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Publicarea cuprinsului materialului acestei cărți, a documentelor, actelor oficiale și scrisorilor din ea, se datorește unor împrejurări, pe care o întâmplare fericită mi le-ai procurat.
Când am început acâstă lucrare, în urma însărcinărel ce mi-a pus D-l Dimitrie A. Sturdza,
fostul Ministru de Culte și Instrueţie publică, de a descrie sânțirea Bisericei St.
Mitropolii din Iași, după restaurarea ci, sati mal propriti după săvârșirea că sub Carol I Regele
României, și prin stăruința și sub Avhipăstoria Inalt Prea Sânţitului Mitropolit al Moldovei
,
D. D. Iosif Naniescu, pentru că nicr-odată până acum n'a fost terminată, am socotit că
lucrarea mea se va mărgini numal la expunerea istorică a clădirei acestul măreț
monument
național și la sânţirea (târnosirea) ei, sati că cel mult va cuprinde inscripţiile
și datele
anteriâre ale vechei Mitropolit a Moldovei din Iași. Primind însărcinarea
cu care a
bine-voit a mă onora D-l Ministru de Culte, am și început imediat a lucra;
dar spre a
justifica, unele din datele istorice, ce se raportati la viaţă Mitropolitului Veniamin
, primul
fundator al acestut măreț monument religios şi naţional, am citat mat multe
documente
și acte existente în arhiva st, Mitropolii a Moldovei, care-mi eraii cunoscut
e încă de
mal înainte.
Cetind scrierea mea D-lul Ministru Dimitrie A. Sturdza, D-sa mi-a făcut observaţi
a,
ca să fiti cu tâtă atenţiunea la faptele istorisite și că tote cele ce die să fie fundate
pe
acte sigure. Atunci am răspuns: că în arhiva veche a sântel Mitropolii de Iași,
între
documente, exist o serie de acte și scrisori fârte însemnate, privitâre tâte la
timpurile
moderne ale Istoriei nâstre bisericești și naţionale, și care sunt conservate
în acea arhivă sub titlul de: Corespondența Mitropolitului Veniamin Costache.
|
Audind despre acesta D-l D. A. Strudza, m'a trimis îndată la Iași spre
a ruga pe
Inalt Prea $. Mitropolit al Moldovei, D. D. Iosif Naniescu, de a-mi
încredința din acea,
corespondenţă, actele originale pentru ale publica în anexe, spre a se vedea,
dovedile în original. Cu acestă ocasiune am aflat peste trek-sute de documente,
acte oficiale și corespondenţi de ale Mitropolitului Veniamin, care tâte aceste se raportaii
sait la localitatea Mi„„ tropoliei de Iași, sati la, fapte istorice 'religi6se ce aveati raport cu
istoricul sânțirei Mitropoliei, saii în fine corespondenţi particulare, dar cu caracter istorie
național, de ale
Mitropolitului Veniamin. Seria întăta mi-a procurat materialul pentru
anexa I şi II. Prin
acâstă lucrare, m'am vădut pe nesimţite aruncat pe un noii teren, acela
al publicărei documentelor și actelor religi6se și naţionale de la 1803—1842; iar mai în special
a actelor
Eteriei de la 1821. Fiind-că seria de acte ce am adus întăia Gră dovidea că sait
lipsesc unele
din ele, sati că mai exist încă în arhiva st, Mitropolii de Iași și alte acte, privitâr
e mal ales la
epoca Eteriei din. 1821, fiind-că nu se continua, regulat firul istorie numa!
prin acele
ce le publicasem, pentru acest cuvânt m'a obligat din noii D- Ministru
Sturdza de a
Istoricul Mitropoliei din Iaşi

z

șI

Mitroresfoi tâtă axbiva, acelei st. Mitropolii din acea, epocă și a lua, tâtă corespondența
când din
politului Veniamin ce sar afla în acea, st. Mitropolie, spre a o publica. Comuni
noii acâstă opiniune a D-lui Sturdza Inalt Prea Sţ. Mitropolit al Moldovei, Inalt Prea Sţ.
Sa, cu cea mai plăcută, bună voință, a bine-cuvântat scopul D-lui Ministru, de a se pun,
plica tâtă corespondența, nemuritorului Arhipăstor și patriot zelos, Mitropolitul Veniami
cel puţin aceea, ce se conservă până acum în Mitropolia de Iași. În acestă a doua căJătorie a mea, la Iași, am găsit încă peste trei-sute de acte şi serisori privitâre mai tâte
la acestă epocă. Prin aceste se compleotaii admirabil actele publicate în acele două anexe
|
anteridre.
a consulta și
de
Tot în acest timp D-l D. A. Sturdza mi-a impus obligațiunea
documentele privitâre la acestă epocă, conţinute în trei condici mari, existente la, Academia Română şi dăruite ci de D-sa. Din materialul din noii cunoscut am format a
IIl-a anexă, far din cel al Academică a IV-a. Ast-fel se justifică cum cartea conţine
patru anexe, pe când, dacă le-ași fi avut de la început, puteaii fi tâte publicate în un
şir chronologic în o singură serie. Acâstă lacună am îndeplinit-o prin o tabela, chronologică ce am făcut-o asupra tuturor documentelor.
In ceea ce privește importanța actelor și a, corespondenţei Mitropolitului Veniamin,
sper că ori ce Român îl va recunâște însemnătatea ei, pentru că întregeşte o parte din
istoria, contimporană a țărei nâstre. Apoi nimene nu pâte pune în îndoială adeveritatea
lor, când ait de autor principal pe unul din Prelaţii cei mai mari, mai patrioţi și sânți!
Cât despre esactitatea reproducerei cuprinsului actelor, declar că am tost cu cea mal
mare atenţiune și am conservat pe alocurea chiar şi erorile întâmpinate în documente,
când conţinutul lor putea fi înțeles. Dacă se vor fi strecurat și erori, rog cu insistență pe
cetitor să fiii cu indulgență judecat, pentru că a greşi este lucru omenesc. Dacă dar,
din o simplă expunere a sânţirei Catedralei Mitropoliei de Iaşi a eşit o carte de documente, acte și scrisori de conţinut istoric și naţional, acâsta, nu se datorește, o mărturisese sincer, de cât zelului patriotic de care a fost și este însuflețit atât Inalt P. $. Mitropolit al Moldovei D. D. Iosif Naniescu, cât și mai ales stăruinței D-lui Dimitrie A.

”

Sturdza.

Ca introducere la aceste acte, în numir de 574, precede un mic istorie a vechităţel
în
creştinismului la Români, apoi strămutarea Mitropoliei Moldovei din Suceva la Iași şi
fine stabilirea Mitropoliei la Biserica, Albă din Iași, pe ruinele căria s'a fundat în urmă

vechea Mitropolie Catredală cu patronul Stratenia (Întîmpinarea Domnului), zidită de
Anastasia, Dâmna lui In Duca. În fine la 1833 se-desființeză şi acea vechea Catedrală

mitropolitană rîdicată, de Anastasia Dâmna şi se pune temelia Catedralei actuale de
meritosul şi piosul Mitropolit Veniamin Costache.
După acâstă introducere va urma viaţa și activitatea Mitropolitului Veniamin, după |
cum reese din acte şi scrisori, ca unul ce este principalul ctitor şi fundator a acestui
măreț sânt locaş, persână, prin escelență ce resumă în sine istoria contemporană politică
și religisă a Moldovei de la 1803 până la 1842, şi în fine sânţirea nouei Catedrale Mitropolitane din lași la 1887 Aprilie 23. Acesta-l în scurt, respectate cetitor, cuprinsul
acestei cărți.
Constantin Erbicânu.
PROFESOR.
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Istoria, politică și socială a Românilor, coloniști al lui 'Praian, este strâns legată cu istoria
lor religi6să. Dupre cum dar aceea, din causele schimbătâre ale timpurilor nestatornice, fiind
că aceste țări ale coloniștilor lui Traian, dupre cum ştim, aii fost stațiunea și drumul
natural al hordelor barbare ce ai năvălit din nordul Asiei în Europa orientală și occi- .
dentală, pentru care faptele istorice ale Românilor nu se pot cunâște în amărunțime,
tot așa se întâmplă și cu istoria lor religi6să. Istoricul ce voește a expune cu precisiune
și neîntrerumpere faptele, datele și neîncetatele deslocări, ce a îndurat acest popor, timp
aprâpe de XII secule, constată îndată lipsa, de documente și neputința de a urmări pas
cu pas viața politică și bisericescă din acest răstimp. Mal norocită pare a fi partea religisă
a istoriei poporului Român în aceste secule, pentru că mai ales valoroşii scriitorii bizantini, prin expunerea vieței creștinismului în martirologil și ritual, apoi în descrierea
Ierarhie și istoria Sin6delor, ne-ai conservat un număr însemnat de date, fapte, nume
pi localități, care se raportă, direct sau indirect la Românit ori Vlahii din amândoită
Daciile, dupre cum îi numeaii Bizantinii.

Dupre convingerea, ce am, multe lumini am putea,

obținea pentru istoria politică și bisericâscă a poporului nostru, studiindu-să cu deamăruntu]
textele din scriitorii bizantini, în care întimpinăm adesa, locuri care se referă la coloniştii Romani din ambele Dacii, și carii în decurgerea seculelor ati purtat diferite numiri: acum de
Daci, Misi, Pacinaţi, Cumani, acum de Alani, Bessi, Mavrovlahi, Coţovlahi, 'Țînţan ete. (?),
Întreprindând acâstă lucrare, expunerea întroducerei creştinismului la Românii din
Dacii, nu mi-am propus a face o complectă istorie religi6st a Românilor din timpurile
cele mal vechi până la al doilea descălicat, prin Radu Negru Bassarab și Bogdan Dragoş, ci a grupa mai cu sâmă fapte și date din scriitorii bizantini, mai mult ca material, spre a se putea cu timpul forma în mod regulat istoria, bisericâscă, a Românilor.
Mulţi dintre seritorii meritoși ai neamului nostru din trecut, ca Șincai, Petru Maior, Arhiereul Filaret Scriban, Săulescu ete. şi în timpurile de tață Prea Sț. Melhisedec eruditul Episcop al Romanului, Prea Sţ. Ghenadie al Râmnicului Noul-Severin, Lascu ete., prin
studiile ce ati făcut asupra, creștinismului la Români, ni-aui lăsat un material forte de
mare

preţ, de care cu recunoscință ne putem

folosi.

fi mal potrivit de a servi ca introducere în descrierea,
Cugetându-mă, că alt nimic n'ar

sânţirei măreței Biserici a Catedralei sântei Mitropolii de Iaşi de cât expunerea faptelor, ce
probeză vechimea, creştinismului la "Români, îndemnat fiind Ja acâsta, cu multi insistenţă şi de
Domnul Dimitrie A. Sturdza, fost Ministru al Cultelor şi Instrucțiunei publice, m'am ocu() Veqi Petru Maior: Istoria pentru începutul Românilor în Dachia, pag. 152—114.
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tot în trei părţi,
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care

formâză
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creştinismului la Români.

creștinismuPartea întila va, conţinea fapte și date asupra predicei și a existenţei
ii din
Român
la
lui
lui în peninsula Balcanică până la Dunăre, și apoi întroducerea
st&pâni
timpul colonisărei lui 'Traian. Prin acesta se va dovedi că nu de cal suntem
creștin,
acestor ţări și că din coloniştii lut 'Îraian sa format curând poporul Român
ce fiinţeză de atunci și până astă-di.
Partea a doua va cuprinde probe despre viaţa religiosă a vechiului neam Românesc,pe
care le voiii extrage din Vieţile Sânţilor martiri din Daciile Traiană şi Aureliană. Numele, faptele istorisite şi localităţile pe unde sati martirisat acela, ne vor convinge că acei
martiri ati trebuit, dupre tâtă rigârea criticel, să aparțină în majorițate chiar poporului
format, din coloniștii lui 'Traian. Aceste fapte positive ne vor forma convingerea logică,
că dacă în acei seculi întâmpinăm martiri în Dacii. bunul simţ ne obligă să admite
că aii fost creştini pe aceste locuri şi încă mulţi şi din timpurile primitive ale _creștinismului şi ale coloniștilor lui Traian.
In fine în partea a, treia voii desfășura Ierarhia Bisericel Românilor din ambele Dacii. Din participarea membrilor ierarhiei Bisericei dacice la Sin6dele ecumenice
și locale, din sub-serierile lor în practicalele Sinddelor, din existența Episcopatelor de atuncă în ambele Dacii, din certele religi6se ivite între creştini și la care aii luat parte
şi Biserica Daciei, din luptele intre Papa de Roma și Patriarhul de Constantinopol, spre
a se determina în a căruia jurisdicțiune cad Românii și mai pe urmă Bulgarii, din tote
acestea, și alte fapte aseminea, acestora, ne vom pătrunde de adevărul că unde au existat
păstori spirituali creştini, acolo neîndoibil a existat și un popor creștin. Apoi limba în care ati
vorbit, seris și subscris în practicalele unora din Sin6de membrii ierarhiei Bisericci
dacice, şi uneie din relaţiile lor cu Sin6dele și Imperatorii bizantini, fiind limba cea
“ străbună cu care sa servit la ocasiuni, ne va întări în credința formată prin fapte că
membrii ierarhiei din ambele Dacii erati de viță Românâscă şi nu puteau fi păstori decât la un popor de aceeași origină și de același graiii, dupre datina admisă în Biserica,
|
Orientului.

I.

Dovedi despre vechimea râspândirei Greștinismului la Români, coloniștii lui Traian din Daciile
Traiană şi Aureliană,
Creștinismul știm că-și are începutul

în lumea veche, în una

Ain provinciile Impe-

riului, Roman, Palestina. După ce Is. Christos şi-a desăvârşit: misiunea sa divină de Învățător și Mântuitor al lumei, a:ordonat, după Inviere, Apostolilor sei de a predica sânta sa
Religie în t6tă, lumea şi apoia întinde, cu timpul, împărăţia sa spirituală şi morală în lume,
instituind Biserica sa, pe care porțile Yadului nu o vor putea surpa (Mat. cap. 16, vers 18).
Apostolii și cei LXX de învățăcel aveaut la disposiţiunea lor, pentru propagarea și răspândirea,
Legei Noiiă, tot Imperiul Roman; aceștia nu puţin sati folosit în desăvârşirea lucrărei lor prin

ee

creștinismului

potă

NA

ca să-şi

7

și pentru

art

și. datele ce se l6gă cu apat, după câte isvâre am avut la îndemână, a culege faptele
tică. Pentru ca matericâstă cestiune și a le înşira în o formă cât s'a putut mal sistema
ma! atrăgător cetitorilor
alul ce.am putut aduna, întrun timp așa de scurt, să pâtă fi

a a e no

IV -

Y

vasta întindere a imperiului, fiindu-le garantată comunicaţiunea între tâte popârele da sub st&pânirea Romanilor. Aceşta, s'a împlinit în puterea Proniei D-qeeşti. Mult a contribuit la grabnica, răspândire a creştinismului relaţiile industriale şi mai ales cele comerciale ale Tudeilor
cu cele-l-alte provincii Romane și mai cu samă cu capitala Roma. Ludeil şi pe timpul lui
Is. Christos erau răspândiţi, din causa afacerilor lor comerciale, în tâtă lumea Romană,

iar

mal cu samă în Alexandria, Grecia şi Roma; pentru că şi pe atunci ocupaţiunea de predilecţie a acestui popor era industria și comerciul în centrurile mari. Acâstă stare de lucruiă .
a ușurat mult posițiunea predicatorilor primi ai creștinismului, fiind-că, în ori-ce oraș
sati centru mare se duceaii, găseau coreligionani compatrioți, așa că predicatoril nu se
aflaii întro lume cu totul necunoscută
(7).
Greutățile întimpinate de predicatorii Religiei lui Ohuistos ati fost provocate numai
din causa ideilor religi6se, cu totul notă ale creștinismului și cu totul în oposiție cu
starea politică, religi6să și cu legislaţiunea lumel vechi. Aceste adevăruri divine, ce aveaii
menirea de a regenera lumea, le propagaii Apostolii cu tâtă convingerea, pentru că le
cuprindea în sine creștinismul. Apostolii convinşi în credinţa lor și ştiind predicerile lui
Is. Christos despre ei: că vor fi urmăriţi, persecutați, trași la judecăţi și condemnaţi, n'ati
pregetat un

moment

de a-și îndeplini misiunea lor,

în conformitate

cu

ordinul dat de

Mântuitoriul lumei: „Mergând învăţaţi 16te poporele, botezându-le în numele 'Tatalui și al
Fiiuluă și al Sântului Duh, învețându-i să păzasca tote câte am poruncit voua“; și: „lata
Eă cu voi voii fi în tâte dilele pâna la sfârșitul deuluă“ (Math. cap. 28 vers. 18, 19 și 20).
Istoria începutului răspândirel creştinismului, după Invierea și Inăltarea, lui Is. Chrisstos la cerlu, precum şi a desvoltărei şi închegărei Ierarhiei, ori guvernământului Bisericei primare, o găsim mal întătu în Faptele Apostolilor 2), apol în Busebiu 3), întălul istorie
bisericesc, ce a trăit pe timpul sântului marelui Constantin (264—3:10), și care ne rapârtă ea tradiţie: „Că Mântuitorul ar fi ordonat Apostolilor ca să nu se depârteze doispre-(ece ant de Ierusalim“. Acâstă, dată ar coincida cu anul 42 sait 44, când a fost ucis
Apostolul Iacob, fratele Domnuluj.
Apoi de la acesta epocă, după Pogorirea St. Spirit, trăgând sorți sau răspândit Apostolil în tâte pirțile lumei la predică, acolo adică unde i-a cădut fie-cărula sorţul.
A) Lăsând acum la o parte cestiunea unde a predicat fie-care din sţ. Apostoli, ne vom
xestrânge a expune numai locurile mai precise pe unde a predicat st. Apostol Pavel,
Andrei, Andronic, Ampleit etc.
Eusebiu în istoria, sa, ne raportă : „ar sânţii Apostoli şi discipuli ai Mântuitoriului
nostru, împrăştiindu-st preste tâtă lumea, lui 'Thoma, dupre cum spune tradiţia, i-a venit
în sorț Parthia, lar lui Andrei Seithia“ ,).
Iar 'Teodoret (392—457) dice: „Căci tuturor popârelor, nu numai Elenilor şi Romanilor, dar și tuturor barbarilor le-ai procurat motivele mântuirei, întrebuinţând pe
sânţiții Apostoli servitori al bine-facerel (predicărei Evangeliei“ 5).
1) Consultă:

"Bozânatastezi iaropia op. mpâtos: bad Nuwvotavrivod Novroyâvob pag.

12—21...

3) Consultă Faptele Apostolilor Cap. 6, vers. 1—7, idem C. 3, vers 1—10; idem Cap. 4. vers
1—19; idem U. 5, vers 17—41; idem Cap. 6, vers 8—15; idem Cap. 7; idem Cap. 8 vers 4—25; idem
Cap. 3 vers 26— 40; idem C. 11 vers 19-—37 ete. ete,

5) n "Er ci 03 Ez mapadâcets Tv Sora 9nsi (Az 0ÂY95) 79967 cca os arat "A6 zza Ezegt ui Joptetiiivat îi5 epoyzahiut (Cap. 5. Ş, 18, "Exo iosapia).
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vită. (Cart. III, cap. ] "Ezahingiaseai iotogia).
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owTngias topici d70u1s, Tis i:o5is "AzooTată Îuoczbuots Tăs ebioyiotzs LPT ue yos, «
Vedi: 'Peodoret, Interpretăriîn Psalmul 116. Consultă și pe st. Grigorie Nazianzul iîn discursul 25.
dem Ieronim epistola 148.

VI

adevărate din însuși Episto"Tradiţiunea, raportată de aceşti doi istorici reiese ca, fârte
i Cap. | vers 13 și 14: » Nu voesc să
Jele st. Apostol Pavel, care dice în Epistola cătră Roman
vot, dar am fost împedecat pănă amu știți voi, fraților, ca de multe ori am dorit sd vin la
alte neamuri. Elinilor și barbarilor
cum, ca să am vre-o râdă şi în vot, dupre cum și la cele-lîn Capitulul 15 vers 19 numai nu
şi celor înţălepți și celor neînțălepţi le-am fost de folos“. Iar
dice: „În puterea semnelor şi a mise pronunță c'aii predicat și în Tilivicul vechiu, în cât
împrejur pănă la Ilivic am răs-.
mamelor, în puterea Duhaluă, în cât că de la Ierusalim și jur
eni Cap. III vers 11 cepândit Evanghelia lui Christos“. Apoi în Epistola cătră Collas
și
tim : „Nu

une, barbar, scit, serv
este mat mult Elin și ludeă, circumcisiune şi necincumeisi

|
liber, ci tâte şi în tâte Christos“.
creştinismul a, fost predicat de el în
că
dar
Din sântul Apostol Pavel cunâștem
linia dreptă spre IIEuropa Orientală, în Epir, Tessalia și Macedonia și apol urmând
lui întălu (44—
ricul vechiu. Acest fapta avut loc în începutul jumătăţei a doiia a seculu
până la mun67). Așa dar creștinismul a fost propagat în Peninsula Balcanică cel puţin
ţii Emul, înainte de colonisarea Daciei prin “Traian.
Și Ciril al Terusalimului

(350—386) în Catihesele sale se exprimă

că sântul Apostol

atunci PaPavel a predicat piină la Iliric Evangeliul, dicend: „Și pe persecutorul de
răspândit
vel l-a ficut predicator și bun serv. De la Ierusalim și pănă la Illiric a
și pănă
Evangeliul catihisând și pe Roma regina (cetăților) și întindând. dorința predicei
la Spania“ ?).
Acestea despre predica st. Apostol Pavel în peninsula Balcanică. Să trecem acum
|
și la st. Apostol Andrei.
Că și st. Apostol Andrei a predicat creștinismul în Dacia, Aureliană sati în Bulgaria și
probabil și în Dobrogea de astăqi, numită pe atunci Sciţia mică, acestă tradiţiune ne-ait păstrat-o în parte cu deosebire aghiografil; așa, Nicifor Calist, în Istoria, sa Bisericâscă, Cartea II ..
Cap. 39, dice: „Între acestea și Andrei fratele corifeului Petru, cel întăi, cunoscând de la Ioan
pre Domnul, cel întăi a atras la el pe frate-seii. Frumos şi de datorie era în adevăr celui
întăiu chemat ca pănă și chiar la Inălțarea la ceriu a lui Christos, urmând urmelor lui și
primind harul Spiritului cel de sus în formă de limbi de foc, prin sorţ şi acesta să fie
trimis la popâre. Capadocia, Galatia și Bitinia X-ati cădut în partea sa. Sa dus și în deșertul Sciţilor, ce se numeşte al antropofagilor, de o parte şi de alta a Pontului Euzin şi în
părţile lui despre nord şi apus. A înființat el cel întălu Biserică și în localitatea Bisanţului, unde

a pus în eape

cel întătu Episcop,

pe divinul Stahie. Apoi venind

prin Tracia și

Macedonia, 'Tessalia şi Ahaia, în care locuri mărturisind în tâte pe Christos prin cuvinte
demne

de Dumnedeii,

prin semne

și minuni,

nu în cei mai

de pe urmă ani (înainte de

vreme) a fost şi acesta. pironit pe cruce de cătră Proconsulul Egeat, aducându-i ca vină
că a convertit la Christos pe soția sa Maximila, și pe fratele seii Stratoclea, desprețuind
“
ei păgânătatea, aceluia, 2).%
7
A
7
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.
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VII
Din acest loc sar părea că st. Apostol Andrei n'ar fi trecut munții Emului; dar
mai consultând și alte dovedi conservate de aghiografi, atunci se întregesc fără nici o
îndoială, locurile pe unde a predicat acest Apostol.
Să, lăsăm acum cuvântul și eruditului Dosoteiu, Mitropolitul Moldaviei, care în Prol&gele sale, la luna lui Noemvrie în 30, iată cum se exprimă asupra, predicei evangelice,
respândite de sântul Apostol Andrei, cel întătu chemat: „Acesta dacă urmă lui: Christos, când fu după nălțarea Sânţiei sale şi după pugortrea Sântului Duh, de-și luară sorți
și merstră cine în ce ţară l-ati arătat. sorţul, acestula sfânt i sai venit -Bitinia și: Marea, nâgră și părţile Propontulur și Halchedonul și Vizantia, unde-i acmi 'Țarigradul,
și 'Trachia şi Machedonia, și sosînd la Dunărea, ce-i ic Dobrogea, şi alte ce-'s pre lângă
Dunărea; și 'Tessalia și Elada și părţile Ahatei și Amintinul și 'Trapezontul, Sinopul,
Iraclia și Omastrul. Acestea, tâte le-ati îmblat nu așa curând precum se spune și trâce.
cuvântul; ce prin tâte ţările şi oraşele păţi multe nevoi și multe greutăţi şi ne lesne
lucruri. Să val, că tâte le birula cu darul Domnului Christos şi cu ajutorul Sfinţiei .sale...%)
Așa dar tradiţiunea Bisericei conținută în aghiografi ne asigură că st. Apostol Andrei
a predicat şi dineâce de Munţii Balcani până la Dunărea.
Să

venim

acum

la sânții Apostoli

Andronic,

Amplie

și Urban.

Întrun manuscript întitulat : „Invățatură svânta, adica : Dumnedeeștii şi svinţiteă litur-

ghil tâlcuire și cercure (examinare) acelora carii vor să se hirotonisasca, tocmită spre înţălegere,
spre întrebaciune și respundere,* care manuscript pârtă data 121, Octomv. 19=—1106, și are
de autor pe Ieremia Cacavela, la fila 101 cetim: „La "Țarigrad (a predicat) Andrei pănă
la Schithei (Dobrogea) și la tot Ipirul, adică în ţara Arbănășască“. Iar trătând manuseriptul despre predica celor LXX de învăţăcei, când vine vorba unde a predicat Andronic:
manuseriptul ne spune: „La Peonia, adică ţara Ungurescă, (a predicat) Andronic, Amplie la Odison a Bulgariei, la Machedonia Urban, Stahie la Arghiropole a Thrachici“.
Acest manuscript ne reproduce tradiția, Disericescă despre creștinarea acestor orașe, co
erati situate pe litoralul Mărei Negre, pe lângă Gurile Dunărel şi pe marginea din partea drâptă a Dunărei.
Tată ce găsim în aghiografi; așa Nicodim Aghioritul se exprimă: „lar Amplie şi Urban sai înstituit și aceştia Episcopi de Andrei cel întări chiemat. Amplie la Odisopol
(Varna), iar Urban la Macedonia (2).* Așa dar acâstă tradiţie conţinuti în manuscript este
confirmată şi de Nicodim Aghioritul. De aseminea, ne istoriseşte acest fapt și Maxim Episcopul Chithirilor, despre care și el se exprimă, aşa: „lar sf. Amplie și Urban instituMazs?ovtas,

Oicoahias ze: zal "Aynias ZA,

27! cois îtzxot Ayo;

Seonpeztat ua
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1) (Pag. 113 și 174). Mitropolitul Dusoteru a prelucrat şi câte odată tradus chiar literar prolâgele

sale din greceşte, după cum

se pote constata

din Sinaxarul lui Mavrichie, tradus în limba grecăvul-

gară și publicat de Nicodim Aghioritul,și care lucrare este făcută după altele mar vechi izv6de
grecești, imprimate și manuscripte, ce să păstreză pănă acum în sântul Munte al Atonului. De aseminea a
lucrat şi după Maxim Episzopul Chitirilor.Acâsta ne-o mărturiseşte singur Dosoteiii la finele vol. | al Prolâgelor sale: „Ci noi ca neşte prostaci, pre cât am biruit a grăi în limba rumănescă,

am nevoit de am

scris cum ne-aii îndreptat milostivul Dumnegei, dupre izvâde grecești“. Consultă și vol. LV pag. 186
din Swvataptaris zâv 2uBszu priv 705 îvtavrod bad NinotijpGb "Aqtopeitov: pumuu.hai îi Op, zat Maueovia, nai ră pipi Ba05 Extatvovrai, Zwg ză» Aobya6rw zorapiv=Și

Tracia şi Macedonia şi părţile care se

întind pănă la fluviul Dunărer“; şi Biot “Agioy zapă Maţiuav zazatvod 'Eatozmoy_Koihiprov 1685, pag.
218: pu. Rai Oprit, 42 Mazscostav, rai să mbâvovra ws zăv lorpov==Şi Tracia şi Macedonia și părţile
ce ajung pănă la Dunirea“.
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6 îi Owp5avds îs Mazedovizst. (Tom. IL pag. 186).

VIII

31, svinții

Apostoli

70,

din

Amplie,

Stahie,

Urban

și Narchis.

Apostol AnDintwaceștia svântul Apostol Stahie fu pus Episcop în Vizantia de svântul
e de creştini
drei, și at făcut și bescrică în Axghiropol, în car6 să strângea mare mulțim
răpăosat. Iară
şi-i înveța cuvântul svintei Evanghelii, și așa, petrecând 17 ani, în pace aii
iți,
svântul Amplie şi Urban, stătând și ei Episcopi de svântul Andrei Apostol hiroton
penşi
,
Amplie în Odissopol, iară Urvan în Machedonia. Și pentru mărturia, de Hristos
tru oboritul idolilor, fură umoriţi de jidovi și de ellini, și-și dederă la Dumnedăii fevicitele lor suflete, iară Narchis în multe feluri muncit, dede și el la Dumnedeii svântul sufletul, pentru care cu drag șaii vărsatu-și sângele (2,
In vesumat: Dacă mavem dovedi că sânţil Apostoli Pavel, Andrei, Andronic, Amplie Urban etc.. a predicat dincâce de Dunărea, în Dacia lui Fratan, din dovedile citate știm
acum positiv că unii din acești Apostoli ati predicat în Peninsula Balcanică, iar unii şi pănă,
în Bulgaria şi Dobrogea, până la Gurile Dunără, și prin orașele din drepta Dunărei
pănă unde se întindea pe atunci Imperiul Roman. Acesta avu loc între anii 50—110
după Christos.
Dacă ţinem socotâlă de textul lui Nicifor Calist, în care se dice că Apostolul

Andrei a predicat în jurul Mărci Negre (Efes zi Tldyzos Eurezos, 7 ze mp5 Pozzăy
za vă70) 7% zMuarx), atunci nu ne mal rămâne nici o îndoială că creștinismul a

fost răspândit prin acele părți încă din începutul jumătăței a doiia a seculului întălu:
Opiniunea nâstră se bazază apoi și pe Nicodim Aghioritul în Sinaxarul sei, în care ni se spune că Amplie a fost numit Episcop la Odissopol (Varna). De aseminea știm că sântul Apostol Pavel, care pe lângă bisericile instituite în Asia mică, a predicat și în Peninsula
Balcanică, cel puţin pănă la Munţii Balcani (Emului), și de acolo spre ]liricul vechiu.
Despre acesta ne spun Epistolele sale. Mai știm că predicând pănă la, Illirie a stat
tâtă iarna în Nicopol. de lângă marea Adriatică, şi care mai în urmă s'a numit Preveza.
Cât despre predica lui Amplie și Urban pe la litoralul Mărei Negre până la Gurile
Dunărei și apol marginea drâptă a Dunărei, nu ne îndoim, mal ales când și st. Apostol
Pavel

în Epistola

sa cătră Romani

tul meă în Domnul. Salutaţi pe
SA

le trimete

salutările sale:

Urban conlucrător
2

„Salutaţi pe Amplie Yubi-

'st6
N)
i Yubi-A
cu not în Christos
și i pre Stahie
4

“in urmare
uemare îiÂT recomandă
+
4 ce conlucrători ai respândire
i i creștinism
ini ului în
i aceste
tul meă,a (5). Prin

locuri. Acâsta-i situațiunea răspândirei creștinismului înainte și pănă la, colonisarea Daciei prin Traian.
|
Pe lângă cele expuse, mai adăugim și tradiţia Bisericescă despre exilul în Herson
a st. Climent Papa Romei.
Dupre istoricul eclesiastie Nicifor, Calist (1350)(Cart. III cap. 18,) şi st. Climent, Papa
Romei, fiind exilat pentru creştinism de cătră Traian, în al treilea an. al Împărăției sale,
în un oraş situat în Hersonez, ce era cu totul pustii (es ză 25) 7î Xepsâu mapazet
pen, Eonuov zen) și unde a predicat creștinismul ; acâstă opinie din Calist o mai con”

firmă Rufin, care a trăit în seculul

( Ţ 0:

al IV(4) şi Papa Zosimcea trăitîn seculul al Y (5),
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pag. 139). '

,

roxtul
3

onsultătă Mineiul
Minei

(2)

pe luna Octomv.
imprimat
2
impri
Îîn Buzeiii sub Constantini Brancovanu la 1106
i
Epist, cătră Romani Cap. XVI vers 8 şi 9.

s avon,

_(4)De

far tipicul și vieţele sânţilor românește.

origine Tom.

[ pag. 7178.

(5. Tom. IV Mansi. Concil

Coluinna 350.

aa

„Intracestă lună

la Odissopol, iar Urban

e

indu-să şi aceștia Episcopi de același Apostol Andrei, Amplie
în Macedonia....%(2).
Iar în Vieţile sânţilor, traduse în românește, se cetește:

19.4

Pentru dragostea că este Român citez aicea, din prolâgele Mitropohtului Dosoteiu,
o parte din viaţa și activitatea, religi6să a, st. Climent, desfăşurată în exiliul seii în Hersonez. Ș'apoi tâte Vieţile Sânţilor susțin acâstă tradiție.
„Ce svântul cu minunate ciudotvorenii ati adus la credinţă și pre Sisinie și l-ati botezat cu tâtă casa, și priâtenii, patru-sute şi dou&-deci de suflete, era dintr'ânșil şi prieteni de a împăratului. Și Comitul Puplie mult l-ai supărat giitindu-i mârte,că răsăpia idoliile făcând svinte bestriei. Până fu târit și la 'Draian împăratul și l-ai trimisu-l în urgie
la o cetate pustie în ţinutul Hersonului. Iară Eparhului părendu-i răi de svântul îl
sfătuia să se închine idolilor, să se potolâscă serâba împărătescă; Iară svântul mai tare
sili să 'ntărescă pre Eparhul. Și luându-și duita bună îi dise, Dumnedeii acela, cul te
rogi să-ți fie întrajutor la izonania ta, şi-l dâte cheltudlele şi-l trimise cu corabie, și
dâcă sosi la loc, află acolo 2,000 de creştini osîndiți pentru Domnul Hristos să tae marmure, și se bucurară fârte de svinţia sa, sărutându-i mânile și jăluindu-i supărările și
lipsa hranei. Și mai vîrtos le era greii că n'avea apă aprope să se stâmpere zăduful lucrului atât de grei, la marmuri împărăteşti ce tăla, 10 de stadii mergea pentru apă departe. Și mult îi mângâe svântul şi cu ciudotvorenie fâce rugă la Dumnedeii pentru
dânșii şi săpă în loc negândit acolo la dânșii și dede Dumnedeii izvor de cură ca un
pârtii mare, și Dbăură toți mulțămind lui Dumnedeii de apă dulce ce le-ati dat pentru
ruga, svântului, și toți Elinii de pre acolo îl avea la cinste și se strîngea de-i asculta,
svânta, învăţătură și mulți se boteza. Ș'atâta ati sporit în creștinătate cât întrun an 76 de
biserici îşi feceră credincioșii și tâte pădurile idolilor le tătară și capiştile risipiră ; și
dacă

audi împăratul

au trimis pre un

Ighemon

anume

Afidian

să faca în tot chipul să

strice de tot creștinătatea, şi pre mulți munci și omori, și dacă-i vău că sunt toţi bucuroși să moră pentru marturia Domnului Hristos, ai socotit să umbre pre svântul și
mult l-au muncit cu cumplite munci, și dacă vău că de cât mal mult îl muncește de
atâtea mai mult să întărea cefa-lalți creștini, dâde asupră-i răspunsul cel de apoi. Să
lâge de grumaz un cârlig de corabie și să-l afunde în mare, pentru să nu mai afle ereștinii svintele lut mâzte; și dâcă-l duseră la mârte, sta mulțimea, creștinilor lângă marea,
de plângea, şi Cornihe și Fiv ucenicii svinției sale plângea în glas mare după svinția,
sa, și feceră cu toții rugă să-i scâţă Dumnedeii svintele moștii, să le fie de mângâere“"),
Cu grei sar putea susţinea, dupre cele expuse, că Sciţii și chiar Dacii ori 'Thracil
ce locuiati atunci aceste pământuri să nu fi audit despre creștinism, noiia Religie adusă în lume de Is. Christos Mântuitoriul ei. Apoi când am probat că în jurul Mărei Negre, în . Peninsula Balcanică, dincolo și dincâce de Munţii Balcani, că în fine pănă în Illiric a fost predicat
creștinismul, apoi s'ar putea admite că numai în ţara situată în mijlocul acestor localităţi
ma fost de loc cunoscută și pâte predicată Religia creştină?
B) Să trecem acum la timpul colonisărer ţărilor acestora prin 'Lrafan.
Legednele Romane, cu care sia luptat marele "Traian în contra Dacilor, şi acele
stabilite în urmă pentru paza confiniilor Imperiului, în care se cuprindea acum și Dacia, erati
compuse unele exclusiv dintre militarii recrutați din provinciile Imperiului în Asia mică ;
de aseminea din Galia, Spania, Britania și alte localităţi în care strâbătuse creşținismul.
Iată, dupre inseripții, locurile de unde a adus Traian lege6nele, Cohortele, Numeri

și Coloniștii în Dacia.
1). Din Asia: a). Colonişti: Pergam,

|
Siriu, Paflagonia,

anume:

|
din orașul

Abonotihos, de unde se întroduse în Dacia cultul Peului Glycon; Dolihe, oraș din
provincia Commagene, în Siria nordică, lângă Eufrat ; JMeliopolis, oraș din provincia
Coelesiria, dela izvârele Orontului; Tavia, oraș al Galatiei pe malul oriental al fluviu(1) Dositem Noemv. 2 pag. 156.
Istoricul Mitropolie! din Iaşi

|

2.

XR

din Bithinia ; Erisa, cetate din Caria; Palmira; Emessi,

lui Halis; Prusa, cetate

Adrasta, oraș din Asia de lângă Cysicu.

cetate din Siria Apamene;
b).

Corpuri

de

din

pentru

lucrarea

|

|

a

Asia:

urmată

ncie de lângă Palestina. Numeri :
Cohors Commagenorum ; Cohors Itureorum, provi
Cypria.
Pahnirenorum (din Palmire); Cohors
|
și Dalmația.
2). Din părţile de peste Dunărea, 'Thracia, Iliria
a). Coloniști:

de aur,

minelor

lucrători din

Dalmatin

tribul

al

Splenum și Prosmona.
Pirustilor. Coloniștă din oraşele Dalmatine Aequnl,
; Cohoss 'Phracuin
ri de armată: Cohors hracum Sasitariorum

3). Din Europa

Celtică : Galia,

partea apusană

Tara

CiEilyricorum ; Cohors Dal-

eee

b). Corpu
. Numeri:
vium Romanorum; Cohors Flavia Bessorum
(din Bosfor).
matoriun ; Ala (aripa) Bosporanorum

şi Ispania.

Bretania

şi del galică adorați
a). Coloniști: din Augusta 'rivirorum din Galia. Se găsesc
er busumarus.
în Dacia, precum Vitirimenus, Nehalenia și Jupit
b), Corpuri

de armată:

Cohors,

Gallorium Iispanorum ; Cohors Gallovum Ma-

pagonum ; Cohors
cedonica ; Cohors Gallorum Dacica ; Cohors Iixpanorum cam
s Batavorum (din Belgia norAsturorum (din Asturia) ; Cohors Britanorum ; Cohor
dică a Galiei).
niorum ; Cohors le4). Din părţile Germane, corpuri de armată: Cohors Pano
an de lângă Rin) ; Cohors
thorum (Reţia) Tirol ; Cohors Ubiorum (Ubii, popor germ
lă, la apusul Neţici.
Vindelicorum, din Vindelicia, provincie din Sviţera actua

5). Din Africa: Cohors Flavia Numidarun (din Numidia) ”).

Creștinismul

era răspândit

însă

de finca

înainte

seculului

I în aceste localităţi, din

a Dacilor. Probă despre
care Sati luat aceste legeâne de Traian, spre a se lupta contr
ta persecuții contra
acesta mai avem şi nevoia ce aii simțit Imperatorii Romani de a decre
a Dacilor, sati întrodus
creştinilor. Cu legeânele Romane, eu care a luptat 'Lraian contr

de sigur şi creştinismul în Dacia Traiană.
Coloniștii aduși”de Traian în Dacia erau din Roma,
tătă lumea

Romană.

Dar

în tot Imperiul

cum

Roman,

din împrejurimile ei și din
vădut, la finele seculului

am

I

inismul și
era răspândit creștinismul. Acești coloniști cunoşteaii de bună samă creșt
rat a-și
mulți probabil eraii chiar creştini pe ascuns. Ast-fel se explică cum ati prefe
u a se
părăsi locurile natale. și a se stabili în Dacia, de sigur fârte mulți din ci, pentr
u,
îndosi de urgia persecuțiilor religi6se și a profesa, în linişte, în depărtare de centr
convingerile lor în legea cea noiiă creștinâscă.
Petru Mator, în Istoria pentru începutul Românilor, la pag. 11, tratând cestiunea colonisărel susține : că după învingerea Dacilor prin Traian, rămânând satele și orașele Daciei desarte, ati fost populate cu colonii aduse din totă lumea Romană, mulțime multă de 6meni. Do-:
vada o avem în Eutropiu, cartea VIII, în viaţa lui Adrian, unde așa se exprimă: „Desertându-să Dacia de barbaţi cu îndelungatul resboiu a lui Decebal, "Traian spre a umplea
țara, zare jur împrejur are dece sute de miluzi, din tâtă lumea Romană, nemărginită mulţime de 6meni ait adus acolo, ca satele și orașele să le moștenâscă“ 2), lar Dione Cassiii se exprimă, că Traian a zidit orașe și a adus coloniști. „Urbes condidit et colonos deduxit“.
Dimitrie Filipid în Istoria României vechi, serisă din isv6rele bisantine, când vine la
cestiunea coloniștilor aduși de 'Traian în Dacia, dice: „Pe mulţi i-ai strămutat aicea,
-

!
din

) Aceste notiţă mi s'a comunicat! de D-l Alex, Xenopol, profesor de Ist. Românilor la. Universitatea
laşi,

2) „Cum Dacia diuturno bello Decebali

dam hanc decies centena millia passuum
Romano

infinitas

copias

hominum

viris esset exhausta,. Traianus

în cireuitu

trantulerat

ad

habentem,

agros

et urbes

ad frequentan-

provincia
colendast.

ex toto orbe

XI
şi din ceea-l-altă parte a Dunărei, şi a aședat legeâne Romane în cetăți pentru apărarea ţărei; mulți comercianţi și meseriași de bună-voe și alți locuitori sati strămutat din
partea dreptă
a Dunarei, cu speranțe de câștig mai niare şi de o viață mal bună,“.")
Pentru ca cele dise asupra lege6nelor și coloniilor lui 'Trafan să producă o convingere cu
totul neindoibilă în noi, să ascultăm și ceea ce ne spune și "Tertulian în cestiunea răspândirei
creștinismului în Imperiul Roman, în afară de el şi chiar în aceste locuri ale Daciei Tralane.
Nam susţinea un lucru cu neputinţă, când am admite că Dacii, de care vorbește Tertulian»
nu sunt însuși Dacii, ci coloniștii lui “Traian, pentru

cuvântul că Tertulian trăeşte între anii

160—2.10, iar scrierea, „Adversus Iudacost, din care citim locul, este serisă pe timpul Împ&ratului Sever, adică pe la 209. In acest timp Dacia era locuită de coloniștii lui 'Dratan.
Iată acum acel loc: „In care altul ai credut popârele, de nu în Christos ce acum
ati venit? Cui deci au credut și alte ginte, de nu lui Christos, Parţii, Midi, Elamiţii
și cei ce locuese Mesopotamia, Armenia, Frigia, Capadocia şi cei ce locuese în Pont și
Asia, și Pamfilia, cei ce locuese în Egipet şi în regiunele Africei, care sunt dincolo de
Cirene, locuitorii Romani și locuitorii Iudeii,pe atunci ai Ierusalimului, și cele-l-alte popâre,

precum variatele neamniri ale Getulilor şi multe ginte mărginașe ale Maurilor și acele
din tâte confiniile Ispanilor, și diversele naţii ale Galilor şi a locurilor neapropiate Romanilor, ale Britanilor, supuse sunt în adevăr lui Christos; şi a Sermaţilor și a Dacilor ŞI a
Germanilor și a Sciţilor și a multor popâre neştiute și a provinciilor și a multor insule
necunoscute

noiit și pe care nu putem

a le enumera.

În tâte

aceste

locui

numele

lui

Christos, care acum a venit. domneşte“),
Prin urmare locurile de unde a luat 'Traian legeânele și de unde a adus coloniştii
eraii locuri unde creştinismul a fost predicat, și în care din causa mulţimei creştinilor s'a decretat și persecuții de Imperatorii Romani.
3
Cu tâte aceste dovedi aduse, să trecem acum și la probele existenței creștinismului

în ambele

Dacii,

pa care nile

procura

scriitorii bizantini.

Istoricul Filostorg (născut la 368—-425) ne raporteză, că deja pe timpurile lui Valerian și Gallian, la 258, „o masă mare de Goţi, între cei ce erati dincolo de Dunărea,
aii trecut în teritoriul Romanilor și ai invadat o parte în Europa, și trecând şi în Asia
prin Galatia şi Capadoeia s'aii reintors și ati luat de acolo între alți robi și pe cei ce se numărai în cler, și dupi multă pradă ati venit iaraşi la locuinţa lor; ară robii şi adunarea binecredincioșilor trăind cu barbarii ati convertit nu pe puţini dintre ei la, creştinism și le-ai
preparat opinia de a cugeta cele ale creștinilor în loc de cele elene (păgâne) 2).
") „UIoAAcds vă 2 "loahas za
uizas 2v is poowpiars îs oihatr

Tîs mipav 74 "Iozgo), 2vradhz uszeonze uni 20093 Pu)zâs propus vatiornse, zoo. 5i ai awrolle)'dzus Europei

vai sejriza nai dhho vazana în dekiâv ro "lozpo) îhmizi uzilo1os zîodoos val apeloaovos biz |
pesozngzy.

(Anyâzers

briurniins “Iozogia s7s Pavuzwvias 2nu. zozes

1816, pag.

142).

:) „În quem alium universae gentes erediderunt, nisi în Christum qui jam venit ? Cui
enim ct aliae gentes erediderunt, nisi în Christum, Parthi, Midi. Elamitae, et qui habi-

tant Mesopotamiam,

Armeniam,

Phrigiam,

Cappadociam

et incolentes Pontum et Asiam

et Pamphiliam, immorantes Aigyptum et .regionem Africae, quae est trans Cyrenem, înhabitantes Romani et incolae tune Ierusalem Iudaei ct ceterae gentes, ut jam Getulorum
varietates et Maurorum multi fines et Hispaniorum omnes termini, et Galliarum diversae

nationes et Britanorum inaceesa Romanis loca, Cristo vero Deo subdita, et Sarmatorun:
et Dacorum et Germanorum et Seytharum, ct abditarum multarum gentium cet provin-

ciarum et insularum multarum, nobis igrotarum et quae enumerare non: posumus; în
quibus omnibus locis Christi nomen, qui jam venit regnat.“ (Tertulian contra Iudeilor
Cap. VII. Idem Petru Maior Ist. Bis. a Romanilor pag. 6. Consultă "Frrinomamzi îc„opta d K. Rovzoyâvo pag. 105—110; idem Historie de Vetablissement du Christianisme
„turce des seuls auteurs Juifs et Paiens par PADb6 Bullet.
) lizzirs. tozonia hosripţ0b 2. Vedi "Era. îctogiz Da K. Kovzaţuo» pag. 410—418

13, vol. I, anul

174

dice:

„Că

Mare

Aureliu

RI
ae na

filosoful s'aii sculat

apoi trecând cu
cu răsboiu asupra Iazigilor, pe carii k-aii învins în mijlocul Dunărei,
încunjurat cu tâtă 6stea
resbolul în contra Quazilor, de aceștia nu departe de Pojon fu
i cel creștini prin
(inamică) şi întru atâta primejdie adus, cât de nar fi dobândit ostași
e: „Nici te minuna,
rugăciunile sale plâe și învingere, acolo ar fi perit“ 5). Apoi adaug
resbbele acestea, mal
că pe vremea acesta mulți ostași era creştini, pentru că ostașii în
e carele aşa cucu samă era din Dachia, și din ţările cele de prin prejurul că, despr
altele sunt:
vântă 'Tertulian (în libro adversus Iudaeos): Locuri supuse lui Christos între
tindenea
ale Sarmatelor, ale Dachilor, ale Germanilor și ale Schitelor, între care pretu
împărăţește numele lui Christos, care aii venit. Așiderea grăește și Orighen, autor iarăși
oşii
dintru al doilea vee, dintru ale cărora dise, nu fără temelu gândesc, că între străm
noștai cei de Traian purtaţi în Dachia, atunci încă ati fost mulți creştini, care a mea,
disă se va întări la anii viitori“, Că în Dacia 'Pratană erati mulţi creștini, Nicifor Gris
goras (1295—1360), în cartea a VI, cap. 1 dice așa: „In anul următor trimit pe ascun
o' deputaţie unii dintre Messageţii cei de peste Dunărea (adică din Dacia lui 'Lraian) în
cetatea, împărătâscă ce aparţinea Impiratului. Limba vulgară îi numește pe aceştia Alani,
carii încă din “vechime fiind creștini, după acea fiind sub mâna arbitrară a Sciţilor, cu
trupurile serveaii fără voe, iar cu mintea se consumati continuit de dorul autonomiei și
de eliberarea de păgâni. Deci trimet cerând pământ îndeajuns pentru locuinţă, mat mult
de dece mii din ei, voind să vină cu toții, dacă ar fi voia şi a Impăratului“ 4).
Respectiv de acest loc din Nicifor Grigoras, eruditul Le Quien, în opera sa Oriens
Christianus, tomul I, pagina 1348, înţelege așa: că acest fapt s'a întâmplat sub Andronic
ezo, înâwevs Oroziho, 65 zâv Terîpmpoatev -obvov ziv îv Neale miozw îomâl
„Tovonos“e Gv,
ţov N'Ezioz
Tv îv Nzzia Suvădw maoty xalozipatev“.
2) „Tavrns Tis aixuzioaizs evâyaav za ci, Ovhotiz zpoyovat, Kazniăzat uiv 7 vpivos, 76cos ît znoiov Ilzpyagaoi î4 zou:ns î3 SaSaţoNvă zroupiwns.& ('Ezz) oz. II 41). Germanisarea numelui Ulfila==Wolf sau Woelfel se înţălege ușor, când considerăm că acea,
familie streină Romană,

petrecând mult

timp între

Germani.

a dat numiri

Germane

și

la fiii ei. (Vedi şi N. Kovroyâvov îor. 'ExxA. pag. 411).
> Baronius ad. h. an. Catona in Sinopsi Chron.

). „Bari CE d Emtdv Eros eis sv faatebouaav Emavijrova 10 Baciii, ntumovai zwvEs 10
imp z0v "lorpov Meocamyerăv daloaiav mpeofeiay. "Aavods îi zori, 700305 ua va)eazos. Oi

sp

Șincai la pag.

Pee a

din Nicea Teofil Episcopul
Ast-fel găsim, că a subscris la Sinodul 1 Ecumenic
48) în Istoria Bis., cart. II, cap.
Goţilor. Iată cum se exprimă Socrat (născut la 380—4
cea din Nicea, urmând lui Theo41: „In timpul mai dinainte (Goţil) au primit credința
din Nicea a subscris"). In urmă
fil, ce era Episcop al Goţilor, fiind present la Sinodul
nismul între locuitorii de atuncă
Ulfila a respândit cu mare repejune şi autoritate creşti
coloniştii lui Traian, remași în Daal acestor localităţi, ajutându-l la acesta nu puţin și
t şi alfabetul şi i-a tradus şi st.
cia Traiană şi carii erai creștini. Tot Ulfila t-a învăța
atorilor, spre a nu-i escita la”
Scriptură în limba Gotă, esceptând numai cărțile Imper
reshotu. voind a mai îmblândi natura lor barbară.
or în Peninsula Balcanică
Despre originea lui Ulfila, şi consecinţele invasiunei Goţil
capitulul 41: „(Jertfă) a acestei
şi în Asia, mică, iată ce ni spune Filostorg, tot în cartea II,
din o politie aprâpe de
sclăvii ati fost şi strămoșii lui Ulfila, Capadocieni de neam,
și deeretarea persecuției asuParas, din satul numit Sadagolthina“ 2), Ast-fel se explică
pra creștinilor din Dacia Praiană de cătră Atanaric.
Șincai în privința: veDacă mai consultim şi Cronicul Romănese a lui Gheorghe
:
chimei creștinărei nâstre, iată ce găsim:

-

“XIII

cel bătrân : „Niceforus Grigoras testatur, Massagetas qui trans Istrum habitabant, ă Byantinis vulgo Alanos appelari, zis z6v rio 'măv "Io1pov Meozyerâv Adaws zotvi zaei
înezsss, qui jam olim Christiani erant, Seytharum. vero tyrannide premebantur ; sed in
ejus textum mendam irrepsisse ac pro "Ahawbs legendum esse B)4/0»z, vero simillimum
mihi quidam videtur.& Acâstă apreciare o face Le Quien în Oriens Christianus tom. |
pagina 1348. Adecă, că trebue a se înţălege aicea şi a se ceti în loc de Alan, Vlahă.
Pot așa susține şi Petru Maior, istoricul venerat al neamului nostru, în Istoria Bisericel
Românilor, imprimatăla Buda în 1813 la pag. 3: „Dintre acești Români aceia, carii lângă
Dunărea erati apăsaţi de 'Latari, în dilele mai sus numitului Împărat (Andronic 1282
—1328), după cum acoloşi la faţa 1310, din cartea a IV a lui Pahimeres, cap. 16 şi
din

V,

cartea

cap.

3 arată

Quien,

Le

sol cătră Impăratul pre Luca Episcopul

petrecură

Viținieă, ca să-L priimescă întru împărăţia și întru ostașii sei. De 6re-ce Grigoraş mărturisește că Alanil, în locul cărora, precum mal sus am vădut, trebue să să cetâscă Românii, prea vechi creștini era; urmeză că fârte de mult e priimită între Români eredinţa

creştinescă.

cea

Ba

semn

adevărat

Și acela prea

ci forte

cum

este,

de demult

și

mat de la începutul propoveduirei Evangeliei lui Christos, prin Apostoli făcută, e priimită între Români credinţa cea creștinâscă. Că nici un scriitor nu se afla care să fi însemnat începul întârcerei Românilor -cătră credinţa lui Christos+. Românii ne având
predicator propriii, urmeză că ait venit creştini.
Prese retorul, ce a trăit pe la 445 după Christos și a fost trimis de împeratul
“Peodosie și în misiune la Atila, ne istorisește modul vieței Românilor între barbari. lată ce
ne spune el:
„Pe timpul când era târg între Scuţi [Huni] și între Romani, Scuţil atacară cu 6stea,
pe Romani
pentru

Deci

și uciseră pe mulți.

cuprinderea

castelului

Romanii trimiseră deputaţi la Scuţi ca să se plângă

și pentru

nepăzirea,

tractatelor.

lară

Scuţii

r&spunseră.

că

el ati făcut acâsta cu cuget de a începe resbel, ci ca să-și răsbune pentru supărările
cele făcute de Romani. Căci Episcopui din Margu a trecut în ţinuturile lor și a prădat mormintele

şi vistieriile

cele ascunse

da pe Episcop în mânile lor dimpreună
se învoiseră la încheierea tractatelor, el
tea mar fi adevărate, Scuţii din contra
pentru care era disputa, ci se apucară
multă pagubă

cetăților care

era

ale

Regilor lor.

cu fugarii [carii
se vor apuca de
le întăria, și așa
de resbel. Drept

lângă rîpa

Dunărei,

Și

că dacă Romanii

nu vor

era mulţi la Romani], precum
resbel. Romanii dicea că acesnu se învoiră să judece causa,
aceia trecând Dunărea, făcură

și între altele, luară Viminaciul,

cetatea Mesilor din Illiric. In împregiurările acestea, se afla mulți carii qicea, că se cade
mai bine a da pe Episcop în mânile barbarilor, de cât a suferi ca pentru un om, tot
statul Roman să se pue în pericul de resbel. Episcopul înţălegând că vor să-l dea, fugi
la, vrăjmași fără ştirea tuturor celor ce se afla în cetate, şi făgădui acelora, că le va,
da cetatea, dacă şi Regii lor vor fi liberali către dânsul. Scuţii făgăduiră în tot modul
că-l vor recompensa, dacă va împlini cele dise de dânsul. Și așa dându-și mânile şi
întărind făgăduințele de amândouă părţile cu jurământ, Episcopul se întârse în ținuturile Romanilor cu mare mulțime de barbari, și ajungând aprâpe de cetate, ascunse pe
barbari în rîpa, cea de dincolo, iară el intră în cetate și într'o n6pte dând semn, întroduse pe barbari în cetate, și o dede în mânile lor“*).
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După ce dar Aurelian a retras legednele Romane din Dacia Traiană în Moesia,
şi pe care le-ati însoţit funcţionari Romani şi o parte din aceia ce nu se legase de pământ,
nu-și aveati stabilite locuinţele lor, pentru că posibil aceia nu posedaii aici nici proprietăţi.
A rămas de sigur în Dacia Traiană numai masa, coloniștilor, ce se identificase cu pământul Daciei și care se legase deja de el prin familie, proprietăţi și producţiuni teritoriale;
de aceia sub nici un cuvânt nu se puteai deslipi de avutul lor și de avantagele ce li
procura Dacia Traiană. Ai rămas dar creștini, pentru că creştinismul era, cunoscut în
Dacia, veche, mai ales populațiunei de Jos. Barbarii ce a invadat mai întăiu peste Romanii rămași în Dacia "Traiană aii fost Goţii. Contactul-Goţilor mai întăiu cu coloniștii |
rămași, apoi şi cu Grecii selăviți din Asia, pe mulți dintre ci i-a creștinat. Alt-fel nu
se esplică

persecuțiile

asupra

Goţilor

şi asupra

locuitorilor

creştini,

ce rămăsese

în

Da-

cia lui Traian. Când marele Constantin a învins o parte din Goţi, efectul a tost favorabil creştinărei acestora în masă, după cum ne spune Socrat: „(Că pre aceștia, nădăjduindu-să la răsboi în stegul cerucci, care e al creștinilor propriii, așa de tare I-ai învins,
cât nu numai dajdea, ce era datină de la Impăraţii cel vechi a se da barbarilor, însuși
o ai ridicat din mijloc, ciși ci rîpiţi de mirare pentru cumplita învingere, atunci întălu
Sati dat cu totul spre credința cea creștinâscă, cu a căria ajutor Constantin feşise nevătamat“ 2), Aicea trebue să înțelegem că nu tâtă barbarimea gotă anii fost creștinată
pe timpul marelui Constantin, ci numai ramura acea dintre ci, cu carea venit în conflict marele Constantin. O parte din ci sai creștinat în dilele lui Valent Imperatul,

„când trecând Dunărea și li sa îngăduit a se aședa în Moesia.
Sub Iustinian Dacia 'Lraiană a fost de bună samă cultivată cu multă îngrijire spre
menţinerea creştinătăţei în ea. Pentru că după cum se dovedeşte din Nuvela 11 a lui
Iustinian și din Cartea a îV a lui Procopie, asupra fortificărilor lui lustinian în Dacia
Ripensă.

la Cetatea

Novae

erati

crestini.

După

Goţi

au

năvălit

în

ca Hunii,

Gepidii

și Avarii carii încă nu erai creștini 5). Aicea sati creștinat tâte aceste popâre prin locuitorii băstinași al acestui pământ, ce erati vechi creștini și carii ati indurat persecuții
crunte pentru lege și sai martirisat chiar.
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„9% Consultă Ist. pentru începutul Romanilor în Dacia de Petru Maior
Cap. 4 $ 3, unde sunt citatele din Iornanfes de rebus Geticis, cap. 50, și din Procopius de Aedificiis
Lustiniani, lib. IV cap.
6. Prin” aceste dovedi se constatii existenţi Românilor creștini în Dacia
Traiană
și după trecerea
peste Dunărea în Dacia
Aureli
anăĂ a unora din frati
l
A
aţi lor
lor. Iuuerul se va demoustra pe deplini
prini
expunerea unora din Martiri,

nn.
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Dovedi despre existența creștinismului la Romani, coloniștii lui Traian, extrase din viețile
st. Martiri din ambele Dacii, Traiană şi Aureliană,
Unde

sati martirisat creștini, acolo

a existat

creștinism.

In

Dacii ai existat mar-

tiră, prin urmare ati fost creştini, Acum să expunen: măcar pe cel ce eraii mai însemnați dintre matiril Bisericei Românilor de dineâce şi dincolo de Dunărea, spre a se dovedi ființarea creștinismului, şi prin el persistența elementului Român și în Dacia 'Lraană.
1. Sântul Martir Mercurie,

ce se serbâză în 25 ale lui Noemvrie în Biserica n6stră

ortodoxă orientală, martirisat în Dacia 'lraiană.
Sântul Martir Mercurie a trăit .pe timpul lui Decie și al lui Valerian Imperatorilor
şi a suferit martiriul pe la 255. Părintele săi Grodian era un Seit romanisat, iar fiul stii,
în puterea titlului părintelui săi, a servit ca, ofițer în una din legeânele Romane aședate în
Dacia"Draiană, ce purta numirea a .Marte(n)silor (Maornztov). Arătându-se victorios în unul
din resbelele purtate asupra barbarilor, a fost promovat la gradul de comandant (general)
(Agprazpzensrs5), ca răsplată pentru curajul și meritele sale militare. Din fapte reiesă că
era din coloniştii lui “Traian. din una din comunitățile ce se bucurati de dreptul de
cetățan

Roman.

Mercurie, deși

comandant

şi ornat cu

tâte

titlurile.de glorie militară,

fiind creştin încă din casa părinţilor săi, din Panonia, (unde eraii dar creştini) își profesa pe ascuns religia sa creştină. Când însă Decie a ordonat persecuție asupra creștinilor din Imperiul Roman, dovedindu-se că și Mercurie comandantul este creştin, și el
ne negând acâsta fiind întrebat, a fost supus martiriului celui mal riguros. Deși iubit de
Decie pentru meritele sale militare, dar fanatismul, sati religiunea de stat predominând
sufletul Imptratului, a hotărit martirisarea lui Mercurie, deşi era pe atunci comandant al
armatei Romane asupra barbarilor de la miaqă-nâpte și Răsăritul Imperiului. Legat de
patru stilp este serijelat cu cuțite pe corp. după aceea întins asupra unul foc l-a stins
cu scurgerea sângiurilor sale ; apol este bătut și spânzurat cu capul în jos, atârnându-l
o piatră mare de cap. Mat apoi este bătut cu fringhitși cu lanţuri de fier împletite în
patru. In fine fu transportat din Dacia 'Praiană după atâtea schingluiră, de sigur spre a
nu se produce vre-o răsedlă între soldaţii creștini comandați de el, în Cesaria Capadocică, unde i se tae capul!
Sântul martir Mercurie era, după cum ne spune Nicodim Aghioritul, cam de 25
ant când a primit martiriul pentru Christos. Era corpolent și frumos la față, cu părul
blond. Viaţa, acestui martir este scrisă pe larg în Noul Paradis; lar în limba grecă
veche i sa seris viața încă de cătră Metafrast, a căruia început este: Afatzs Î wiaa 1),
2, St. Martir Sava Stratilat (Ezpazaens), supranumit Gotha. Și acesta martirisat
tot în Dacia 'Lraiană.
Acest martir a suferit pe la 370 de ani, adică după

15 ani mai pe urmă

de per-

secuţia ordonată de Atanarie regele Goţilor, la arul 355, şi când ati primit mulţi locuitoră a acestor pământuri cununa martirică, dar timpul, care şterge urme de fapte însemnate și ascunde în sine comori de mult preţ, invidiând se pare în acâstă împrejurare şi sorta
nâstră, nu ne-a lăsat, mal vimica sigur şi precis asupra mulțimei martirilor din acestă întâia persecuție ordonată de Atanarie. Spre norocirea nostră însă ni sait conservat serieri autentice asupra martiriului St. Sava, a cărora importanță este nemăsurat de mare
pentru noi. Biserica din Goţia serie o epistolă cătră, Biserica din Capadocia, în care es1;(Vegi Nezozijua "Amopeica Lovaţaptotijs zoţ. 1V. pagina. 160. Idem Dosoteiă-Prologele Vol. |.|
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starea, Bisericei sale și a persecuției ce îndura,

punând

martiriul

istoriseşte în amărunt

|

St. Sava”).

act autentic:
viața și martiriul St. Sava, dupre acest
din copilăria sa plin
era de neam Got şi trăia în Goţia, era încă

Îată în resumat
St. Maui Sava

mult
de simţul religios și primise creștinismul din familie. Cu cât creștea, cu atâta mai
nouă a lui lisus Christos. Ca caracter
se dezvolta, zelul și iubirea sa cătră religia cea,
cea mai mare simplitate.
era blând, pacinie, darnic, neiubitor de avuţie şi trăia în
Când

ai decretat

șefii Goţilor

persecuție asupra

întâia

pă-

unil din

creștinilor, atunci

nilor goți să mănânce din cărnugâni, de prin locul unde trăia Sava, căutaii a impune crești
creştini va mânca nu pote fi considerile sacrificate idolilor; dar Sava declară că cine dintre

dat afară din satul lor. Când sa rîdiat mai mult de creștini. Atunci ci de temă l-a
ni dea renunţa, la creştinism prin Jurăcat a dona persecuție în care se obliga pe crești
aii de-

De astă dată locuitorii
mânt, St. Sava declară că pentru cl nimene să nu jure.
pe care a ordonat guvernatorul să i-l
nunţat că la ci nu există de cât un singur creştin.
v, guverndu-l că nu pote fi ofensi
presinte. Vădându-l sărac şi simplu îmbrăcat, erede
it din noi, St. Sava voia a se duce
natorul l-a despreţuit. Dar când persecuția a isbucn
ul din acel sat; pe cale însă i sati
la un alt sat să serbeze Pascele împreună cu Preot

a, căruia înger L-a rispuns
arătat videnie prin un înger ce l-a îndreptat la Preotul Sansal
ea în pământul Roman ; cu
St. Sava, că Sansala nu este aicea, ci a trecut peste Dunăr
tatea sa, în Dacia Traină, spre
tâte că Sansala venise acum de peste Dunărea în locali
Pascele.

a serba

A

treia

di după

Pasci, Atanarie

a năvălit

asupra

cu

satului

hârda

sa

în lunţuri. Ie aicea
barbară și a prins pre Preot, lar pe St. Sava l-a pus de astă dată
locuri muntâse și mlăștinose şi-l
“ începe mărturisirea lui. Mai ânteiu îl fugăriră prin
Yeșit
e pe o osie și l-a schingiuit tâtă noptea; dar a
bătea din urmă; apoi îl întins
şi din acesta nevătămat. In fine se decide

martiriul

Călăii îl due la

stii prin Înecare.

l a fost legat cu mânile
marginea rîului Muzăi (Mouoziav) (Buzeii 2), unde ajungând Sântu
întinse

pe

un

şi aruncat

lemn

în

apă.

EL

a primit cununa

martirică

în

al 38 an

alvie-

ei lui Valentinian și Vaței sale, în a 5 di a săptămânei după Pasci, în timpul Domni
ul Scitiei (Dobrolens, sub consutatul lui Modest şi Ariteit. Iunius Soranus guvernator
pământul Rogei), care era în secret creştin, l-aii transportat prin creştini pe ascuns în
ocia.
; iar de cătră cei de acolo a fost trimise reliquiile lui în Capad
man
Traiană
Să notăm aicea că relaţiile dintre Capadocia și Biserica Gotă din Dacia
timpul insunt fârte frequente în acest timp și de o importanță mare; ele încep din
ţi în
vasiunei Goţilor din Asia, când mulţi creștini de acolo ai fost selăviţi și transporta
că, ar
Dacia Traiană2. Oare nu pentru acest cuvânt Biserica cea Capadociană sar părea
y
sclavi
avea un fel de drept de mumă asupra Bisericcă Valahiei, presupunându-se că, prin
luaţi de acolo de ctuiră Goţi, sa răspândit: între Goţii din Dacia 'Lratană pentru întăta,
dată creștinismul ? Oare astă-di Mitropolitul Ungro-Valahiei nu pârtă titlul de Locote|
nent al Cesariei Capadocici în puterea acestei prea vechi tradiţiuni ?
Nicodim Aghioritul în volumul al IX, pag. 55, dice : „că și-a luat martirul în Muzeii [Buzeii?]. „De aceia l-au adus la rîul Muzeii [Buzăi?], și acolo legându-i de grumazul săi un lemn

gruii l-a inecat“ 3),

1, Originalul Epistolei este în grecește şi se pote videa în Actis Sanvtorum,
apendice.

|

pe luna Aprilie, în

.

2) Consultă, Biserica Ortodoxă: anul al VIIL No. 3, pag. 169: Idem ediţia Mineilor

de Buzăii 1106

Luna Octombr. 29. Idem ediţia din Mitropolia Ungro-Vlahiei, Vieţile Sânţilor. Idem cea din Monast. Neamţului, Idem Nezoâiua “Amtopsizov Sovataptoriis tou. IX pap. Bt. Idem Bio: die Mat'ua
KoyYipov pag. 516.
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3. Sânţii Martiri Pasierat și Valention....tin: în viaţa lor cetim: că erati din Moesia Euro2
penă și anume din Dorostro sati Durostol (Silistra) ). Pasicrat avea și un frate tot creștin
Pappian, dar care la amenințările persecutatorilor a sacrificat idolilor, pe când fratele seit
Pasicrat în ctate de 22 ani, împreună cu Valention de 30 de ani și-ait suferit martirul la,
24 April, ambii prin decapitare, Acest fapt sa petrecut pe timpul Impăratului Alexandru Sever. Martirii erati soldaţi în una, din legi6nele Romane, compusă din 6,000 de bărbaţi. Apoi în Mincăul de pe April, din timpul lui Constantin Brancovanu, cetim:
Sântul Pasierat și Valention: „Aceştia ait fost din Rodostol Misieă ostaș, la cdta de
Gmeni aleşi, fiind eparh Avlozan“ 2), făcându-să creştin împreună cu fratele săi Pappian,
când a fost supus martirului atunci fratele stii. a renunțat la creștinism, Jar el împreună cu amicul seii Valentin ai fost martirisați și în urmă decapitaţi.
Iar în Vieţele Sânţilor, luna Aprilie, imprimate în Mitropolia de Bucuresci 1836,
la viaţa acestui martir Pasierat cetin: „Că erati din Rodostul cetatea Misiel, ostași christiană lângă Ighemonul locului aceluia Avlozan“.
In fine în Prolâgele Mitropolitului Dositeiu se dice așa:
„Intracâstași qî svinții mucenici Pasierat și Valention. Aceștia era din Rodostolul
Misiei, viteji la un 6re-care pâle de 6ste, ccă die Legheon. Și fiind eparh Avlozan, vădend svinții înșălăciunea ce avea 6menii spre idoli, și pre toți înfricoșaţi și supuși supt
poruncile împăraţilor, strigară în-fără-tagă cuwndrăznire că sînt creștini. Deci îl prinsără
idoloslujebnicil şi-i dustră la ighemonul, și silindu-i să tămâdze idolii nu priimiră, ce
mai vîrtos svântul Pasicrat aducând la dânsul pre idolul lui Apolon, l-ati șehiopit în
obraz, dicând: acesta, cinste se cade idolilor. Deci legându-! cu lanţuje, îi Dbăgară în
temniță, și să vedea svântul Pasicrat că s& bucura de lanţuje ca de gătinuri de aur,
cum die la nol lethuri și engolfuri : căce: că era măestril patimilor pentru Hristos, prin
carile cugeta să să spăsască; deci iarăși astătănd naintea Ighemonului, veni la svântul
Pasicrat fratele sati Pappianos plângând și sfătuindu-l să pue tămâo să timâtzela capişte, să st mântulseă de la, nevoe ce să legasă de dânsul, cu pilda cu a sa. Că acela
era eșit din credința Domnului Ilristos, mieșurând ecle vâcinice, și pothind câste trecttâre, de fiiea muncilor. Dară svîntul l-au izgonit făcându-l neharnie rudeniei sale, și
căce că nice şi-l judecă a fi de treba sfatului, de vreme că să fâce lepădat de IIristos.
Și apropiindu-să svîntul la capiște, adeci, la vatră, ș-aii întins mâna să să ardă Qicând:
că pelița făcută murici6să să supune biruinţii focului, și precum vedi că să topeşte și
cură gios. Iară sufletul nelutatec fiind și nemurickos și ne având fire a sendupleca supt
vădutele patimi, stă neplecat și trainic, cruțat în vicță veeinică. Și întrebând şi pre
svîntul Valention, și spuindu-se că-l întrun gând cu svîntul Pasicrat, luară amândoi
giudecată, să mâră de sabie şi spun cum și maica svîntului „Pasierat mârsă cu dânsul
petrecându-l și-mbărbătându-l să-și plece grumazii supt sabie. Și era Pasierat svintul
mucenic de 22 de ani; iară svintul Valention de 30 de ani 3]“.
4. Martirii Quintilian, Maxim și Dada. Ei ai trăit pe timpul lui Dioclețian și Ma.
ximin, pe la anii 296. Ati fost prinși pentru credința creştină în: localitatea Ozovia (0-

:]

„Ouzar ci dp

“îjmo dmd să

Aocdozohoy 3fj îv Ebpora eboezovirns

Maciast (Tom.

'
VII, peg. 83, Nicodim Aghioritul).
Mitrop. Teodosie, imprimate lu
sub
2) Consultă Mineile din timpul lui Constantin Basarab Voevod,
Mitrofan.
de
Buzeă 1706
*) Consultă şi Bic: dpiwy baz Mafiuov Kodipo pag. 531 şi 532, după care a tradus Dosoteiu
.

Mitropolitul viaţa acestor martiri. Să notăm că Maxim al Chitirilor în loc de A05p5r5k0y are numire Po205345,
— care-l tot

Dorostolul Misiei,

saii Silistra

de

astădi. Dorostolul se găsește

şi în tablele

* Peutingiriene.
Istoricul Mitropoliei

din laşt

.
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(afla. (Dosoteiu Mitropolitul numește localitatea Ozivia), şi predați Consulilor 'Tarquiniu și
Gaiii, apoi înculpați pentru credința lor ai fost decapitaţi.
Impiraţi Maximilian
g
Quintilian Maxim şiŞ Dada: ” „In dilele păgânilor
Ma
întăi Martiri
înții
și Diocliţian fiind prinși sfinții aceştia, în orașul ce să chiamă Oxivia, fură daţi pe sama,
Domnilor, anume 'Parquinie și Gaia şi-şi luară cununa martirică după ce-i hătură cumplit și-i băgară în pușcărie și scoțându-i la întrebare împreună cu alții le-ati tăet capitele“!)
?

5. St. Nichita Alartirul (is şi Românul în unele cărţi Româneşti).
Acesta-i de neamul Goţilor ce se afla dincolo de fluviul Dunăraă, dice Nicodim Aghioritul, după Metafrast, și a trăit pe timpul marelui Constantin la 330. A fost educat
Arhiereul locului aceluia. Era

în legea creștină de Macarie

dar Episcopi

pe atunci

în

Biserica Românilor din Dacia Traiană. Nicodim Aghioritul la pag. 100 Vol. II se exprimă așa: „Acesta a eşit din strălucitul neam al Goţilor, ce se află dincolo de fluviul
Dunărăă“ (adică în'parţea nâstră) 2). Tar. Maxim Episcopul Chitirilor la pag. 26 dice : „ăcesta a fost în timpul împărăției marelui Constantin, născut și educat în țara barbarilo» ce se numese Goţi, dincolo de Dunărea“ (autorul serie în Orient, prin urmare dincolo însamnă pentru noi dine6ee) 3), Fiind Nichita plin de piositate și religiositate, devotat apărător și aprig sprijinitor al ideilor creştine, prin aceste calităţi a răspândit cu repejune creștinismul și între cei de un neam cu cl, precum și între locuitorii acelei ţări,
devenind ast-fel predicatorul și Apostolul acestora. Goţii pe acel timp erait divizați în dout:

O parte erati guvernați de Atanaric, iar alta de Fritigern. Atanarie fiind învins de Fritigem și prin ajutorul armatei marelui Constantin, acesta spre a-și răsbuna în contra
învingătorului a declarat o persecuție exterminătâre contra Goţilor şi altor locuitori
din regatul stii. St. Nichita continuând predica sa a fost prins de cătră partida lui
Atanarie şi constrâns a renunţa la credința lui Christos; dar sântul ma voit, pentru
a fost supus

care

muncilor martirice.

Fiind

aruncat

în foc, împreună

cu alți coreligio-

nari și discipuli de ai lui, și-a terminat ast-fel viaţa. Reliquiile sale fiind
un

amic

și cunoscut al stii Marian, acesta

le-ati transferat în localitatea

descoperite

numită

de

a, Muesti-

“nilor (Mevecznvv). Viaţa sa a fost serisă grecește încă de Metafrast și se conservă în
Lavra Ivirei, iar în Lavra Mare se mai conservă și o altă viaţă a sa descriind în amărunt
martirul săti €).
La

pag.

102

Aghioritul

în Nicodim

se

face amintirea

sânților

martiri

ce ai luat

cununa martirică împreună cu Nichita ; aceștia sunt mulți la număr: „Mulţime de credincioși se încununâză în Goţia, aruncând cu piciorul în cugetarea varvarăi 5),
Respectiv de activitatea religi6să a st. martir Nichita, iată numai ce ni sa putut
conserva: Episcopul Paulin de Nolandia, (Nola) în o poemă sapfică cântă meritele sale
și martirismul săi în latinește. Se susține cu multă probabilitate că Nichita fiind Român

a predicat Evangeliul

în ambele

Dacii—et

utergue

Dacus.

Se mai susține că ati pre-

1) Vieţile Sânţilor din timpul lui Const. Brancovanu, luna April. Consultă şi: Bio: die» Matiuob 'Ezisziazs hoyjpov pag. 509. Idem Vol. IX fila 39. Nicodim Aghioritul.
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y
dicat chiar prin Moldova și Valahia de astăd i şi că el ar fi înființat și Episcopia Daco—hRomână la Milcov cu patru monastiră 2).

Iată acea poesie a lui Paulin de Nola:
Te Patrem dicit tota plaga Borez.
Ad tuos fatus Seytha mitigatur,
Et sui discors fera te magistro
Pectora ponit.

-Pre
De
Și
La

tine tot norodul părinte te numeşte,
ale tale graiuri Seitul pătruns s'umileşte,
aprigu-și dămle pe cel de fiară pept
adevăr,ce 'nvaţă-l cuvântul tii cel drept.

Divitis multo bove pellcatus
Accola, rip.

La tine Getul vine, Dacul din amândoiit.
Și cea Mediterana, și cea Râp6să nouă.
Agricolul ci cel ce-i avut de vaci şi bol,
Cel învăscut în pielea lân6sci sale ol.

Oubis în multa regione per te,
Barbari discunt resonare Christum,
Corde Romano, placidamque casti
Vivere pacem.

În ţara în care Musa n'a împletit cunune,
Prin rostul tăi învaţă cei varvari să resune
A lui Christos sânt nume, cu inimă Romană,
Virtuos să vicțuescă în pace hristiană.

Lt Get

curunt, et uterque Dacus,

Qui colit terra medio,

(Pranserisă

din

vel ille

Ist. Bis.

(Traducerea în. versuri de G. Săulescu,
publicată în Arhiva Albinci 1844, 7 Noemvre, No. 7, aşi.

a Romănilor

de Petru Maior, pag. 13 și 14).

6. S-ţil Martiri Tustatie, 'Leopista soţia sa, împreună cu Agapiu și 'Leopist fiii lor.
Acest mare martir era un general renumit la Roma pe timpul Imperatorului "ratan, pe
la anul 100. Numele sei a fost Placida, înainte de a fi creștin, tar a soţiei sale Tatiana.
Convertirea, sa se rapârtă a fi ca şi a st. Pavel, prin chemare de sus, pentru că era dotat
cu t6te virtuțile omenești. Se spune că venind un cerb spre cl, între cârnele sale a văut
semnul sântei Cruci și în mijloc pe Is. Christos, de la care a audit cuvintele: „Ce mă
persecuţt Placida?Fă sunt Christos“. După acest eveniment s'a botezat împreună cu
t6tă casa sa. Supus ispitirilor, ca şi altă dată ob, perdend averea sa strămutat din
alia, și muncea pentru a-și câștiga pânea dilnică. Probabil că pentru frica de persecuții
sa retras din Roma. Având necesitate Imperiul de el, când a început a se apropia barbarii de pământul Romanilor, l-a chiemat şi l-a pus iarăși în demnitatea de mai înainte
și l-a trimis şi în Germania și în Dacia cu legi6nele Romane (106—117) sub 'Traian,
apoi sub succesorul

seii (de la 117—138).

La

117

reintoreându-să în Roma sub Adrian

şi, după ce i saii dat remunerări pentru serviciile tăcute, a fost învitat a sacrifica idolilor pentru victoriile purtate. Atunci sântul a respuns : că victoriile le-a obţinut prin
puterea lui Is. Christos și nu a idolilor; pentru care provocă asupră-i urgia Impăratului. După ce este desbrăcat de tâte demnităţile sale, la urmă fu aruncat în circ spre
mâncare leilor, împreună cu femela şi copiil sei. După ce leii n'a îndrăznit a-i sfâșia
aii fost cu toții puși în lăuntrul unei băi mari de aramă înferbîntată în foc și așa și-aitr
dat sufletele. Creștinii luând reliquiile, cu mult respect le-ati înmormîntat 2).
Dacă martirul Eustatie ca General-comandant al lege6nelor din Dacia era creştin,
6re s'ar putea susținea că pintre soldaţii și coloniştii lut 'Prafan să nu fi fost creștini?
2)
mânilor
Severin
2)

Comp. Ilopqipiii npon. ne Boarap Moaa-Brax. pag. 31. Veqrperiodul întunecat în Istoria Rode N. Lașeu şi tradus și publicat în Biserica Ortodoxă în 1535 de Preasţ. Episcop al Noului
Ghenadie.
Nezsâruos "Astopeirov Covataptozis Vol. II, pag. 122, 193 şi 124. Viaţa sa mal amănunțită

esta scrisă de Metafrast, a căruia, început este : Tpaizvo5 rây Pouaiwy G4iztpa Grizovrssuue.. ȘI Se Con-

. servă în Lavra Ivirilor.

XX
rei
Apoi st. Hustatie a trăit de la 60 probabil, după Christos, pănă la 138, anul martiriză
cu
acolea
lui ; prin urmare la începutul seculului al II erai creştini în Dacia, veniți

lege6nele Romane, cu cohortele și cu coloniștii.
7. Pe la finele secului al III întâlnim şi pe Episcopul
lui Licinie (Aurelius

fost martirisat pe timpul

a

care

Quirin al Bisericei Sisana,
Carmina,

Clementis

Prudentius,

TIzz Szegăvoo duvos VID). De sigur că în Episcopatul lui Quirin în Sisana nu erai Goţi
pe aceste timpuri, prin urmare creștinii erai dintre coloniștii Romani. Politia Sisana
(Siscia) era între Noricu și Sirmium î.
8. La, 26 Martie se face amintirea martirilor din timpul persecuției Regelui Goţilor Tungurih.
„Intvacesta lună 26 svinţii mucenici, două-deci și șese de mucenici în Gothia ce
mărturisiră, din carii sînt preuți doi, Vathusis și Vireas, cu doi feți ai sci, și o fată
Axpila Inocesvuind (fiind călugăriţă). Iară mireni, Avip, Agnos, Reas și Gathraxa şi
Şcoosa, Silas, Sighiţa, Sonirilas, Suimvla, Ouirco și Animale ete. Aceștia era în dilele lui Uingguith împăratul Gothilor şi a lui Gratian împăratul Rimlenilor, și pentru
credința și mărturia în Hristos luară cununa mucenicici cu focul de la Iungurih, carele
ati ars bestrica creştinilor, în carea ati ars și aceşti svinți mucenici, când tâmplându-să
de-ai ars și un om ce aducea prescure la bescrică ae,

Iată numirile lor grecizate, precum ni le-ati păstrat Sinaxaristul Nicodim Aghioritul
la pag. 116, vol. VIL: Batovots, Oiiorzs preoți, "Aozu)das monahie, "Afis, "Ayvăs, Puz5,
“Ipăhgaă, "Iozâos, Svas, Supiiztas, Sowngias, Setfhas, Ofouzs, Pihas, laici;

Mandra,

Bacts, Moi,
căror nume

și "Avouais, femei.

Obor

"Avva, "AhAiS.

cu altele, a

persone împreună

Aceste

regelui Goţilor Lungurih și a lui

nu ni sai păstrat, ati fost martirisate pe timpul

Graţian Imperatorele Romanilor la 376. Locul martirului a fost gurele rîului Ardis (Argeș?) probabil în Valahia, unde fiind adunaţi la rugăciuni în biserică, Îi sai dat foc de
persecutătoră și ai ars împreună cu biserica. In Sinaxar cetim în on6rea lor și următorele stihuri:
17
hint MzgTvawy,
zi + giipovo
Tâznv
Coxs ya uv Gfpueov Tăs îutoas.
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e

ȚA
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2

lar mai

cu samă

asupra

*

pd

.

Dacă judecăm: asupra numirilor ce pârtă pers6nele ce ati
rite timpuri,

n

.

.

Atâta mulțime de martiri se ard cu toc,
„câte dile pârtă astădi luna.
acestor de acum, ele încă

suferit martirul în difene

îndeajuns

spun

că

acele persâne purta sigilul originei Romane, și numai din causa predominărei pe atunci
a elementului got se numeaii generic de scriitorii Bisantini toți locuitorii ţărei Goţi și
țara acâsta Gotică. Așa: Verca=ânchinătorul, Vira=barbatul, Sila=tăcutul, Vathusia=—
entusiastul,

'Terma==caldul,

apoi Reas,

Din enumerarea câtor-va numai
pentru

Goţilor,

timpul

că a-i enumera

Mamuca? 5)

dintre mantirii din Dacia Traiană și Aureliană pe
pe toţi nu-i posibil,

căcă timpul nu ne-a păstrat

la mulți nică măcar numele, putem să ne pronunțăm că mulți

dintre că ati fost de ori-

gine Romană, dintre succesorii coloniștilor lui 'Traian, dintre legionari, mal ales acei ce
se numeaii Daci. Ne îndemnă mult în admiterea cu convingere nestrămutatăa acestei o.
.
+
._.
.
aa
4
: 1 In M. Isambert| Histoire
Scertte
de Justinien,
la pag. 691,| cetim
următorea
notiță
asupra ora“Pad
e
a
:
A
i
4
que de Suabes, indepenProcope parle en mâme ._ temps
șului Siscia (Xaatyîjs): „Les Sisciens, dont
.
.
.
.
e.
e
a
[i
sont sans doute les fondateurs de la place de Siseia, mentionţe
dents desa Frances,

dazs I'Itineraire-

d Antonin îrois fois, et dans la table de Peutinger, sur le chemin de Noricum ă Sirmium, prâs de
a Pannonie (Vegr Creştinismul în Dacia de Preasţ. Ghenadie Episcop de Râmnic, pag. 27).
:). Dosoteiii în prolâgele sale luna Martie 26.
|
?

?

.

3). Consultă

.

e

N, Laşcu, Periodul întunecat în Ist. Românilor,

.

.

+

Bis. Ortod. anul IX Septemvr. pag. 107.

XII

pinii şi acea împrejurare că mulți dintre sclavii adu
vaziunea lor în Asia și Moesia,

din Orient de cătră Goţi, în in-:

ait fost creștini, iar dintre ei mulți erati pâte cetăţeni Ro-

mani mal ales din acei veniţi pe timpul colonisărei din Moesia în Dacia Traiană, și
carii punându-să în contact cu populaţia aborigenă, între carii erai şi creştini, lesne s'a,
răspândit creștinismul între Goţi. Numai din causa marei mulțimi de creștini, sai putut
provoca atâtea persecuții asupra lor în Dacia Traiană. Mulțimea, martirilor nu putea fi
numai gotă; pentru că ei de abea primise creștinismul. Dacă mai adăogim și faptul că,
persecuțiile din timpul lu! Atanarie și a lui Tungurih erai întinse asupra părţei de pă- ment ce ţineaii că, pe când încă nu erai creștini, atuncă reiesă clar că persecuțiile ai fost
îndreptate asupra populaţiunei existente mal cu samă, carii erati coloniştii lui 'Praian, Yar
nu asupra populațiunei nomade de curând venite și care încă era aprâpe idololatră. Pe lângă

acesta

am

Romană,

vădut

ca Sila,

că numirile

Vircus,

multora

Mamuca,

dintre

martiri

Marian ; sait

ne

arată

cel mult numiri

din diferite colonii aduse de 'Tralan din tâtă lumea Romană
servă lupta de a predomina

clar

numirile latine sait grece.

că sunt

de

origină

de un popor

format

în Dacia, și la care se ob-

In fine trebue să admitem

că la

coloniştii lut 'Pralan devenită creştini, ritualul se săvirșa prin centrurile societăţilor mari în limba poporului pe la bisericile Episcopale. Apoi predicarea Ivangeliei s'a făcut tot în limba
latină=Corde Romano=cum Sa exprimi Paulin Episcopul de Nola: Barbari discant resonave Christum corde Romano. Prin urmare majoritatea cătră care se adresati predicile
creștine de Nichita martirul și alții erai în limba mască poporului, care era cea latină,
pentru că ecă ce ascultati eraii ori Coloniști de ai lui “Traian, ori Goţi, carii prin contactul lor cu coloniștii rămaşi, înțelegea limba lor; căci Goţii abea sub Ulfila ai învâțat cartea și scrierea. Așa ne explicăm lesne și îndemnul predicatorilor Romani de a
trece din Dacia Aureliană în cea 'Tralană și vice-versa, precum și contactul social între
Românii din ambele Dacii, pentru că.aveaii deja aceiași limbi Romană rustică și ace|
ină
Iasi Religie—cea Creștortodoxă.
———SR9Io5

III.

Dovedi extrase din ierarhia Biserioei Românilor, despre existența, Creștinismului la
Românii din Daciile Auveliană și Traiană.
Episcopiile ce ai existat dincuce și dincolo de Dunărea.
Din Faptele Apostolilor, din istoricul Eusebiii și din St. Ignaţiii cunâscem precis
că odată cu răspândirea, creștinismului prin predicarea Apostolilor, a bărbaţilor Apostolici și a suecesorilor lor, ori unde se convertea o comunitate păgână la religiunea creșină î se constituia de cătră însuși predicatorul ei o ierarhie. Acesta avea apoi datoria de
a cultiva religios acea populaţiune prin predică și săvîrşirea ierurghiilor în societatea, creștină din noii convertită. Nimeni nu pâte nega, în puterea, dovedilor ce posedăm despre
existenţa, Yerarhici Bisericei Dacice, că. noi Românii încă din timpul colonisărei am a-vut neîntrerupt o ierarhie, pentru că aflăm clerici. Am avut Biserică creştină, prin urmare am fost creștini. Dacă nu se găsesc până acum multe monumente despre existența
creștinismului în Dacia “Traiană, imediat după colonisare, nu trebue să perdem din vedere că creștinismul până la 325 a fost persecutat crâncen de Imperatorii Romani, şi
dar sati putut distruge de păgâni oră ce urme de monumente istorice despre f6rte mulţi

XXII

locuitori ce profesaii în secret Religia, creștineseă. Apoi mai trebue să admitem că heligia, de stat a coloniştilor lui Traian la început în formă era Religia păgână, iar în
secret cea creştină.

Ast-fel

se explică unele monumente de cult creștin aflate la coloniștii

lui 'Traian, pe teritoriul Dacic.
Am vădut că creștinismul era deja răspândit în tot Imperiul Roman la începutul
seculului al II-lea, pentru că alt-fel nu s'ar explica nică persecuțiile decretate cu atâta
rig6re din partea Imperatorilor Romani asupra creştinismului, nici numărul însemnat
al Apologiştilor creştini, nick a eresiilor și a scriitorilor păgâni contra creștinismului.
După aceea mulţimea, legi6nelor staționate în Dacia “Traiană, cum și coloniștii, erai veniţi atât din Orient, după cum probeză inscripțiile, unde creștinismul era deja bine cunoseut tuturor și care număra deja mil de închinători, mai ales legiunea cea din Capadocia cât şi din Xuropa Occidentală, din acele locuri unde se răspândise creștinismul, din
jurul Romei. Este cunoscut că în Dacia lui "Traian, imediat după ce a fost declarată de provincie a Imperiului, a înflorit o civilisație curat Romanii, bine administrată, ceca ce ati provocat concurența şi afluența multora, spre a-și găsi norocul ori furtuna în Dacia lui Irafan. Sar mai putea 6re presupune că cu o populaţie aşa de numerâsă, compusă din diferite
pături sociale și localităţi ale Imperiului

Roman,

să nu

se fi adus cu ca și creștinismul?

Dacă dar este cu nepuţină a respinge vechimea creștinismului în Dacia lui Traian, că
adică după tâtă probabilitatea creștinismul își are începutul stii între Romani încă din
seculul al II-lea, atunci acestă probabilitate devine o dovadă nestrămutată, o convingere împusă prin fapte, când vom considera și probele existenţei ferarhici bisericești la, Români.
Apoi de aicea urmeză

neapărat

că acei creștini, coloniști al lui “Traian, trăind în Dacil își

aveati şi feravhia lor creștină, cari să-i cultive în spiritul Religiei lui Christos, și Biserica lor cu caracter naţional, adică cu datinele și deprinderile creștine, eșite din movavurile poporului. Din istoria eclesiastici, cun6ștem un fapt no”ontradis, că pe unde
populaţiile se converteati la creştinism, acele își reclamatii, dacă nu li se dădea, nemijlocit xepresentanți ai religiunei. Apoi mai era și în us ca ori-ce predicator, lupă ce
avea, reuşita, de a înființa o Biserică creştină, îndată consacra un preot sati arhiereii,
care să se ocupe cu desvoltarea vrogresivă a creștinismului și cu s&verşirea, ferurgiilor
creștine, pentru ca ostenelele saie să nu rămână zadarnice. In aseminea condițiuni erait
și locuitorii

din

Dacia

'Lraiană. Dacă mai

adăogim că nu le lipseait nici mijlocele materiale,

până sub Aurelian, atunci nu ne mai rămâne nici un cuvânt justificat de a nu admite că,
coloniștii devenind creştini și-ati avut ierarhia lor. Este adevărat că ne lipsesc monumentele
vechă în acestă cestiune ; dar totuși din acele resturi ce ni sait putut conserva și descoperi
până astă-qi, ne putem forma convingerea și despre fiinţare ierarhiei la creștinii din Dacia
Traiană. Ca, centruri ierarhice găsim pe la începutul seculului al IV-lea o episcopie în Sisana,
a căruia Episcop'se chiema Quirin—nume Roman; deaseminea la sinodul ţinut la Roma
sub Marele Constantin în a patra şedinţă se vede sub-seris : Aoy&ro3 îziozons Sacis. După
edictul dat de Iustinian în on6rea Iustinianei prime, se constată că până atunci Dacia
Traiană aparţinea Illiricului, iar episcopii Daciei 'Traiane natural cădeaii în jurisdicţiunea Arhi-Episcopatului de Sirmiti. (Vei Procopie Cartea IV și Le Quien Oriens Christianus
Tom. II pag. 21). Mai știm că pe timpul acesta politia, Thomi își avea Episcopii săi, și carii
“Traian, despre care iată cum cuvinteză
lui ia
ati fost forte în dese relaţii religi6se cu Dac
Le Quien în Oriens Chistianus Tom. I pag. 1215: „Quo tempore Seyta monahi palam
contendebant esse confitendum unum de “Trinitate nostri causa passum, sedebant .Paternus Tomitanze

ecelesize Episcopus,

quem

quia sibi repugnantem sentichant,

Nestoria-

ne heeresis taxare non dubitabant. Id quod Germanus Capuenses etalii apud Iustinum
Imp. Apostolieze sedis apocrisarii sua ad Hormisdam Papam suggestione significarunt.
Isti de sua, provincia Episcopus aecusant, inter quos Paternus Tomitan civitates antistest,
Adică : „In care vreme, dice, călugării Sciţi învăţă, că se cade să mărturisini că unul
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din 'Troiţă pentru no at pătimit, şedea Pater Episcop al Bisericei "Tomitanei, pe ca-.
rele pentru că-l știa că se împrotiveşte lor, nu se îndoia a-l face vinovat eresului lui
Nestorie. Despre care German din Capua, și alţii ce erai la Impăratul Iustinian, apocrisarii al Scaunului Apostolese cu scrisârea sa în acest chip înştiinţeză pre Papa Ormisda : Aceştia pirăse pre Episcopil cei din ţara lor, înire care este Patern Arhiereul
cetăţei 'Pomitane€. Sub Sciţia trebue să înţelegem Dobrogea 1).
Acest text ne spune că pe timpul lui Iustinian în Dacii era o ierarhie eclesiastică
bine stabilită și care era în curent cu cestiunile “Teologice ce:se discutati pe atunci,
apol erat monastini cu călugări și Episcopi învățați în diferite localităţi. Dacă lucerul este așa, atunci de sigur că acea Ierarhie n'a putut fi înființată de curând, mai ales
când avem și urme suficiente că la Românii ce locuiaii în jurul Argeșului exista o Episcopie și unde sai mărturisit mai mulți creștini pe timpul Goţilor sub Atanaric și
Tungurih.
Să trecem acum a expune. locurile pe unde ai existat Xpiseopate Române în Dacia

Aureliană,

pentru

că în cea

Lrafană,

din

causa

stremutărei

autorităței

Romane

şi

a neîncetatelor năvăliiă ale barbarilor nu avem firul regulat al Xerarhici bisericeşti și stabil.

a). Despre Episcopiile Românilor din Dacia Aureliană,
Mult mai avuţi suntem în monumente vechi când este vorba de existenţa ierarhică
Biserieci Romanilor în Dacia Aureliană, iar acesta pentru cuvântul că dincolo de Dunăre în

seculul al III-lea

și al IV-lea

şi

următorii

ati fost mal multă stabilitate, mai

puţine încursiuni barbare, pentru că ele se cam opreaii la marginea Dunărei. Apoi
activitatea Românilor după Aurelian a fost mult mat mare în Moesia sai Dacia Aureliană,
de cât în cea 'Lralană, pentru că acolo coloniştii retrași respirâit aerul libertăţei și a siguvanţer; pe când aceşti rămași în Dacia Pratană retrași în locuri tară, în munți își apărat existenţa și independenţa cu mâna înarmată, și ati lăsat puţine noţiuni documentale despre dânșii. Putem dice dar că Românii din Dacia Aureliană având legături de origină
și de înrudire cu acești din cea 'Traiană, mult "-aii ajutat și pe terenul religios în
epoca strecurărei barbarilor de pe aceste locuri, procurându-le preoţi și ferarhi la trebuinţă, pentru că aceștia trăia sub jug barbar şi retrași în păduri și munţi.
1). Episcopia Abritului. Apsitium, după Casiodor, era în Moesia, de jos, ce se întindea cam de la Nicopol pănă la marea Negră. Așa Marcian Episcopul ei. luând parte la
sinodul ţărei lui, a doiia Moesie, a subscris în epistola cătră împăratul Leon ast-fel : Marcianus episcopus ecclesiae Abriticae. Acestă episcopie: era, a Românilor încă mai de timpuriit și a durat mult și după aceea, pentru că în al șeptelea Sinod ecumenic se vede
'sub-seris

în practicale următorul' Episcop

al ei:

Oăpzoy

"Ezioz5no

Ezansias Tv "ABagt-

stadii
= Uvsul, Episcopul Bisericel Abritianilor. Să însemnăm că numele de Ursu numai
de alt neam nu pâte fi, afară de Român. Era dar Ursu păstor Român Românilor din
Dacia Ripensă. Le Quien în Oriens Christianus se exprimă așa: Nomen Ursus hominem
latine lingue significet. Numele Ursu însamnă om de hmba (neamul) latină 2.
2). Episcopia Novelor. Novae, ad Novas, a fost oraș tot în Moesia, de jos, Bulgaria de
„astă-qi. Tot cu ocasia sub-serierei epistolei cătră Leon Împăratul. şi despre care, din norocire,

ni sait păstrat amintire, găsim pe Episcopul Novelor sub-seriind așa: Petrus Ipiscopus civilatis Novensis. De aicea urmeză că Episcopatul
din Nove putea fi Român. Mai găsim că
Episcopul Novelor, ce a fost la 449 în sinodul din Constantinopol, în contra lui Butihie, se che1) Cousultă şi Petru Maior Ist. Bis. a Românilor pag. 121.
2) Petru Maior st. Bis. a Românilor pag. 175 şi 114.
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i ai lui Nesma, Secundinus, care iarăşi a putut fi Român. De aseminea între Episcopii partisan
că la al 15-lea
toric vedem și pe Petronius Episcopus Neuiae. "Peofan, scriitorul Bizantin, spune
6 'Eztoziz 36 oipasiȚb
an al lut Mauricie Împăratul, cetățenii și armașii cetăţei Novelor ina
lui Petru,
= împreună cu Lpiscopul general a tost mers spre â da, ajutor cu armata sa pretoru
a Bizan-.
cu
Romanilor
ce se ducea în contra Slavilor. Acesta voind a amesteca armata
opunea la acel amestec ;
tinilor, a ordonat a-i aduce pre Episcop, pentru că cetăţenii se
eraii și avangardele Bidar wa reușit. De aicea mai cunoscen și acela că Români
lege și moșie, Ezantinilor în răsbâele lor cu barbarii. Aicea mat constatăm că pentru
încingeaii sabia contra inimicilor și se bătea în
piscopii Români încă, din timpurii
și că nu-și confrunte. Că Românii împreună cu Biserica lor cugetaii și simţeaii românește,
lăsăm cuvântul,
topiră nic-odată originea lor nici cu barbarii, nici cu grecii Bizantini, Să
la pag. 175: „Și
sprea ne istorisi acesta însuși Petru Maior in Ist. sa Bisericescă a Românilor
vestita faptă, a
- că sângele românesc nică decum nu sa lâncedit în Români, luminat arată
după grumazii
lor, când cu povaţa a doi frați Petru și Asan, lepădând jugul Grecilor
sti, se sculară asupra

Gxecilor,

pe carii în

multe

rânduri

bătându-i,

își feceră

loruși

împărăție, carea până la năpădirea 'Purcilor vecui“ 1).
3). Lpiscopia Nicopolului (Nicopolis).
Acâstă cetate vecbe este situată la revărsarea Iatrului (Lantra) în Dunărea. Ea avea un
de
Episcop pentru creștinii Daciei Aureliane şi care în urmi a fost ridicată la gradul
Arhiepiscopie. 'Tot în epistola trimisă de Episcopii Moesiei de jos cătră Impăratul Leon
Ai.
îl găsim subseris latinește și pe Episcopul acestei cetăți așa : AMarcelinus Lpiscopus
Pecopolis=—Marcelin Episcopul Nicopolei. Acâsta, pe la 458. Iar mai târdiii ne raportă
în diptru Mator că șialt Episcop Amanţiiia iscălit tot latinește în chestia restabilirei
Le
tihe a Patriavhilor Eufimie și Macedonie. Despre acest din urmă iată ce ne spune
m
Quien în Oriens Christianus "Tom. I: „Relaţione Synodi Constantinopolitanae ad Ioanne
Patiiarcham de Severo Antiocheno aliisque hereticis de restituendis în sacras tabulas
Euphemii et Macedonii Patriarcharum nominibus ete. Subscripsit : imantius episcopus eiguaus Nicopolitanae civitatis sccundae Jloesiae propria manu. Qux subseriptio grzeee non
„extat, sed latinze tantum, ut Amantius hoc dumtaxat idiomate subseripserit. Apoi și
Aurenumele lor îi vădește că sunt de viță Română. Episcopii Românilor din Dacia
liană, și mal precis din cetăţile de pe lângă Dunărea, de sigur că în timpurile grele ale
stăpânirei barbarilor asupra Romanilor rămași în Dacia 'Tratană, se îngrijaii a le trimite acestora membrii ierarhiei de care aveai nevoe. De aceia pâte nu întimpiniăm
ierarhie proprie în câte-va secule la Românii din Dacia “Traiană, fiind-că li se procuva de cătră fraţii lor de peste Dunărea, cu carii stăteaii continuii în relaţie chiar și după
ce acolo a predominat autoritatea civilă și bisericâscă Bulgară şi sati continuat și după
|
înființarea, statelor Româneşti de dine6ee de Dunărea ?).
4). Episcopia Odisului (O'3vocâs= Varna)
Este situată la Marea Negră, dincolo de Gurile Dunărei, după vechile cata!6ge episcopale co ce ni s'aii conservat, se vede, că a fost ridicată și la Arhiepiscopie mai târqiti. Episcopul ei a subscris împreună cu cek-lalți în Epistola cătră Împăratul Leon în modul
următor : Dittas episcopus civitatis Odissa Masia. În unele codice, dice Petru Maior, se
găseşte sub numirea Afla (Dizzas) 3).
|
5). Episcopia Appiariei.
Era situată şi acâstă cetate în Moesia de jos, se găseşte și în îtinerariul lui Anto1) Consultă P. Maior Ist. Bis. a Rom.
=) La Sinodul ecumenice

polului.

|

pag. 171 și 175.

.

din Halchidon se vede subsemnât şi : '[oy+05 Niuozthzos=loan al Nico-

3) Petru Mator, pag. 177, op. citat.
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nin și în 'Lablele lui Peutinger, în care se pune la marginea Dunăre. Și Episcopul cetăţei aceștia subserie tot latineşte în Epistola cătră Tnapăratul Leon, aşa: Martialis episcopus civitatis Appiariensis=Marcial episcopul cetăţei Appiarici. Sântul I&n Chrisostom
în Epistola sa cătră Papa Inocentie spune, că-la -un Sinod din timpul seii ai fost trimiși
trei Episcopi, între care și unul Lupicin=zat z2v "Azntagias Acosutio=Lupicinum, pentru
a înștiinţa pe "Teofil Alexandrenul ca de la Sinodul din Halchedon să vină la "Țarigrad.
Atât numele acestor doi Episcopi, cum și subserierea celor dintâi, probâză evident origina lor Română și că Episcopia aparţinea Românilor.
6). Episcopia Comet (Coma) 1).
Era o cetate în Moesia, pe care a voit a o lua Haganul Avarilor pe timpul Împăratului Mavrichie.
In Catalogui părinţilor din Nicea, numit Pitheam, la sub-semnăturile din provincia
Misiei cetim : Marius Comcusis=Mariii al Comei (dupre Labeii). Dar și Le Quien, în 0ricus Churistianus "om. I este de părerea următâre: „Marius ut et Martialis et Lupicinus, homines Tatini sermonis indicat potius quam grieci= Marii și cu Martial și Lupiciniă arată mal mult

6meni

de neam

latin de cât grec.

1). Iupiscopia Dorostrului (Dristra, Silistra).
Fost-a şi acesta Românescă și Episcopul ci în urmă a fost înălțat și la gradul de
Mitropolit. Pe Episcopul ei de aseminea îl găsim sub-seris în [Epistola către Împăratul
Iucon așa: „Jonofilus episcopus civitatis Dovostori=Monofil episcopul cetăţei Dorostorului2).
Le

Quien mai

citeză

şi pe Dasie

din

martirologiul

Roman,

care

a

sub

tost martirisat

Dioclețian, pe când era proconsul Bessu : „In Martyrologio Romano die 20 Noembris
memoria, recitatur s. Dasii martyris Episcopi Dorostori în Mysia......* La sinodul ecumenie al II-lea din Constantinopol, la 381, se vede sub-seris ca schismatic : "Izzo5z5
Aceozsâhsu=lacob al Dorostorului.
8). Episcopia Aarcianopulului (Preslav—TlgeoM45a) ?).
Era oraşul cel mai de frunte al 'Praciei, dupre cum mărturiseşte Ammian Marcelin
în cart. XXVII, cap. 2, și sa numit ast-tel dupre numele surorei lui "Traian Marciana.
Între părinţii Sinodului din Nicea se cetește sub-semnitura următâre : De provincia Daciae Pistus Marcianopolitanus=din provincia Daciei Pist al Marcianopolei.
Putem dar dice, că mai tâtă Dacia Aureliană pe la jumătatea sutel a cincea era
ocupată de Români, carii îşi aveati torte bine stabilită ferarhia lor, care săvârșa ritualul în limba Română și predica tot în limba poporului, adică în cea rustică Romană,
de unde sa derivat prin știute legi limbistice limba nâstră de astă-di.
Dacă dar găsim atâtea urme de episcopate în jumătatea, seculului al V-lea, mat pote
rămânea cui-va urme de îndoială despre existența reală, bine constituită și cu importanţă a Xerarhiei Bisericei Românilor în marea Biserică, universală? Dacă mai știm că
limba, acestor Episcopi, în ritualul Bisericei, în predică şi în relațiile lor cu cele-l-alte
Biserici și chiar cu Inperatorii bizantini, era Latină ; dacă în fine cunbscem

și aceea, că

după strămutarea unora dintre strămoșii noştri prin Aurelian, la 210, în Moesia, erati
dintre locuitorii vechei Dacii 'Lraiane; basându-ne pe aceste considerente reale, extrase
din natura faptelor, dicem : Biserica Românilor nu numai că a existat în ambele Dacii,
în Yevarhie bine stabilită, dar încă în Dacia Aureliană sa desvoltat mai mult și a înflorit chiar, enumerând în sînul săii bărbaţi tari în cuvânt și sânți și carii menţineati
elementul poporului Român cât sa putut mai nealterat, întrebuințând pentru acest scop
1) Veqi Petru Maior, st. Bisericâscă a, Romârilor, pag. 115.
2) Acest oraş se găseşte şi în tablele Peutingiriene sub numele:

|
Dovrostero.

3) Dictionnaire general de Biographie... par Ch, Dezobry et Th. Bachelet, vol. II, pag. 1116
Istoricul Mitropoliet

cin lași
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“limba latină în cult, în datinele și moravurile Român
tea populaţiunei spre a-i apăra independenţa.

b. 9) Biserica din Justimana

și punându-se la nevoe

în frun-

Prima (Ahrida, Ohrida).

nice o reședință a administraJustinian a înfiinţat la 535 în mijlocul Peninsulei Balca
gative special" și episcopate supuse
țiunei eclesiastice în Justiniana Prima, dându-i prero
a XI. Aceste episcopate sunt acele
jurisdicţiunea ei, care tâte sunt enumerate în Nuvel
Dardania, Prevalitana, Macedodin Dacia Mediteraneă, Dacia Ripensă, Moesia a doua,
era și cetatea Bacense. Apoi mai
nia a doua şi o parte din Panonia a doua, în care
din Episcopia Daciei hipense,
dispune Nuvela XI ca Episcopul din Aquae (Acuesia)—
Episcop aparținea pănă atunci
să se hirotoniască de Primatul Justinianei Prime. Acest
mă efectuată de Justinian în Pediecesei Meridiane (Mesemvriane). Dar prin acestă refor
mina relaţiile atât civile cât și
ninsula Balcanică, unde și cl era născut, a voit a deter
Era dar în Justiniana Prima autoritatea .
eclesiastice ale Românilor din Dacia Aureliană.
evita, distanţele prea îndepărtate
eclesiastică, centrali pentru toţi Românii, formată spre a
e pentru populaţia de dincâce
ale afacerilor politice cu 'Pesalonicul, ce era prea depart
din anomaliile provocate de imde Balcani, precum și neînțelegerile ce sar putea ivi
cu cele-l-alte popore.
prejurări prin nedeterminarea exactă a relaţiilor eclesiastice
că se supun juris“Pot în acestă Nuvelă, edată la 535 în luna Apriil, mai cetim
ua 5) şi Liderata 2) sai Literata,
dicţiei Iustinianei Prime şi cetăţile Viminacium !), Recid
care erati preste Dunărea=—quze trans Danubium sunt.
Ilirie la Bederiana (JusPrin acestă Nuvelă, se transferă Metropola provinciei dela
Bederiana era o mică politioră
tiniana Prima), pentru că Sirmiul a fost ruinat de Huni.
sensul acestei Nuvele resultă,
în vecinătate de 'Taurosion, locul nașteri lui Iustinian. Din
Prime, pentru că în ea sunt
că și Dacia Traiană a fost supusă jurisdicției Iustinianei
situate cele .3 cetăți

de

dincâce

de

Dunărea,

pe care

le-ati rezidit și întărit Justinian.

şi Dacia Traiană aparțiPână când dar Sirmiul a fost capitala Illiricuiui, pănă atunci
nea

atât civil

cât și ecelesiastic

acelei

provincii,

şi prin

urmare

Biserica

Daciei

'Iraiane

care sa strămutat capitala Illicădea în jurisdicţia Mitropoliei din Sirmiu. Causa pentru
numită Iustiniana Prima,
ricului din Sirmiu mai întăiti la 'Lesalonie și apoi în Bederiana,
prefectura era în Sini-o spune însuși Nuvela.a XI, care dice: „Căcă în timpurile vechi
în cele bisericeşti. După
miu, şi acolo era autoritatea supremă atât în trebile civile cât și
prefectul Pretoriului
aceia pe timpurile lui Attila devastându-să acele locuri, Appenniu
tură a urmat şi demnitaa fugit din cetatea Sirmiu în “Tesalonic, şi atunci după prefec
prerogative nu prin a sa
tea, preoţască, şi Episcopul “Tesalonicului a câștigat Gre-care
autoritate, ci sub umbra prefecturei“ *).
lui 'Traian de dincoce
De la data acestei Nuvele 535, Biserica creștină a coloniştilor
a stat Biserica Rode Dunărea a întrat în jurisdicţiunea Justinianei Prime. Cât anume
cât cunâștem, ne pro“mânilor sub jurisdicțiunea Mitropoliatului [ilirice din Sirmiu, dupre
ea Sirmiului de
nunțăm : dela înființarea creştinismului în Dacia "Praiană pănă la ruinar
„Viminacium parait avoir existe
1). M. Izambert. Histoire secrăte de Justinien,la pagina 695 dice:
sur la rive gauche du
Jesawa)
(la
Margus
de
chure
Pembou
de
et
en taca de Sinederewo (Semendria)
Danube.....&
E
pas dans les Itineraires et a
2) M. Jzambert op. cit: „Recidua, troisime ville de Justinien mest

aussi €chapp aux recherches'de d'Anville. Ce pourait âtre Moldowa“.
Gtre Luplkowa ou Szaszka, sur la
3) Litterata (Liderata des Itincraires) sur la mâme rive, paraît
de Viminacium, ou selon le

le nord
Vera (s'il est vrai qw'elle ne fât-pas sur l Danube mâme, mais sur
ont dă appartenir ă ia Dacie de
villes
trois
„Ces
.
Rama....
de
nord
au
Dictionnaire de Smith, ruines
'Trajan“. M. Izambert op. citat.

4...

Cum

tuta,
enim în antiquis temporibus Firmi (Şirmi) prefectura fuerit consti
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Huni, ce a avut loc între 440—-450. De la acestă dată de sigur că Biserica Românilor
în timp de un secul aprâpe, dela 450—5385, ar fi trebuit să cadă în jurisdicția, Arhiepiscopatului de 'esalonic, pentru că acolo sa refugiat autoritatea supremi civilă din Sirmiu, și dar și Episcopul acelei Capitale a trebuit să se bucure de drepturile ecclesiastice
de care se bucura mal înainte Sirmiul. Acâsta-i calea regulată și canonică. Este adevărat că între anii 400—535 găsim relaţii dese între Episcopil Bisericei Daciilor și între
„Episcopul de 'Tesalonie; ba încă întrun sinod îi representa pre toţi subseriind în numele lor.
In fine de la 535, data Nuvelei XI, și-au avut Românii centrul lor ecelesiastie în
Justiniana Prima. Justinian a mai edat încă și alte Nuvele, confirmând prerogativele Justinianei Prime,

recunoscute

prin Nuvela

XI.

Așa

la

545

prin Nuvela

CXXNI

ridică

scaunul Justinianei Prime la al treilea grad, adică a sta în Sindde și a învăţa după
cel al Romei și al Constantinopolului. Cu tâte acestea centrul autorităţei din Justiniana
Primă n'a durat mult, pentru că navălind Slavii şi mal apoi Bulgarii în Peninsula Balcanică, și ocupând locurile și devastând orașele, mai mal putut fi în liniște Românii .
pe malul drept al Dunărei, ci sati retras în munții Emului, de unde, după ce atât Slavii cât și Bulgarii Sati creștinat în seculul al IX, revenind Yarăși Ia locurile lor, a fost posibil un contact între aceste popâre. Atunci se înființeză Imperiul Româno—Bulgar. După
nimicirea Imperiului

Româno-Bulgar,

Iustiniana Prima

nu și-a mal avut importanța

sa

pentru Români ca mai înainte, pentru că teritoriul ei era ocupat de Bulgari. De la acest

timp, adică de la desfacerea Imperiului Româno—Bulgar, o parte din Români trec în Macedonia, 'Lesalia şi Epir, Iar altă parte reîntră în vechia Dacie “Traiană.
Nu trebue a se confunda Iustiniana Prima cu Ahrida sati Ohrida, care-i Lihnidul
vechii;

pe

când

Justiniana

Prima

era dineâce

de munții

Balcani

sait

cel

mult

la Bal-

cani, lar nu dincolo de Baleani!).
Știm dar că Lustiniana, Prima a fost centru de autoritate, ecelesiastică, și că Bisericile din ambele Dacii întrati în jurisdicţia sa. Cât despre Dacia Aureliană nimene nu
pâte contradice

acâsta, pentru

că Nuvela

este precisă;

iar

cât despre

cea Traiană unii

dintre seriitori să îndoese; dar din textul Nuvelei a XI resultă că şi cetăţile acele trei,
enumerate de preste Dunărea, cădeaii în jurisdicția Iustinianei Prime; alt-fel n'am înţelege pentru ce le-ar enumera Nuvela. In harta specială a lui Izambert făcută asupra
timpurilor lui Justinian, cetăţile Viminacium, Liderata și Recidua sunt puse în Dacia
raiană, dupre cum ne spune și Nuvela, XI, care dice: „.....iind-că acum cu ajutorul
lui Dumnedei, republica nâstră sa .mărit întratâta, în cât amândont ripele Dunărei
sunt populate cu cetăţile nâstre, și atât Viminacium, cât și Recidua și Literata, care sunt
dincolo de Dunărea, se află tarășă supuse stăpânire nâstre, am socotit de cuviință a aședa
în prea fericita nâstră Patrie cea, prea glori6să Prefectura, care era în Panonia; de 6re-ce
„Panonia Sccundă nu este atât de departe de cea Mediterană“ 2). Să notăm că dificultatea
ibique omne fuerit Illyrici fastigium, tam în civilibus, quam în episcopalibus causis,
postea autem Attilanis temporibus ejusdem locis devastatis Appennius priefectus Pratorio
de Firmitana civitate în 'Lhessalonicam profugus venerat, tum ipsam priefecturam et sacerdotalis honor secutus est: et 'Thessalonicensis episcopus, non sua auctoritate, sed sub
umbra prsefecturze meruit aliquam prerogativam“.
1) Vegi Izambert: Harta timpurilor lui Justinian, la pag. 565, op. citat.

2) „au.« Cum igitur în praesenti, Deo auetore, ita nostra respublica aucta est, ut utraque
ripa Danubii jam nostris civitatibus frequentetur, et tam Viminacium, quan Recidua' et
Titerata, que trans Danubium sunt, nostre iterum dictioni subactee sint, necessarium diximus, ipsam gloriosissimam Preefecturam, que în Pannonia erat, in nostra felicissima Patria
collocare; cum nihil quidem magni distet a Dacia Mediteranea Secunda Pannonia“. (Vedi
Magaz. Istorie vol. III, pag. 103—107).
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ce pare că ar resulta asupra cestiunei de a se determina în care jurisdicție cădea Bisexica din Dacia Traiani, după ruinarea Sirmiului de cătră Huni, dispare când studiem
bine canonul

28

al sinodului din Halchedon [451], și în care se dice: că Patriarhul Cons-

tantinopolului are dreptul de a hirotoni pe Mitropoliţii din Pont și Asia și Tracia, de
aseminea și pe Episcopii pentru locurile barbarilor... Prin urmare Românii din Dacia
Traiană ne având centru ecelesiastic, pentru că Sirmiul se ruinasă de Huni, li se hirotonisaii Episcopi de Patriarhul din Constantinopol, şi canonul recunâște că acei hirotoniți
să fie consideraţi ca hirotoniți canoniceşte. Așa st. Ioan Chrisostom hivotoneşte pentru
Dacia veche pe Unilă Episcopul:. „Mi-ati spus Marsil și Goţii călugări, la carii pururea
că acel
stătea ascuns Serapion Episcopul, că a venit Moduariu diaconul adueând știrea!
Goţia,
în
minunat Episcop Uhnilă, pe carele l-am hirotonit dăunădi Episcop și l-am trimis
multe și mari lucruri făcând, ai adormit, și că ai adus el carte de la Regele, cu care
cerea ca alt Episcop să se trimită cătră denșii“ 3). Sântul loan Chrisostom, care a trăit
între anii 351—407, a hirotonit Episcopi pentru Dacia 'Traiană. Era admis ca în timpuri
„meregulate, din causa năvălirei barbarilor la poporele creștine, unde lipseait Episcopi, să
li să trimâtă de cătră alte Biserici, și hirotonia era considerată ca canonică.
Acesta

a trebuit să fie pe atunci situația

Bisericei Românilor

din

Dacia -lraiană,

pentru că exista între barbari, cum dice canonul.
Prin urmare Bisericile din Dacia 'raiană erai pe acest timp (451), afară de oră-ce
jurisdicție, din causa evenimentelor; și numai după disposiţiile luate prin canonul 28
al Sinodului din Halehedon se regultză situaţiunea lor temporală, spre a-și avea Episcopi în Biserică.
Primatul Justinianei Prime a trebuit să trâcă prin multe peripeții, provocate de
împrejurările timpului; să sufere și el sârta Românilor, pentru care a fost înființat. Mai
înteiti sub Asaniză, Românii își formară împreună cu Bulgarii un Imperii și ati căutat ca
și Biserica, lor să fie absolut independentă. De aceea Ioan sait Ioniță Împăratul Românilor se adresâză în acest scop la Papa Inocenţiii al III-lea de a inălța scaunul Justinianei la Patriarhat. Acestă reclamă a lui Ioniţă, pe lângă că era un calcul politie, apoi
ascundea în sine ideea, independenței Românilor de Bizantini. Papa însă, pentru considerente iarăși politico-religi6se cunoscute, nu ridică Justiniana Primă la Patriarhat, ci
numai la Primăţie, și recunâşte pe Episcopul ei Vasilie de Primat al Vlahilor și al Bulgarilor.
După, mârtea Primatului Justinianei Vasilie, loan fiul lui Asan se pune în relație
cu Constantinopolul, ca risbunare contra Bisericei papale, și reușește a declara Justiniana

de Patuiarhie,

fiind-că Patriarhul

de Constantinopol

îi recunâşte

Justinianei Prime

tâte drepturile și titlurile unei Patriarhii prin sinod. Dar Românii de dine6ce de Dunăre (România, de astă-(i) n'aii fost supuși nică Patriarhatului Justinianei, sati Ohridei, sait 'Târnovei
din timpul acesta, ci întraii în jurisdicțiunea Patriarhatului de Constantinopol. "Lotul depinde
de evenimente; aşa că este eronat de a se susținea o teorie, pentru că starea lucrurilor
se schimba forte des în aceste secule în Peninsula Balcanică. Iată ce ne spune Le Quien.
în Oriens Ohristianus, Tom. I pag. 1232, despre Patriarhul de Târnova : „lar vrednicia,
lui cea imare și puterea s'a sfârșit, după ce se stinsă Impărăţia Bulgariei, şi Valahia se
împărţi între mai mulți Principi“ (Aicea sub numele de Valahia trebue a înţelege pe
Vlahii adică Românii din tâtă Peninsula “Balcanică și pe cei din Muntele Emus). Iată ce

», Naraverunt mihi Marsi et Gothi monahi, apud quos Serapion Episcopus perpetuo
deliteseebat Moduarium diaconum venisse illud afterentem, admirandum illum Unilam
Episcopun, quem nuper ordinari, itaque in Gothiam misi, multis et magnis rebus gestis
ab illoque Regis litteras allatas, quibus ad ipsos mitti Episcopum alium
obdormiisse,
petebat. Ioan Hrisostom, Epist. 14 cătră văduva Olimbiada. (Vedi Petru Maior Ist. Bis.
a Românilor pag. 24).

NAIA
dice şi Petru Maior în Ist. Bisericescă pag 122: „De vreme ce nicăiră nu se află, nicio
urmă, de unde să se culegă că Românii cei de dine6ce de Dunărea aii fost când-va
supuși Patriarhului celui din 'Lârnova, urmeză că acea Dacie Traiană nică odată n'a,
fost sub stăpânirea aceleia. ci numai cci de dincolo de Dunărea l-aii cunoscut lorușă
Patriarh, până când adecă ai stat în piciâre împărăţia acea a Românilor. Că după
ce împreună

eu ţările acestea ati coprins

'Lurcii "Țarigradul, tâte s'ati întors la statul cel

vechiu, cât acum nimene în țările aceste nu cunâşte alt Patriarh, fără cel de "Țarigrad.
Dacă s'ar obiecta, pentru ce Domnitori noştri, ca d. e. Iuga și Stefan cel mare, s'ati adresat la Onrida spre a se hirotonisi de acolo Mitropolit pentru Moldova, la acsta respundem
că împrejurările grele ce apăsa asupra Patriarhatului de Con -tantinopol ati nevoit pe Marele Stefan a se adresa pentru hirotonie la Ohrida, iar nu că Biserica din Dacia, 'TraJană în aceste timpuri cădea în jurisdicţia Ohridului. Intrun manuseript din 1682, ce cu-

prinde viața Patriavhului Nifon și care este decopiat de pe altul mai vechiu, după ce
se spune că Nifon a fost hirotonit de Nicolai Patriarhul Iustinianei Prime. apoi se adauge:
„Că întracea vreme tâte laturile şi cetățile și satele era fugite de la Bisericile “Parigradului pentru al optulea săbor, care vrură să-l facă la Florința Latinii ce deșerţi la,
minte. Deci tâte Bisericile pravoslavnicilor se tocmea de la marea Biserică a Iustinianci
cei mari, care iaste în ţara Ohridului“.
Veqi. iubite cetitor, câtă însemnătate are

în Istoria trecutului nostru în ambele

Dacii

Religia nâstră strămoșască. Majoritatea faptelor măreţe ce ni sai conservat pârtă sigiliul
religios.

Căci de când

preponderanţa

nâstră civilă a încetat în Dacii,

din causa

presi-

unei evidente a neamurilor streine, ne-am afirmat că trăim conservându-ne elementul gintei și datinele strămoșești prin Biserică, păzindu-ne-o independentă și naţională. Ea a
fost, Religia Ortodoxă, scăparea neamului nostru de amestec, ca să nu dic absorbirea
nâstră în marea masă a popârelor ce ne-ati încunjurat și ne încunjură. În legea nâstră
ne-am păstrat datine și obiceiuri Romane strămoşeşti, limba cu tâtă figura și ţesttura
sa Română, şi chiar eroismul ce face fala neamului Românesc. Nu vom pronunţa „un
neadevăr, dacă vom qice că Românii de preste Dunărea erai în fruntea activităţei și
civilisațiunei în Peninsula Balcanică! Ai fost seculi întregi Românii dictatori și politică şi eclesiastiei al locului aceluia, și de la carii nu puţin profit aii tras popârele necivilizate cari
în timp ai năvălit asupra lor în Dacia Aureliană și cari ati trăit ca asociaţi cu Românii.
Multe monumente

exist încă preste Dunăre, deşi cele mai multe sait nimicit,

din causa

furică sălbăticiei barbarilor, și care aii spus și vor spune și seculelor viitâre, că poporul
Românesc a fost neam ales, vitez și religios și că ati răspândit religia și civilisaţia sa și
altor popâre cu care ati venit în contact.

Dupre cum popârele din Peninsula, Balcanică de astă-Qi datorese mult neamului
nostru Românesc, din punct de vedere social și religios, tot așa și pâte şi mai mult
datorese popârele de dincâce Dunăre, din Dacia lui Traian, ce sait strecurat în t6tă epoca invaziunei. Ori ce sar dice de scriitorii contimporani, nu se va putea nega cu desăvârșire că Românii mar fi conluerat și ajutat la, civilisaţia și poleirea saii îmblândirea moravurilor Goţilor, Hunilor, Avarilor, Comanilor și apoi şi asupra Ungurilor, Bulgarilor
și 'Tătarilor. Am îndurat, multe suferinți, am trecut adesa pe puntea vieţei, dar la urma

urmei

am

eșit triumfător,

conservându-ne

neamul,

ţara,

limba,

datinele și

obice-

iurile strămoșești ; far acâsta trebue s'o recunâștem, că în timpuri de independenţă am săverşit acesta, prin braţul brav al Românului, iar în timpuri de nevoe și necaz prin Biserica,
strămoșască, ortodoxă de răsărit, ce era strâns legată de viaţa neamului Românese !
După ce Bulgarii devin element “preponderător în Peninsula Balcanică, după ce.
Sirbii se grupză ca popor, elementul Românesc parte sa retras pe litoralul Dunărek
și a Mârei: Negre, ori sa refugiat în munți, mai ales în Macedonia, și unde a luat

XXX
diferite numiri de Cuţovlahi, 'Țînţari, Vlahi etc. ete.; iar parte sa reîntors în vechia
vatră, Dacia Traiană. Cu tâte că după cum se constată dintrun pitac patriarhal, din
seculul al 11 (1081), în Rumelia de astă-Qi exista pe atunci încă, o masă mare de Vlahi +).
Românii de preste Dunărea de la seculul al IX. copleșiți de alte neamuri și nai ales
de Greci, prin locurile în care sai retras naii mai putut constitui centru mai mari
de activitate religi6să și naţională, ci s'a mulțămit a trăi la o-laltă en acele popâre,
păstrându-şi în familiile lor și prin religie obiceiurile și limba, și prin acestea, naționalitatea,
lor pănă astă-di. După ce ai declinat puterea Românilor în Dacia Aureliană, aii venit
acum rândul fraților lor de dine6ce de Dunirea de a se constitui în state independente și a se afirma încetul cu încetul ca, popâre, pentru că încetând invaziunile barbare
ai putut să iasă din munţi și să-și ocupe vechile lor vetre stribune, la care ai mai
venit și frați de al lor de dincolo de Dunărea.
———SR90X—
IV.

Dovedi extrase din Practicalele Sinâdelor ecumenice și Jocale despre membrii din ierarhia
Daciei Trajane și Aureliane ce ai luat parte la acele Sindde.
Dacă facem o privire cronologică asupra desvoltărei ierarhiei Bisericei Românilor din
ambele Dacii, atât în timpul sinddelor particulare, cât și acelor ecumenice, prin acesta vom
constata că n'ati lipsit nici odată din Biserica Românilor representanți religioși; prin urmare creștinismul la Români sa desvoltat în totul egal cu creștinismul celor-l-alte
popâre creștine din Orient și Occident. Ati fost dar Românii Coloniștii luă 'Iraian de la
început

creștini.

Așa la sinodul I ecumenice

din Nicea ţinut la 325

Hiei Bisericei Daciei Aureliane a

cetim, că
« și dintre membrii: ierar-

luat parte la, acest Sinod. Decretul de convocare edat

de marele Constantin enumeră popsrele ce trebuia a-și trimite representanţii lor la Sinod, ȘI

în care se dice: „Dar și Traciă și Macedonenii, Ahaienii şi Ipiroții, încă și cet ce locueso
Jârte departe ati respuns (la chemare) la Sinod“ 2). Din acest citat se constată că în timpul Sinodului ecumenice I, Seyţia și "Tracia eraii deja creștine, și în care erait pe atunci
și din coloniștii lui "Traian transferați de Aurelian. Actul este oficial și dar nu putem să
ne îndoim de exactitatea celor dise în el.
La pag. 18-t a Practicalelor Sin6delor să vede sub-serierea următâre : „Alexandru
al 'Tesalonicului pentru cei ce sunt sub sine, din Macedonia întăta și adotia, împreună
cu Elada (Grecia) și tâti Europa, Seyția ceta-l-alta (de peste Dunărea) și (pentru Bisericile) cele ce sunt în Illiric tote, Tesalia și Ahaia...“ 3),
Ă
La pag. 195 se întâlnește iarăși tot acâstă sub-sericre şi tot în: modul acesta. Iar îndată după el urmeză: „Protogen cel minunat al politiei Sardiciei ce-i în Dacia, Calabria, Dardania,
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Teofil Episcopul Goţilor. Și un Episcop a căruia nume nu' ni sa conservat 24 Xuvltzs=
din Sciţia. Prin urmare a fost representată la Sinodul din Nicea atât Dacia Aureliană cât
şi cea “Traiană prin Episcopii sei; așa dar erati creștini în Dacii.
La sinodul din.Sardica (Sofia) din anul 343, la pag. 2:10 a Practicalelor cetim, că ati fost
presenţi următorii Episcopi: „Sântul Sinod cel adunat cu ajutorul lut Dumnedeii în Sardica, (ati venit Episcopi) din cei de la Roma, Ispani, Gali, Itali, Africani, Sardinien, PanonienY, AMisieni, Daci, din Noric, 'Puscia, Dardania şi din ceza-l-alta Dacie, Macedonia, 'Lesalia, Ahaia, Ipir, 'Vracia, Rodope, Palestina, Arabia, Crit şi Bgipet.....%1).
Acest loc ne spune

că în sinodul din Sardica, ce este în Dacia Aureliană, ai venit,

pe lânoă alţi Episcopi at altor popâre, mai ales Episcopii din ambele Dacii, carii ai
jucat rolul principal, pentru că erati arieni. Mulțimea [Episcopilor reclamă populaţii numer6se creştine în ambele Dacii.
Apoi la pag. 244, în o altă Epistolă sinodală adresată de întregul Sinod tuturor
bisericilor, cetim că lui „Ursache din Singidunul AMisieă, lui Valeus din Muvsele Panoniei,
venind aceştia cu cei din partida lor, de la răsărit, nu le-ati îngăduit (Părinţii) nici a întra,
în Sinod“ ?),
„Acest citat ne dă constituită Episcopia de Singidun din Misia și a Murselor din
Panonia. Aceştia trebuia să aibă şi Episcopi sufragani, pentru că eraii pe atunci Arhicpiscopi.
|
Acești doi Episcopi, ca șefi, împreună cu alții de partida lor erati arieni, și după
ce ati fost nevoiţi a abjura arianismul, dati mărturisirea lor serisă în latinește, și care
din Practicale

se vede că a fost tradusă în grecește==tounveta dând 75 “Pouaizo. La finele

mărturisire de credinţă, se ceteşte că a seris-o însuși Ursache cu mâna sa în latinește?).
La pag. 2145 se văd Iarăşi presenți Episcopii de la pag. 240; apoi: 'lozzov Swy“ndâunu=Isachie al Singidunului.

Acest Sinod este arian și sprijinit de Constans; iar Ilow-

optwrs (Protogen) pârtă titlul de 6 7zzns ippusniczeas Arhiepiscopul aceștia,
Din citatele acestea, extrase din originale, ne putem convinge că trebue să fi fost
tâtă suflarea omenâscă creștină în Dacil, eșceptând numai pe barbari, carii, când năvăliaii erai la început idololatri, Yar după ce mal stăteati pe aceste locui, din contactul cu
creştinii, se făceait și el creştini. Aşa se explici, ușor și creștinarea barbarilor pe pământul Daciilor prin localnici. La acest Sinod rolul principal L-ai avut Episcopil Daciilor,
Urmeză, dar că noi Românii am fost de la
pentru că Sardica era în Dacia Aureliană.
început creștini.
In Sirmiu sai ţinut patru Sin6de locale la 350, 351 ete.
In epistola lui Osie cătră Constandie Impăratul cetim: „Dar nici asculta pe Orientalil (episcopi) și nici crede celor de partita lui Ursache și Valeni“ *).
Actele sinoduluă din Sirmiu, care expuneaii credința arienilor, aii fost serise în Timba
latină și traduse în grecește. Acâstă expunere a credinței s'a făcut în Sirmiu în presenţa lui Valent, Ursache, Germiniu şi a altor Episcopi...
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„Din acest loc 'să vede marea influență ce avea Ursache şi Valent, Episcopi Români,
și rolul ce ai jucat în timpul lor.
Din textul ce va urma se dovedeşte clar, că la Români creştinismul este de la începutul colonisărei, pentru că Episcopii declară public în Sinod că păzese credința predanisită de la părinți. Aceste vorbe sunt dise la sinodul din Sirmiu de cătră Episcopii
locului înculpaţi de arianism: „Și vă rugăm pre voi, Domni prea onoraţi conliturgisitonă, să fiți bine-voitori să vă placă credința nostră predanisită de la Părinţi, pentru că
aseminea cu vol cugetium, și că subseriem cum am credut, pentru ca să se înștiințeze
cei ce îndrăznese să, întroducă acestă necredință, că primind credinţa din timpul Apostolilor, o. păstrăm ca pe o sârtă prin întermediu de la Părinţi pănă la noi“).
La al doilea sinod ecumenic ţinut la 381 în Constantinopol, întâlnim în Practicale
următârele sub-semnături : „Donat Episcopul de Nicopol, vechiul Ipir, mt pronunţ“.
Idem: „Rigin Episcopul politici Constanţiei sub-seriii“ ?). Apoi Schismatici: „Iacob al
Durostulut și „Fritilă al Iracliei Metropolit“ ete. ?).
La al III sinod ecumenic ţinut la 431, în Efes, se văd sub-scriși următorii Ipiscopi
din Dacia Aureliană (Dacia Traiană pe timpul acesta era ocupată de barbari și anume
de Huni): „Prothimit al Comanei, Luchian al Ipirului Tracieă, 'Theodot al Misiet 4);
„Dochimasie, Episcopul diecescă Traciei, eparhia Rodope; 'Thimoteiu al Eparhiei SScirier“ 5).
In: Tâ apara ză dizooemas <pizns wo, la pag. 270, se cetește în epistola adresată Episcopului Ruf de Episcopii Ioan, Imerie, Leodoret și alţii, că sunt de acord cu
cele hotărite în sinod și Bisericile din următârele locuri: „De aseminea și Bitinii și Paflagonii și adota Capadocie și Pisidia, și Dacia și Misia și 'Lessalia și Europa şi Rodopul și alte multe din diferite Eparhit“ 5). Iar la pag. 276, sinodul din Etes adresază o
epistolă cuprindătâre despre cele ce s'aii hotărît în Sinod cătră deosebitele Biserici, între
care se numără şi Misia (Muo!ay).
Episcopul Ruf era la 'Tessalonic și l-a representat la sinodul din Etes 'lavian din
Filhpi (Macedonia).
La pag. 142, (Ta paza ete.), Ciril Patriarbul Alexandriei serie lui Celestin Papa Romei, învitându-l să serie epistole Episcopilor din Macedonia și tuturor celor din Răsărit, spre
“a persista în credinţa dreptă ortodoxă: „Lrebue să, să facă prin scrisori arătată (credința) și
prea pioşilor și Xubitorilor de Dumnedeii Episcopi celor de prin. laturea Macedoniei și tuturor
celor din Orient...“ ?). Din acest text resultă că, pe timpul

Sinodului din Etes, la an. 421,
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jurisdicţia Patriarhatului Romei se menținea, încă asupra părților de pământ, unde locuiaii coloniștii lui "Traian.
Intre Epistolele lui 'Teodoret, la finele volumului al IV, pag. 1363, se conservă și
o epistolă numai în latinește: ad Abundium Comensem Episcopum, carea începe aşa:
„Domino vere amabili atque sanctissimo fratri Abundio, 'Theodoretus in Domino alutem. Comperi, quod vestra religio veram et apostolicam fidem pia mente conservet, et
gratias egi Deo omnipotenti, quod religio, quze perielitabatur, renovata, est per sanctitatem vestram, et venit in lucem*. Acesta-i renumitul scriitor 'Teodoret ce a trăit între
anii 393—457,

|

Din Epistolele sale se vede că 'Teodoret a avut relații ma! cu toți Episcopii din
Dacia Aureliană, eu scop de a-l trage pe acești Episcopi în partida, sa, fiind-că era inculpat de nestoriarism. In Epistola cătră Abundiu el dice: quod vestra religio veram et apostoticam fidem pia mente conservet... Prin urmare să recunâşte că Religia creștină, la orașul
Come era veche, apostolică.
|
La Sinodul Ecumenic al IV din Halchedon, ţinut la 451, întimpinăm pe următorii
Episcopi din Dacia Aureliană:
In Vol. ÎL al Practiealelor, la pag. 45, se dice: zi z0 "huanod (Ezorzs o=Al
Hliricului.
lar la pag. 46 în Epistola autocratorilor 'Leodosie și Valent ciitră Dioscor cetim:
„Și când a întrat 'Teodoret prea piosul Episcop, aii strigat Egiptienii, Illivienix și Palistinenii, prea pioșii Ipiscopl: aveți milă......* 1). Tot la pag. 46 se dice: „Orientali Şi
Ponticienil și Asienii și racit, prea pioşii Episcopl.....& 2),
La pag. 51, la sub- “scrierea unei expuneri de credință cetim: „Zuca al Verei, al Ala.
cedonici întaxu și Diogen al Remensianet Daciei“ 3).
La lucrările după caterisirea lui Eutihie se vede subscris: „Alexandru prea piosul
Episcop al cetăţei Zomelor, Eparhia Seytiei“ 4).
La, pag. 104: „Quintil al /racliei ţinând locul și a lux Anastasie... „. care era din
Tesalonic: 5).
La pag. 105: „loan al Nicopoleit 5).
In ședința a III din Halchedon se văd subseriși: „loan al Nicopoleră, și „Ivaclie
al Cumanilor“ ?).
La pag. 128, în a treia chemare a lui Dioscor Ja sinod este iscălit Jarăși: „Iraclie
al Cumanilor, Attica, al Nicopole“ *).
In ședința a IV: „Quintil al Jracliez Macedoniei, ţinând locul și a, lui Anastasie Episcopul de 'Lesalonie“ 3).
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"Enizzinov oi Apbaztaa, oi "TAArp tavi

Eriora m ifefânoav: ENENGATE acut

„Oi "Avaacedez zat Tovrzuzst

"Anual

za Ooăzes ehnfioraro!

"Entononot ca

3? Aro Begzcias, Maaziovias zacozas za Aoyewavă “Peuevciawns Tis Axzlast,
9, "A ttadeaa îm evhafeozaroy "Unozno) Tis 'Toufuvy 3Poheos, îzagpins Suvlitast,
5)
„Kw 2.00 “Ilgazhetas Ent-7ovzos Tâv T6%0v Avactaziay,..
. Iracha era, oraş dine6ce

de Balcani în Dacia Aureliană.
E

“ozwo

lore
j! "Ioa

Nzazăheros,
etoy

*Roărăăoa

Vedi M. Izambert.

|

Nizozdheozt,
Rourâeuo,

“Horst

Pilozzheiny Kootuov
Azruzăs

(Vedi pag. 112,

vol. II

Praeticalele).

zwsă,

Mazeiovias îmiovzas, Tdi zâzov Avaozaclay

ortagi "(Vedi Practicalele, pag.
Istoricul Mitropolie! din Iașt.

Nod

131, vol. II).

"Bruni

isca
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In ședința a V, în declaraţia dată la sinodul

din

Halchedon

au

fost

față:

Episcopi din “Tracia și trei din Illirie“!).

trei

-

La pag. 156 se găsesc: „Chiriac al Ivacliei Traciei, pe lângă Quintil al Iraclie
Macedoniei. Sati cetit, dice textul Practicalelor „mai întăi în limba latină şi după aceia
|
elinește s'a pronunțat cele -următore“ 3).
La pag. 158, sunt mai mulți subseriși: „Anastasie al Niciei (din Dacia), Ioan al
Nicopolet şi Iraclie al oraşului Comanilor“ 3,
In sinodul ţinut în Roma sub Constantin în a patra şedinţă se vede subseris: „Donat Episcopul Sasinei“ 4). Acest oraș se numea și Siscia.
La sinodul ecumenic din 'Trula ţinut la 691 în Constantinopol, la a III ședință
își face confesiunea, Anastasie Episcopul Nicopolei.
La pag. 808 cetim sub-serierea următâre: „Ciril monahul şi din partea lui loan
și cele
Episcopului Goţilor nutrit în predica apostolică și a tradiţiei Părinților, admiţend.
De aseminea: „Ursul Episcop sântei biserici a Avaritianilor“ €),
“ 3).
Comanilor
Apoi la Sinodul al 7 ecumenic se găsește subseris: „Teodor Episcopul
Episcop al
Mai întimpinăm subserierea lui Ursu și în acestă formă: „Ursu nedemul
hotărite acum subseriii“ 5) „sântei Biserici a Avaritianilor“ 8),
DaciiCredem dar că și numai din enumerarea acestor persâne din Xerarhia Bisericei
forma cetitorul
lor, care ait participat la Sinodele ecumenice și câte-va locale, își va
ait existat în Biserica convingerea prin fapte, că la Români, vechii coloniști ai lui Traian
lor cu "Pruian.
lor o Xerarhie regulată, prin urmare Românii ai fost creștini de la, venirea
———

SRI 0

———

V.
Gonclusiune.
la
Să resumăm în câte-va cuvinte faptele şi datele ce le-am vădut și care se rapârtă
fiinţarea, și vechimea Creștinismului la Romani.
cetiDin acestă scurtă expunere istorică asupra începutului creștinismului la Români,
contorul pâte singur a-și forma, din faptele. positive ce am adus, o tare și nestrămutată,
e ce am
vingere despre reala existenţă a creștinismului în neamul nostru Românese. Dovedil
câte le
produs, şi care declar că ar fi fârte multe la număr, când adunându-se sar înșira tâte
întâlnim în scriitorii Bizantini, dar numai şi aceste citate ne duc cu siguranță la credința
ile din
existenței creștinismului la coloniştii lu Traian. Apoi luând în considerare iocalităţ
în
care s'aii adus Coloniștii, Legi6nele și Cohortele, acestă considerare întăreşte mai mult
cunoi credința, care devine tapt positiv, constatat pe deplin istoriceşte, și alungă din
1) „Kai pete amd zi îs Ophrns ai apele md 705 "Daacăt (Veqi pag. 154 a Practicalelor vol. II).
1) „Vlgăzegov “Pouziozi zai ueră zăv Popaiziy zeooabwnsw “EDmuazi“.
5) „Hpizheos 'Ealozonos mâhews Robo".

din Practicale vol. ID.
4) vAovăzos 'Eniorons Saowâst, (Pag. 511 şi pag. 699 Pâzhov
îvrpagiis Toi; noozohtadis
5) „Fuonhos wovads ualăz 7poccozow Leoteruno "Ezuzabaoo

.
popuaei za Tăv mattowy mapmddatai 4 7% VU zoo eypxuutva detăutyo:, Sntoaba“
citat.
6) „Oiocos "Emoz, zfis depias "Afapurizvit 2zaNastas6, locul
|
7) „OzăBcopos "Eztoz. Rowăvwv dusiwost, locul citat.
5) „Oypzos

dvat. "Exiozonos Ts

dias

"Abaptrtavdv

2zaaias

6u.&, locul citat.
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getarea nâstră

în faptă

spun

creștinilor ne

Persecuţiile

ori ce urmede îndoială.

urmate în Dacia

existenţa creștinismului. Persecuţiile

nu

asupra

Traiană

se pot

presupune că

pentru

ar fi fost îndreptate de regil Goţi Atanarie şi lungurih, exclusiv numai asupra Goţilor,

că pe atunci de abea o parte din Goţi se ereştinase, pe la finele seculului II], iar majoritatea
erati idolatri. Perseeuţiile dar ai fost deeretate în primul loc asupra cr ostinilor existenți ŞIș
de la, carii și cu carii venind în contact barbarii primesc creştinismul. Apoi este şi mal na-

tural, ca pentrua
de a-i suprima
mului la barbari
Martirii din
siguranţă că au
Sai

servit

se opri răspândirea unul. râii, după cum cugetait păgânii, txebue a ţinti
causa. In acestă împrejurare causa introducerel și înmulțirel creștiniserati locuitorii vechi, carii eraii creștini.
ambele Dacii şi ma! în special cei. din Dacia Traiană, ştim acum cu
fost în majoritate dintre Coloniștii lut “Traian. Numele, limba de care

în predicarea

frequent

raportul

la barbari,

creștinismului

al acestor „martiri

cu amândouă Daciile, aceste fapte precumpănese în a admite fără temă de a ne înșela,
că martirii în adever au fost dintre coloniștii lui 'Lralan.
Dacă mat considerăm şi existența, Xerarhici Române ce se succede neîntrerumpt,
mai ales în Dacia Aureliană, dacă constatim că la începutul strămutărei nostre în partea de dincolo de Balcani, în tâte orașele mari eraii Episcopate, și că acele tâte purta
tâtă forma, prin

urmare

consecinţa naturală este
pentru

a ne

stabili

pe

și realitatea

că

sînt episcopate

Române

atunci

și la Români,

că noi am fost ab antiquo creştini, adică: că aduşi de 'Lraian
aceste

locuri,

am

adus

atunci

tot

cu

noi

și sămânţa,

,

|

mului.

creștinis-

Ar trebui să se găsâscă măcar un singur scriitor care să ne spună că prin seculul al III, 1V și al V. etc., Coloniștii transportați de Aurelian în Moesia erati păgâni și
ci acolo sati

creștinat în aceste secule,

mulți Episcopi de lângă Dunăre
par te la

Sinddele ecumenice

Noi din

contră am

și până dincolo de

Balcani,

vădut că la tâte Sinddele,

în acele

secule,

aii luat

şi locale, atât ccă din Dacia 'Pratană, ca la Sinodul din Sirmiii

și Arimin, precum și în cea Aureliană ca în Sardica și altele. In fine ati participat
ierarhia Bisericei Dacilor la tâte Sinâdele ecumenice, cum am vădut. Puteai dar ființa
atâtea Episcopate pentru populaţia din aceste locuri, între carii erai și Coloniștii lui Lra-,
ian transportați de Aurelian, și apol a se presupune că Coloniștii nu erati creștini? Mintea
cea, mai ordinară respinge aseminea născociri de ale reii-voitorilor neamului nostru, mai
ales când știm positiv că tâtă populaţia din Dacia Aureliană era creștină. Aceste cugetăr;
logice ne due tot la, conclusia, că Coloniștii lui Traian ati adus cu ci creştinismul în Dacia,
în fine nu exista popor în Istoria care să fio er eștin și despre care să nu se știe cine I-a predicat
creştinismul. Singuni Românii fac escepție de la acâstă regulă. Nu se găsește nicăiri, nici scris
nici tradiţional că Coloniştilor lui 'Draian li s'a predicat când-va și prin cine-va creștinismul. Acesta spime positiv că Românii ai venit creștini și n'aii avut nevoe nici
odată de un predicator. Ast-fel numai se pote explica lipsa predicatorului, când se admite existenţa creștinismului la Coloniștii lui 'Praian de atunci, de când ai venit. în
Dacia. Apoi farăși un fapt neexplicat: dacă sar atăca vechimea creștinismului la Români, cum sar putea admite că Dacii, Tracii, Goţii, Hunii, și apoi ma! în urmă Slavii
și Bulgarii să se creștineze pe locurile Daciilor, dupre cum ne spun faptele istorice, tar Românii coloniştii lui 'Tratan să fi fost păgâni pănă în seculul al IX?! Ore nu este mai natural
a se admite că Românii fiind creștini, ei sunt și causa principală a creştinărei în mare parte a
tuturor acelor popâre barbare, ce sai strecurat, pe aceste locuri? Lmuerul ast-fel considerat nu ni se pare de loc silit, ci fese din fapte ca.o urmare naturală.
Prin urmare cei ce se încâreă a atăca vechimea existenței creștinismului la Români, se lovese de dovedi și argumente mai tari de cât stâncele seculare din Carpaţi şi
Balcani.
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Pentru a ne da sâmă de rolul ce ati avut şi pe care l-ati îndeplinit neamul nostru Românesc, atât din puntul de vedere religios cât și politie, în timpul năvălirei barbarilor, să ne transferim pentrun moment cu minte la situația lor politică și lă starea lor: so-.
cială şi veligiâsă. Creștini de la început, adică dela venirea, pe aicea, ca Colonişti ai lui
ratan, am lucrat la identificarea poporului aborigen cu noi Coloniștii și apoi la desvoltarea vieţei sociale ce pârtă în totul semnul caracteristic al Gintei Jtomane. Ca
mijl6ce am avut la îndemână, pe lângă administraţie, limba cultă a Romanilor şi mândia, saii autoritatea națională.

Ca creştini considerați aveam

superioritatea, moravurilor,

eredincioşia şi largeţa principiilor creștine, ce nu fac deosebire între pop6re. Creștinismul
reformând radical moravurile lumei vechi, Coloniștii lui "Traian ca creştini ati trebuit să
atragă atenţiunea barbarilor, când priveati la moravurile lor cu totul morale și cuviinci6se,

față

cu

ale lor.

Acâstă

consideraţie

a trebuit

să aibă

multă,

influenţă

în refor-

marea și îmblândirea barbarilor, de câte ori veneaii în contact cu Coloniștii lui 'Traian.
Să revenim la cestiunea nâstră, urmându-ne firul evenimentelor.
Dupre câte am dis se vede, fără nici o îndoială, că Biserica creştină a Coloniştilor
lui 'Fraian cădea la început în jurisdiețiunea Patriarhatului Papei, die la început, pentru
că politiceşte Dacia Traiană făcea parte din Eparhia ori Provincia Ilivicului Vechii.
Fie-care provincie ori Eparhie civilă a servit de la început și de diviziune ecelesiastică:
şi recunoștea de Metropolă or Arhiepiscopie capitala întregei Provincii civile. Până
când dar provincia Dacia a fost în linişte, păzită de scutul Legi6nelor Romane, și a înflorit în ea artele, industria şi comergiul, până când situația: socială era în siguranță,

până atunci de sigur că și Biserica, Daciei 'Praiane a stat direct sub jurisdicția Arhiepiscopatului din Sirmiii, Illiricul Vechiu ; iar prin acesta, indirect se lege cu Patriarhul
de la Roma, dupre canonul 37 a sf. Apostoli, canonul 5 al Sinodului I ecumenic, ca|
non. 20 din Antiohia și can. 40 din Sardicia etc.
De îndată însă ce Aurelian a retras Legi6nele din Dacia Traiană, și pe care le-ati
urmat mai ales pers6nele oficiale din administraţie, Biserica Daciei și-a schimbat direcțiunea sa de mai înainte. De pe la finele seculului al treilea și începutul celui al 1V„lea, prin natura faptelor se constată că Românii coloniștii lui Traian ai început a înclina spre Orient, mai mult de cât până

acum. Preste

Dunăre își aveati

din rudele și cu-

noscuţii lor dintre Coloniștii lut Traian și dar natural trebuea, a avea aceștia legături strânse
cu cei de un sînge. Așa când Marele Constantin bate pe o parte din Goţi și-șii face abaţi
convertindu-i

la creștinism,

atunci

și acâstă împrejurare

a

mai

înlesnit încă mai

mult

înclinarea locuitorilor coloniști din Dacia 'Traiană spre Orient.
In fine cu ridicarea Bizanțului ca Capitală a doua a Imperiului, cu crearea prerogativelor Episcopatului de Bizanţiii ridicat la trepta de Patriarhat, în Sinodul al Îl-lea
ecumenic, ceea ce era o urmare fivâscă, mai multe și mai însemnate se văd tendinţele Români“lor de a se lega cu Orientul. Dacia Traiană fiind calea naturală și staţiunea cea mai potrivită
a mişcărilor popârelor barbare din Asia în Europa Occidentală, în tot decursul năvălirei lor
n'a mal putut fi posibilă legătura între Biserica Daciei 'Praiane cu Biserica Metropolă din Sirmiti, şi prin urmare nică cu Patriarhatul Papal. Dacă mai considerăm și faptul că Sirmiul
a fost distrus de Huni, far Metropola ecelesiastică din Sirmiii a fost transferată pentru
un timp la 'Tesalonie, atunci încă şi mai puternică devine constatarea nâstră, că adică, relaţiile Yerarhice între Biserica Dacică și Metropola ei de mai înainte ati trebuit
să înceteze de fapt. Când la Sinodul: ecumenie al II-lea se înalță Biserica din Bizanţ
la Patriarhat prin canonul III, atunci ai trebuit să sporscă încă și mai mult înclimare coloniștilor lui 'Pratan spre Orient, pentru că fisionomia Imperiului de Orient pe
atunci era încă latină. Sub Justinian făcându-se o nouă împărţire de provincii în Imperii, restabilindu-se și multe din cetăţile sfărâmate de resbele în decursul timpului de cătră
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barbari, atât din partea dreptă a Dunăre! cât şi din cea stângă, populaţiunea acestor localități
era enumerată între cei ce făceaii parte din Imperiul Roman de Orient. In fine Iustinian institue un noit centru ecclesiastic dinedee de munţii Balcani, rîdicând Bederiana (Justiniana Prima) de o camdată la Arhiepiscopat apoi sub Asanizi la Patriarhat, dându-i numele săit de

Justiniana Prima. Bisericile ce intrati în jurisdicţia acestei Arhiepiscopii sunt prevădute în.
Nuvela a XI și între care sunt şi acele ce altă dată cădeait în jurisdieţiunea Sirmiului,
ce nu-și mai are ființă. Justiniana Prima trebue considerată, cel puţin Ia început până
la creștinarea Bulgarilor şi stabilirea lor în Bulgaria de astă-Qi, ca centru ierarhic pentru Bisericile Române înființate de Coloniștii ambelor Dacii, ca element preponderitor
şi la care în Biserică era în us serviciul divin în limba, latină,
Ast-fel ne explică cum Episcopil şi Mitropoliţii acestor Biserici at participat. la
tâte Sinâdele ecumenice și locale ținute în Orient și forte rar de la acest timpla cele
din Occident, după ruinarea Sirmiului. Cu modul acesta urmând faptele istorice reesă
limpede și sigură inelinarea și legătura Românilor cu Orientul mai mult de cât cu Occidentul.
Deși de rasa latină, evenimentele

petrecute

în neamul nostru ne-ait mânat sait ne ati

impins cu voe sait fâră voe dea, ne lega cu Orientul. Ne-am păstrat însă limba și moravuile, ne-am păstrat pe deplin fisionomia gintei latine, pâte mai bine de cât multe alte popâre
ce fac parte din marea familie a Latinităţei. Neamul Românesc a trebuit să îndure în
decursul seculilor VII, VIII, IX, X, XI şi XII şi chiar după aceea, multe încercări
de desnaționalisare și multe suferinți sociale. Contactul Românilor mai ântăiii cu Slaviy.
încă din scculul al VI, pentru că Imperiul Bizantin mergea deja spre grecizare, șapoi
cu Bulgarii (ee-s Mongoli de origină), jâcă rolul principal în drama tristă ce sa desfășurat în răstimpul atâtor scculi. Spre a evita de o cam dată Coloniștii absorbirea de
grecizare, sati aliat cu Bulearii. Dar asupra Bulgarilor predominase deja prin creștinare
elementul limbei slave, aşa că aspectul acestui popor părea a fi câstigat pentru. tot-dâuna de Slavi şi a se contopi cu că. I'ormat-am odinidră și împtrăție cu Bulgarii, cu scop
de a evita contopirea n6stră, sai a ne menținea naționalitatea, și am preferat a întrebuinţa în cult chiar limba slavonă, preferind-o celei rece, numai și numai pentru că
era pe atunci sluvonizarea mal puţin ameninţătore de cât grecizarea absorbirei nâstre ca
națiune. Pe atunci limba ca şi poporul Slavon nu era aşa de întins și dar temerea pentru
noi era mai mare din partea grecizărei.
Prin desvoltarea prea tare a culturei grece în Imperiul de Orient câdând politiceşte
. latinitatea, noi Românii împreună cu locuitorii de pe atunci ai Peninsulei Balcanice,
am

uitat limba

și cartea

latină,

şi am

râmas

fără cartea

neamului

nostru.

Simţul

de

conservare naţională ne-a alipit atunci mal mult de Bulgară și Slavi, cari erati în același situațiune politică cn noi și ne-ait răcit de Imperiul de Orient acum grecizat. Prin creştinarea Slavilor şi a Bulgarilor în Peninsula Balcanică, dându-li-se prin Biserică limba,
slavonă, uniţi fiind și noi cu

ci, constrânși

de

împrejurări,

căci nu mai

aveam

cartea

stremoșască, am primit de a ne servi în cult de limba slavonă. Ast-fel ne am trezit că pe
nesimţite s'a întrodus în limba nâstră Română un număr mare de cuvinte slavone
şi pe care le moștenim până acum. Starea socială, contactul de vecinătate în Peninsula
Balcanică mai ales dinece de Balcani cu Bulgarii, creștinarea lor, a făcut posibilă pentru seculi întregi viața la un loc și chiar guvernarea prin același dinastie u Asanizilor.
Cu dispărţirea Bisericilor în Orientală și Occidentală saii mai popular în Ortodoxă
şi Papală, noi Românii înclinând încă din timpul Marelui Constantin prin natura faptelor.
cu Orientul, iar mai definitiv delu Justinian, ce ne-a legat cu Imperiul de Orient, am
rămas credincioși legei n6stre strămoșești celei Ortodoxe. De și aii fost dese încercări
din partea Occidentalilor de a se admite de cătră Români doctrina papală și a face parte
din Biserica 'de Apus, sub pretext că am avea aceiași origină, totuși în nicăun timp
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Românii mai suferit doctrina apusană, ar acâsta de tâmă de a nu-și pierde naţionali- tatea, pentru că ar fi fost ușor absorbiți de alte naţiuni vecine, pretextându-ni-se că,
suntem de aceiaşi lege. Preste Illiricul vechii numai erai acum stăpâne ginte Romane,
ci Unguri, Slavoni, Saşi ete. Deci tâte încercările de convertire la papism ati rămas
şi vor rămânea fără nici un resultat real în neamul Românesc. Românul prin natura,
sa este tolerant în cestiuni religise față cu alte confesiuni, dar fanatic și chiar bigot
în a-și apăra depositul religiunei sale strămoșești, măcar de și el personal n'ar fi tocmai
zelos credincios al acelui deposit. Experienţa și a sa şi a altor neamuri l-a învăţat acest
adevăr: că cine-și schimbă forma religiei își schimbă tot-odată și forma sa ca popor.
Apoi tâte faptele istorice ale poporului nostru ai fost şi sunt așa de strâns legate de
Ortodoxismul Românese, în cât dacă un cetitor n'ar şti că noi suntem Ortodoxi, n'ar
înțelege aprâpe nimic corect din evenimentele n6stre istorice.

Dar pe cât Românul nu pâte suporta influența, papală dictatâre în cestiuni de religiune,
tot așa încă şi pâte încă și mai mult mar suferi a i se confunda Ortodoxismul seii cu a
altor popâre omodoxe. Și iată pentru ce: In Biserica Orientală Ortodoxă fie-care popor
îşi are ortodoxismul săi aparte, adică își are naţionalisată Biserica sa. Grecul știe că-i
"Ortodox, se mândrește cu Ortodozia sa, și-i place să susţie că crede întrun Ortodoxism grec;
tot aseminea şi Rusul și Sîrbul și Bulgarul ete. Românul de aseminea, când se pronunță
că-i Ortodox, spune în mintea, sa pe tăcute că înţelege ortodoxie românâscă și care este
deosebită de ortodoxismul Grec, Bulgar, Rus, ete. Când expunem acest adevăr nu înţelegem asticulele de credință ale Ortodoxismuluj, pentru că aceste sunt comune tuturor
popârelor ortodoxe, ci naţionalisarea ori punerea în practică a Religiei Ortodoxe, care
are caractere diferite la tâte popârele ortodoxe, pentru că se acomodeză înclinărilor oră
temperamentel r popsrelor, de unde resultă deosebirile practice și locale naţionale, fără
ca prin acâsta să înceteze un popor de-a fi ortodox. Avem dar Ortodoxismul nostru
naţional, care ne-a scăpat de multe contopiri, ne-a ferit de amestec, și ne-a conservat
limba și moravurile neamului nostru Românese. Adeseîn Istoria vieței nâstre politice
se vede că am luptat pentru Ortodoxia nâstră Românâscă, chiar în contra Patriarhatului nostru din Constantinopol, când ni s'a atacat prerogativele Ortodoxismului naţional. Tot aşa şi încă cu o resistență mai eroică am luptat de câte ori am fost încercați de
Biserica, Apusană, prin ingerințele popârelor papistaşe și protestante, de a ne schimba
confesiunea. Acesta trebue să fie, pentru noi Românii, linia nâstră de purtare naţională.
Sd ne pastram legea sirăbuna care-i cea Ortodoză Orientală, dar naţională. Dacă am
declina cât de puţin din acâstă cale drâptă și sântă a parinţilor noștri, fie în o parte
saă

alla, prin

acesta vom

perde

numele străbun de Român Creștin

tot ce avem

mai

Ortodoa!
D090

sânt și mai

religios în popor "ul nostru—

Mitropolia

Moldovei.

Dupre multe și deosebite permutări locale a autorităţilor religi6se la Românii din
Dacii, la fine Mitropolia Moldovei s'a stabilit acum în mod definitiv la început în Sucâva.
Din Cronicarii noştri cunâştem că „Lluga Vodă, dice cronicarul Ureche, întrecut-ait pre Domnii cel trecuți, de mat nainte de dens; că asi trimis la Patriarșia de Ohrida și aii luat blagoslovenie şi aii pus Mitropolit pre 'Leoctist“ 1). Iar la pagina, 103, sub Domnia lui Aleesandru cel buri cetim tot în cronicarul lut Ureche : „Și dacă s'aii vedut luminat în cinstea Dom-

nică, în dot. ani ai Domnici sale, fiind mai întreg și mal cu minte de cât trecuți (Domn!)
înaintea Domnici lui şi mult râvnind și nevoind spre cele de folos sufletului seu, adusau cu mare cheltudlă din ţară păgână sfintele mâște a marelui Mucenic loan Novi şi
cu mare. cinste și pohvală,

a sa vestită cetate,
le-ait pus întru

ce este la orașul Sucevei,

facut dlitropolit și Y-aă dat scaun

o sfânta Monastire în orașul Succuct sa fie Mitropolie

de ferivea Domniel sale şi de paza scaunului seă. De vei
afla scris viaţa sfinţiei sale, Mercur și Joi în stptemâna
tâtă ţara nâstră. în sfânta Mitropolie în Sucâva, unde-i
dice: „Intăta dată ati trimis la Patriarşia de la Răsărit,

cerea la cărţile DBisericei, vei
Rusaliilor, atuncea îl slăvește
zac mâştele“. Apol mai încolo
de ai luat blagoslovenie, și ai

Jitrolângă curtea Domnâscă, dându-i multe sate și ocinl să fie de poslușanie sfinte
polit. Dat-ati și o să samă de ținuturi în Eparhia Mitropolitului, făcându-l Mitropolit
Vodă
legeit. Din aceste citate din cronicarul Ureche se probeză riguros că atât Iuga
și Alexandru
arhia de Ohnda,

cât

cel Bun
pentru

în doit rînduri permisiunea canonică, de la Patria se hirotonisi Mitropolit la Suceva, fiind că pe timpul acesta
ai

cerut

se așeqaii MitropoPatriarhia din Constantinopol era paralisită din cause politice și de aceia

nar fi
liţii de către Axhiepiscopul din Ohrida; far nu că pănă în acest timp Românii
avut Mitropolit şi Ierarhie constituită canoniceşte,
Din cele espuse mai înainte se constată documental că Românii îşi avea Ierarhia lor din

ei în domniatele din
tâtă vechimea chiar şi în timpurile de restriște și anevoiâse ce ait îndurat
la descă" Făgăraş și Maramureș. Pentiu că să dovedeşte că între alte cause ce ai contribuit

conlicatul al IL al Domnilor Români Radu și Bogdan, ati fost și persecuțiile religi6se,
lepăda
st
a
strângerile, înzîurirea, şi netoleranța, papistașilor, impunându-le prin silnicie de

Români
Româniide legea creștină ortodoxă, pe care papistașii o numeail schismă, lar pe
Vodă 1400 şi
schismaţi,la ceia ce ei wait consimţit. Așa dar de la timpurile lui Iuga

fost în
pănă la 1564, sai un 'secul şi jumătate, Mitropolia Românilor din Moldova a
Sucâva; acolo unde era stabilit scaunul Domnesc. Acâsta o cereaii interesele naţionale
ca şi can6nele și praxa Bisericei ortodoxă.

la Ohrida o ştim că a
1) Ureche pag. 10, ediţia L. Notă. Causa pentru care Iuga Vodă s'aii adresat
atul de ConstanPatriarh
timpuri
aceste
pe
fost împrejurările triste și nestatornice în care se afla
nopol. (Con-

de la Constanti
tinopol, așa ci tote Bisericile se tocmeaă pe atunci de la Ohrida şi nu Voevoţii
Balitza și Dragoş
cum
explica
s'ar
nu
Alt-fel
citat).
locul
Nifon,
ului
sultă viaţa Patriarh
copul în a căruia JuSai

adresat

la Patriarhatul

de Constantinopol

pe la anii 1391,

risdicţie cădeau (vei Biserica Ortodoxă No. 15, anul al X).

ca la Arhiepis

XL
Pentru cuvinte politice Alexandru Lăpuşnânu, în adotia Domnie a sa pe la anii
1564, a mutat scaunul Domnese de la Sucâva la Iaşi. In Cronicarul Ureche cetim :
„ȘI aii învăţat în taină pre lefeciil ce-ati avut streini de sai supus în curtea Domnescă
la Iași, într”o qi, și ati chiemat pre obiceiu pre boeri la curte... De aicea, se pâte admite cu siguranță că curtea Domnească era acum la lași, de și găsim tot în Ureche
că „la anul 7073—1565 Septemvrie 22, pre 'Teofan, ucenicul lui Macarie, ce era din tinereţe
Episcop, l-aii pus Alexandru Vodă Mitropolit Sucevei“. Acesta însamnă atâta: că mult
timp Mitropoliţii ţărei de și stăteaii în Iași pe lângă Domnie, și-aii menţinut totuși titlul
de Mitropolit al Sucevei, precum îl ţin şi pănă astădi.
Nu mai rămâne dar nici o urmă de îndoială că Mitropolitul de Suctva trebuia
a urma pe Domnitor în oraşul pe care acesta și. l-ar fi ales de seaun Domnese.!
Șincat-în vol. II, pag: 218 ln -anul 1564 dice: „Heidenstein încă serie că el (Alexandru cel Bun) aii mutat scaunul ţărei din Sucâva în Iași, cadându-i urită Suceva,
pentru că dintrensa, se fugărisăt 1),
In puterea obiceiului pământului nostru, ca Mitropolitul țărei să locuiască în același oraș în care era scaunul Domniei, pentru că la Adunările țăreă, la, faptele însemnate
ale timpului, la ocasiuni grele și grabnice, Mitropolitul ţărei împreună cu boerii compuneaii marea Adunare națională. Dacă mai adăogim că acâsta era și în conformitate cu
spiritul canânelor Bisericei ortodoxe, ca' Mitropolitul unei ţări trebue să-și aibă, reședința
în orașul acela unde

își are scaunul Şeful Statului;

atunci

este învederat

ori-cul că Mitro-

poliţii țărei, de la adoita Domnie a lui Alexandru Lăpușneanu,
nu și-aii mai avut locuința în Sucâva, ci în Iași, unde reșidea și Domnitorul.
Istoricul Fotino în tom. III, pag. 12, dice: „Alexandru cel Bun ati aședat Mitropolia la Sue6va....“ Din acta Patriarhatus Constantinopolitani vol. II pag. 258 şi următârele se vede că "Alexandru cel Bun s'aii pus în relație și cu Mateiu I Patriarhul
Constantinopolului -pentru a aședa, Mitropolit în Suedva. (Dar în realitate la Iașt).
Că

de la acest timp

1564

scuunul

Domnesc

era numai

în ași se mai

constată

Și

prin citatul lui Lasicius pag. 131 ete. adus de Șincai la anul 1572, pag. 225 vol. II,
unde Iată ce dice: „Ai sosit Ivonia (Ioan Armennul) Duminică la lăsatul de carne cu
20,000 de “Turci și aii eșit întru întimpinare Gavriil Logofătul, Dinga generariul, Crăciun Săhastrul, Radul Visternnicul, Lupul Stroiţă cu mai mulți boeri și lati dus în
Iași, unde mutase scaunul din Sucâva Alexandru al IV (Lăpușneanu), cum sai dis la
anul 1564.
Dacă nu insistăm mult asupra evenimertelor privitâre pe Mitropolia de Sucâva,
cuvântul este pe deoparte că acea, Mitropolie nu intra direct în planul cc ni-am propus,
Jar pe de alta că din împrejurările -triste și pline de peripeții prin care am trecut noi
Românii nu ni sait conservat documente îndeajuns asupra acei epoce. Desele năvăliri
mai ales “ale “Tatarilor, pe lângă. cele ale Polonilor și Ungurilor ai jefuit şi devastat;
apr6pe tot, ai supus în diferite rândul focului și nimicirei actele și documentele preți6se ale neamului nostru. Apoi şi cele ce mai rămăsese—relativ la Mitropolia Moldavier,
atât pe timpul când Mitropolia era la Sucâva cât și în Iaşi, pănă la timpurile Mitropolitului Dosoteiu,—acesta le aii luat cu sine când ati fost silit să se retragă cu Sobieschi în Polonia. Nu știm. dacă s'ati perdut saii mai exist încă acele documente în vre-o:
arhivă streină, Citez aicea numai următârele fragmente. din documentele Mitropoliei
Moldaviei, din care se probează causa lipsei de date și acte asupra reședinței Mitropolet de Sucâva și Iași, până după Mitropoliatul Dositeiu. In condica moșiilor Mirropoliei.
1). Heidenstein lib. 10 pag.

ă18.

XLI
Moldaviei, la pag. ' S56, sub No. I se cetește: „.....Pentru doiiă moșil ce are sfânta Mitropolie la ţinutul Sucevei, anume: Podenii şi Vericicanii, ale cărora, moșik drâsele şi
serisorile ce at avut pe dânsele saii risipit în anii trecuţi, când sati dus ]Mitropolitul
Dosotetu cu sfântul marele mucenic Ioan Novie în ţara Leşască. Luând atunci tâte o46xele și veșmintele și scrisorile sfintei Mitropolit. Și rimăind moșiile sfintei Mitropolii
fără serisori.....%1) Din consultarea arhivei sântei Mitropolit ce o am făcut ei, declar că
am vădut și cetit un număr însenmat de documente originale, în care se dice că lipsa de scrisori și acte asupra timpurilor vechi a Mitropoliei Moldaviei, provine din causă
„că Mitropolitul Dositelu le-ati luat cu sine în Polonia pentru siguranță și păstrare, și
unde sai

perdut,

sait stai mistuite în bibliotecele acelor locuri, oră în mâni particulare.

Unde își avea localul
litul Moldaviei în Iaşi? la
dinţa sa? Din dovedile ce
telor Mitropoliei de Iași și

Mitropolia Moldavei din Iași, sai, mal propriu, unde sta, Mitropocare Biserică oficia şi stătea cu locuința ca Mitropolit în reşecunâștem până acum, și pe care le-am luat din arhiva documenle-am publicat, iată ce putem ști cu precisiune. Din dania Visterni-

cului Ursachi făcută la 7192=—1684

se constată

că Biserica

Albă,

cu Hramul st. Ioan Bo-

tezatorul purta nume de Mitropolie și încă „Mitropolie veche.“ Visternicul Ursachi declară :
„Acâsta o am dăruit la sfânta Mitropolie, ce se pomenește Biserica Alba“ 2), De aicea putem
conchide că un timp Mitropolitul locuta la Biserica Alhă, și care era zidită pe locul unde este
până astădi Mitropolia, după cum ne conving documentele. “Lot așa cetese și în actul
de vândarea

unci case a Alexandrei

Spătărâei

către

Anastasia, Dâmna

lui Ioan

Duca,

și în care Biserica Albă se numește iarăși „Mitropolie Veche“ 3). Iar donaţiunea lui Pascal Corlat făcută Bisericei Albe o numește: „Sfânta Mitropolie ce se chiamd Biserica Alba“ +).
Tată ce date avem până acum și ce cunâştem despre Biserica Alba: Din un act de vândare, în care este martor și Mitropolitul Varlaam, sub-serie alăturea cu Mitropolitul și Popa Vasile de la Biserica Alba şi Diaconul 'Loader zet Popa Vasile; de aicea s'ar putea presupune,
cu multă probabilitate, că Mitropolitul Varlaam își avea locuinţa sa la Biserica Albă,
ca, metoh al Mitropoliei Sucevei. Actul pârtă data 7161. Septemur 5 5). Biserica Albă avea,
Hramul Nașterei st. Joan Botezătorul, dupre cum se constată din un act de vândare, în
care pe tângă Mitropolitul Dosoteiu mai subscrie și Popa Joan de la sfeti Joan ete.€).
Tradiția susține, și actul Domnitorului Antonie Ruset confirmă că acâstă Biserică
ar fi zidită de Ștefan cel mare. Se confirmă mai positiv că reședința Mitropolitului
Moldavei chiar la început a fost un timp la Biserica Albă şi din dania ce Pascal, fectorul
lui Vasilie Corlat Uricarul, împreună cu soția sa Aniţa, fac de o jumătate de sat Vă-

coteștii, „la Sfânta Mitropolie, ce să chiamă Biserica Alba în târg în Iași“?). Din o notă
imprimată în Euhologiul sâi, Dositeiu Mitropolitul declară că a seris cartea sa în Cetățuia, Monastire în fața Iașului, în partea despre miadă Qi. Iată acea notă:

„lut, Oy MerzUSA. de sp ns.
at IE kr. ru ic Xe CHE Rin E pune”
cupe couY cacn srrsont N AXOM MA'TBAMH ApETILA II Ng 10 An ma >

A

pia Hora'k nora pOTRuIEA GA EBA H RABEHUBIA, NOMH AGHMA rpruu Naro
+
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4
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1) Veqi: Perilipsul ae scrisorile luate de la Iaşi și Sucâva de cătră Dositeiu pag. 20—293 din
Documente.
:) Vedt actul No. VIII, Das. 6, an; 1654 din Documente.
5) Vedi actul No. VII pag. 6, an. 1684 din Documente.

2 Veţi actul No. IX paz. 7 din Documente.

5) Vedi actul No. II, pau. 2 au, 1693 din Documente.
5) Vedi Revista “Peol, an. IV.
7) Vedi actul 1X pag. 1 din Documente.
Istoricul Mitropoliei din Iaşt

XLII .
„Seris la Cetăţuea la anul 7182 Iunie 23. Dâmne

lisuse Christâse, Fiiul lui Dum-

nedeii un născut, de același ființă cu Tatăl, cu al Ti sânt Duh, cu rugăciunile pururea
Fecidrei Maria, carea "Te-a născut nestricat, arătând cele bune, milueşte-mă pe mine păcăto-

sul robul 'Tă&ti. Dosotheiu, Amin“.
Din ea se vede că Mitropolitul Dosoteiu, fie pentru lipsa de încăperi, fie pentru
liniștea sa, spre a se deda în singurătate la studiile sale literare, at stat la Cetăţuie.
La Biserica Albă neputend fi pe atunci de cât niște mici chilii, posibil că preferau Mitropoliţii a şedea, mai ales în timpul verei, pe la Monastirile frumâse din jurul Iașului.
Ceea ce putem afirma este acâsta, că Mitropoliţii, de la Lăpușneanu, 1564 și până la
1677, mait avut reședință stabilă, în Iași; Jar serviciile oficiale de sigur că le făceaii cu
preferință la Sfântul Nicolai domnesc la început. Acâstă “părere se confirmă și prin 'Lrifon Corobeiuicov, care la anul 1593, prin voiajul săi făcut în ţâra Moldovei şi care
se păstrâză ca manuscript în Academia Spirituală din Moscua, vorbește despre Biserica,
Catedrală din Iaşi St. Nicolai, deseriind-o și lăudând-o: „A Mitropolit Belskii tut je u
țerkvi Slujite==A ici: Jar Mitropolitul din (Biserica) Albă, aici în Biserică servește !).
Apoi de la timpurile lui Vasile Lupu Voevod servea Mitropolitul şi în sânții 'TreiIerarhi. Ca locuinţă însă permanentă pentru Mitropoliţi era Biserica Albă.
"Poemai la 1677 după un secol trecut Domnitorul Antonie Rosset Voevod dice: „...Socotit-am

împreună

patru

cu

luminători

și ocârmuitori

nâstre

legei

creştinești

a tâtă

țara,

Moldovei: Alesul Dosotei Arhiepiscop și Mitropolit a tâtă țara Moldavei, și alesul I6n
Episcop de Roman, și alesul Serafim Episcopul de Rădăuţi, şi alesul Calistru Episcopul
de Huși, şi împreună cu tot sfatul nostru, Boerii țărei mari și mici. Nefiind scaun de
Mitropolie aicea în târgul nostru în ași, și fiind acestă Biserică, în târgul din Iași aprâpe de Curte, unde este hramul Arhicrar și de minuni făcător a lui Ilristos Neculai, care este zidită dintruntăiti de prea bunul și fericit Donmn, bătrânul Jo Ștefan
Voevod. Şi fiind în acestă vreme stricată de foc și de ploi, de jos din uizirea ei, până
sus în vârf, n'am vrut să o lăsăm să se risipescă și să se strice de tot. Ci am luat pre
Domnul Dumnedeii întrajutor şi am pus multă cheltuială de o am tocmit de jos până
sus şi i-am tocmit clopotniţa şi o am înfrămășat cu tâte pod6bele cum se cade desăvârșit,
și i-am făcut zid şi chilii prin prejur și o am făcut și acesta scaun de Mitropolie, să fie
închinată scaunului. celui „vechiii, Mitropoliei de Sucâva, ca să fie amândouă un scaun
și le-am dat în mâna părintelui și ruA
de Mitropolie nedespărţite a totă țara Moldovei,
gătorului Dosoteiii, Arhiepiscop și Mitropolit a tâtă țara, să fie amândouă nedesptuvţite
în mâna, sfinţiei sâle până când va fi în cinstea acţsta Mitropolit“ 2). Iată dar dovedit prin
acest Hrisov că de la 1564 și până la 1677 scaun de Mitropolie n'a fost stabil în Iași,
ci era, deși nominal numai, tot la Sucâva. Siteopoliţt ţărei însă de la 1654, din timpul lui Alexandru

Lăpuşnânu, nu mai stăteati în Sucâva,

ci în Iași, şi cu t6tă siguranţa

la Biserica Albă până la 16177, când Antonie Roset aii reparat Biserica St. Neculai Domnesc și i-ati făcut și case în jurul săi, unde a stat şi Mitvopolitul până la zidirea Mitropoliei cu hramul Stratenia, la Biserica, Albă, de Anastasia Dâmna. Biserica St. Neculai
Domnese din lași este zidită încă de la 1491, de Marele Erou al neamului nostru, ptefan Vodă, dupre cum se vede din inscripţia sa 5).
De aseminea se mai conservă încă și două inscripții: pe unele obiecte religi6se, afierosite nouei Mitropolii (Biserica St. Neculai) de Domnitorul Antonie Roset, când a
1) Rascol

No. 431.

.

,

) Vedi Hrisovul No. IV. pag. 3, anul 1617 din Documente.
*) Vegi Preasţ. Melhisedec : Notiţe istorice și arheologice pag. 250.
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“făcut-o reședință
cuprins

Mitropolitană.

Una

din

inscripții

se ceteşte pe o crestelniță, a, căria,

este acesta:

»macrră Korean aa'r9 waS diironie pYceT BOEBOA, AHN MHAA
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WIT Na zAkieni (1678)
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KA

An

')

A doiia inseripţie se citește pe un Chivot cu trei turnuri de argint aurit, în jurul căruia
există următorea inseripțiune: „Acest chivot l-am făcut Io Roset Voevod, din mila lui Dum-

nedeii Domn ţărei Moldovei şi l-am dat la sfânta Mitropolie unde este hramul sfântului NI
colai în Iași, anul 7186=1678%2), Aceste inseripții dovedesc că până la Domnitorul Antonie
Roset, Mitropolitul Moldovei își avea, locuinţa la Biserica Albă și servea la St. Necolai,
apol în Sânţii 'Trei-Ierarhi și în fine la Biserica Stratenia, pentru tot-dcuna, zidită și
destinată de Mitropolie ţărei de către Anastasia Dâmna. Aicea observăm că dispărând
familia lui Vasile Lupu de pe scaunul Domniei, au luat preponderanță Xarăși Biserica
Sântului Necolai Domnesc, atât pentru că era mai lângă Palatul domnesc, cât şi pentru
prerogativa ce avea că în ea se ungeati Domnitori țărei la suirea lor pe scaun 5, Ast-fel
Antonie Roset Voevod vădend Biserica, sântului Necolai în ruină aprâpe, din cauza nestatornicici vremelor. și reparând-o și-a propus a o hotărî să fie Mitropolie a ţăreă şi a
o uni cu scaunul vechiu Mitropolitan din Suceva, spre a fi una cu Suceva, dupre cum
se pronunță documentul. Mitropoliţii ţărei însă și-ait conservat drepturile lor asupra vechiulul seaun Mitropolitan din Suceva ; de aceea toţi Mitropoliţiă, începând din timpul
lui Lăpușnenu

sub-semnăturile

şi până

în

dilele

nâstre,

portă

lor: Mitropolit, la început,

titlul

și se subseriit

şi

până

Al Sucevei, și apoi: Al Moldavică

astădi

în

şi Sucevei.

De la acâstă dată 1677 până la 1682, Mitropolia țărei Moldovei din Iași a fost la
o
sântul Necolai domnesc, Qis Gospod.
în jurul
chilii
și
făcut
sai
că
Fiind-că în hrisovul lut. Antonie Roset să aminteşte
st, Necolai Domnesc, este natural să admitem că și Mitropolitul, de la acestă epocă, s'a
strămutat cu locuinţa sa de la Biserica Albă la St. Necolai, în Mitropolie. Biserica, Sântul Necolai mai avea și avantagiul, cum am (is, că era situat alăturea, cu Palatul dommese, așa că stăteaii în apropiere chiar cu locuinţa Domnitorul cu, Mitropolitul.
Din documente cunâștem positiv cât timp și-a avut Mitropolitul reședința în Sântul Necolai Domnesc. Acesta ni-o spune hotărit hrisovul Anastasiei Dânmci, soția lui ..
Duca Vodă, și care pârtă data 17203=—1695 Iunie 15. După ce reşedinţa Mitropolitului
din St. Necolai sa stabilit la Biserica Albă, acea Biserică a continuat a se numi ca
și mal înainte „Biserica Domnescă. din curte,“ primind diferite privilegii și prerogative
de la deosebiți Domnitori, pentru serviciile religise ce aduceaii preoții Palatului Domnesc, și
Moldovei la suirea lor pe scaunul

pentru că în ca se ungeaii Domnitorii

și pentru că fusese reședința Mitropolitană. Așa Constantin Neculai

preoților din Vistierie
curi6să cartea dată de
în favârea, preoților de
servitorii Bisericei „sa

și-i scutește
Domnitorul
la Biserica
fie volnici a

de pogonărit, acâsta, la
Mateiu Ghica Voevod,
st. Necolai Gospod din
lua câte doi bani de la

Domniei,

cum

Voevod dă salariu

1943=—=11735 Fevruar 24. Lste
la 1263=—1155 Ghenarie 25,
Iași, și prin care dispune ca
cei ce vor vinde saă, vor cum-

1) Preasţ. Melhisedec op. cit. pag. 295.

au
2) Vedi calendarul din 1863, idem Monumentele străbunilor part. l, pag. +. |
României
a
istoricii
Arhiva
în
Alepo
de
Paul
3). Consultă călătoria Arhidiaconului

P. Hajdeu.

'

de B.

XLIV

para boă saă cal, ori vaci, ori €pe în târgul vitelor în lași, după obicetul vechiu ce aă, fost,
și care saă urmat și pănă

acum și aă și cărți Domnești....*).

De aseminea Grigorie Ioan

Voevod dice în hrisovul seii din 7210=—=1762=—August 5: „Pacen știre cu acest hrisov
al Domniei

mele pentru

rugătorii noștri preoți și diaconi,

ce slujesc la sf. Biserică dom-

mești de la curtea gospod, adica ; Biserica cea mare despre gospod şi la Biserica despre
gospodja, carii fiind nelipsiți de la slyba Bisericii și slujind sfânta liturghie în tote di”
lele mu pot a căuta de alta oră-ce trebuința pentru chivernisala vieţei lor.....„ și în care
hrisov în fine să vede pusă suma de 739 lei 12 bani pentru preoți, pe carii trebueaii a-i lua
din Vistieria gospod 2). In fine Alexandru Ghica Voevod prin hrisovul sei din 1764 Iulie
14 dice: „Bine-voind Domnia mea a urma lucrurilor celor bune, ce aă făcut și aă lu
crat şi alți luminaţă și fericiţi Domni ce ai fost înainte de noi, şi sai mihiit preasfintele lui Dumnedei, locașuri, Manastiri și Biserică, unit cu venituri din veniturile DDomești, alții cu moșii din hotarele Domnești, voluici fiind ca niște stăpână a acestui pământ
a Aloldovei, ca să le rimâe vecinicu pomenire. Drept acea și Domnia. mea cercetat-am
de mai trecut cu vederea și starea preoților, ce se află slujind la aceste două sf. Disepici din cumtea

Domnească,

și am

aflat că

la slabă stare sînt. Cu Gre-și care puţină leafă

ce avea de la Vistierie....* Şile dă venitul vădrăritului de la Odobeşti 3). Pe lângă ajutorul
Domnesc ce li sa dat preoţilor de la st. Neculai şi de la Biserica din Palatul Domnese de cătră Domnitori, după ce saii strămutat Mitropolia la Biserica, Stratenia (Biserica Albă) făcută de Anastasia, Dâmna lui Ioan Duca Vodă, Biserica Sântului Necolai
a mai purtat încă mult timp și titulatura de Biserică Metoh a st. Mitropolii, pănă
aprâpe la jumătatea seculului present. Așa în hrisovul lui Sandu Sturdza din 1826,
Martie 29, încă se menţiontză numirea, de Metoh a, sfintei Mitropolii, precum și în hrisovul de recunâșterea unei proprietăți a Bisericei st. Neculai, tot Sandu Sturdza Voevod
dice: „care este Jetol sfintei Mitropolii“, iar acâsta pe la 1826, Maiu $.
aa II 9 CER

Înființarea, Mitropoliei Moldaviei din Iași pe locul pe care este și până acum,
Biserica Jitropolei zidită de Anastasiu; Dămna lui loan Duca, pe locul Biseri|
cet Albe, care atuncă se desființeză.
Hrisovul original al Anastasiei Dâmnei, pentru reședința mitropolitană de la Biseserica, Albă, se păstreză în arhiva Sântei Mitropolii de Iași. Dâmna Anastasia își trage neamul
ei din o veche familie românescă Buhuși. Din documentul original se vede că încă, pe
când era Duca Vodă, soţul ei, pe tronul ţărei, începuse și terminase Anastasia Dâmna
a zidi Biserica Mitropoliei cu hramul Stratenia (întâmpinarea, Domnului) ; dar cu eșirea lui Duca Vodă din scaunul domnesc pare că n'ar fi desăvârșit-o cu totul. În urmă
ea, după încetarea din viață a soțului ei în Constantinopol, reîntorcându-se în țară,
se hotărăște a ma! înzestra din venitul el Mitropolia din lași, rescumpărând în
1), No. 3, Revista Teologică An. IV.
2). Vegi act. XXV,

pag. 28 dinu Documente.

3). Vegi act. No. XXVII, pag. 30, an. 1764, din Documente
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acest scop și mai multe locuri virane, case boereşti și dughene de prin 'prejur, spre a
lărgi periferia locului Mitropolitan, mai dăinuind-o și cu moșii și alte locuri de priseci, Cu

modul

acesta sa desfiinţat din temelie atunci Biserica Albă,

cu hramul

Nasce-

vea St. loan Botezătorul, care, dupre tradiție, era făcută de Ștefan cel mare, şi pâte
pentru acest cuvânt a fost și locuința mai cu predilecție ul Mitropoliţilor, până s'a
zidit încăperi ln Sântul Nicolae Domnesc. Iată între altele ce dice Hrisovul : „......După mila prea putermicului Dumnedei: gândit-am întru inima nâstră pentru Sfânta
Mitropolie cea bătrână a ţăreă din târg din Iași, ce a fost făcută de răposatul Domn...
Vodă,

fiind mică,

rica Albă,
polia cea
țărei, mai
și a zidi

socotit-am

pentru

ţintirim de o

Biserică

stricată, ce sa

numit Bise-

unde a fost hramul Sfântului Ioan, iarăși în târg în Iași, aprope de Mitroveche „ să. facem pe acel ţintirim de Biserică stricată, altă Sfântă Mitropolie
mare şi mai deschisă. Și cu ajutorul milostivului Dumnedeti începând a face
din temeiti acea sfântă Casă dumnedesscă să hie Mitropolie ţărei cu hramul

Stratenia Domnului. Și dupre mila prea puternicului și înduratului D-deii, cârmuindu-.
ne şi ajutându-ne de o am și obârşit și o am împodobit și o am înzestrat, după cum

l-ati fost prilejul, din darul lui Dumnedeii, cu vestminte, cu odâre.....%. Apoi dice
mai încolo Hrisovul: „Hiind voia puternicului Dumnedeit di ne-ati schimbat din -caunul "Părei Moldovei, și am mers la "Țarigrad, și farăși după mila Sfinţiei sale, aducândune Sfinția sa mai pe urmă în ţară, la pământul nostru, cu Donmia iubit firului nostru.
Noi Constantin Duca Voevod, socotit-am acea sfântă Mitropolie pomana nostră, că deplin: nu o am putut milui, ca cum se cade u hi desăvârșit, ci am mal adaos cu
mila.....%. Aceste cuvinte ne spune destul de explicat, că Dâmna Anastasia a început
și zidit Mitropolia chiar când era Domn în scaun soțul ei, Ioan Duca Voevod, și după
ce Anastasia Dâmmna sa întors din "Țarigrad undea repausat soțul că, revenind în Moldova cu fiul sâit Constantin Duca, ca Domnitor, a mal adaos cu milă Mitropolia, adică l-a mal dat și alte proprietăţi, dupre cum sună și hrisovul. După ce hrisovul enumeră proprietăţile ce a cumpărat prin jurul Mitropoliei și le-a dat ca proprietate
Mitropoliei, cum și moșii şi pământuri, ocine de ale familiei sale, apoi încheie : „Deci
et le-am dat sfintei Mitropolii pomana nâstră, să hie pentru sufletul Dumilor-sale, pentr”
"aceea, ca să hie sfintei Mitropolii tâte cestea, ce seriii mal sus, drepte ocine şi moșii în
viaci și nout pomenire, ca să aibă sfânta Mitropolie a-și face și drease domnești pe acest adevărat zapis și cartea Nâstră. Și alt nime să nu albă a se amesteca. „Veleat 7203
Iunie 15 dile“ :).
Pe lângă vestmintele şi odârele cu care a înzestrat Mitropolia Anastasia Dâmna,
apoi din hrisov se constată că a mal cumpărat și dăruit st. Mitropolii și urmiătârele
case și locuri din jurul Bisericei Albe, spre aă lărgi locul: I). „Nişte jărişti și locuri
de casă, dela Aniţa soţia lui Solomon Bârlădenul, ce a fost Logofăt mare, și care eraii
în jurul acestei st. Mitropolii 2)a). Un loc ce a fost cumpărătură dela, Roșca visternicul.
b). O altă bucată de loc cumpărături de la Toderașco, nepot Iorgăi, pe uliţa feredeu.
lui. €). Un alt loc cumpărătură de la Dros6ea, pe care-l vânduse Aniţa lui Ilie Sturdza
ce a fost Vornic mare. d). De aseminea locul repausatului părintelui Anastasiei Dâmna,
Dumitru Buhușă, ce a fost Spătar mare. Pentru tâte aceste locuri i-a dat Aniţei Solomonâsa

în schimb şi o casă în stare bună,

pe care Anastasia

Dâmna

o cumpără

atunci

reparată,

„lânga acâstașă Mitropolie“,

de la, Cărstina Clucerea lui

Statie, ce aii fost

1). Subserierea Dâmnei Anastasia este în greceşte: "Avyasraoia Asu. Apoi este pus cu tuș negru şi
sigiliul ei în jurul căria se ceteşte: Gospodina Anastasia M. V. D, adică : a Măriei sale Voevodul Duca.
Hrisovul este scris de Vasilie Neagu Uricaru Vegi Documentele, N. X, pag. 1—9.

2) Vedi Document. N. VI, pag. 5.

XLVI
Clucer mare; iar Clucer6ea o cumpărase de la Gorovei, ce a fost Logofât mare. Și
a mai dat încă: e). O bucată de loc din ţintirimnul Bisericei, ce este stâlpitd despre loCu casei t). Un loc de casă cu pivniță de piatră, unde a fost casele lui Ilie Sturdza Vornicul, și care a ars, cumpărându-le „drept trek-sute de let bant gata“!). g). Un loc de
casă despre Uliţa mare, între Mitropolia veche și casele Prăjescului, cumpirându-l de la
Alexandra Spătăresa, soţia lui Iordache ce a fost Spătar mare 2). Așijderea a treia parte din casele de piatră și cu pivniţa tot de piatră, ce i-ati venit parte Alexandrei, ea zestre.5), A mai
dat și locul casei părintelui stii Dimitrie Buhuși, care era ereditate de frații Anastasiei Dâmnei,
„dar care era asirucate la acea sfântă ruga. ...., ca să li se pomenâscă numele la sfântul jertvelnie în sfânta, Mitropolie“. Aceste danii par a fi săvârşite înainte de mazilirea lui loan Duca
din Domnie. După ce sa reîntors în pământul stremoșese a mai miluit Mitropolia cu
următârele dănuiri : IL. a) „Cu an sat întreg, anume Pisecaniă, în ținutul Tutova, pe apa
Noţii, un loc de heleșteii şi cu pomăte și cu case şi cu loc de câmp și de pădure şi cu tol
venitul din tot hotarul“). b), „Cu alt sat anume : Stefaniy, ce este Yard în ținutul 'Tutovei,

pe apa Bârladului, cu vad de mora în Bârlud şi cu tot venitul
din tot hotarul“*). Acestă moșie
îi venea ereditate de la mama sa Dâmna Dafina, soţia, lui Eustaţie Dabija Voevod, şi
pentru

care

cuvânt sunt

trecuți în pomelnicul

ctitoricesc,

ce

sa

păstrat.

c).

„O

parte

de ocind din satul Pistreștă, din ţinutul Vasluăului5) d). Un loc de prisacă cu pomdte
la ținutul Cârligăturei, în fundul Podobir ilor“6). e). „Mai dat-aă un loc de prisaca la
AMuntenești“ î). In fine £). „Alt loc de prisacă la sat la Codreșii, cu padure întrega“ *).
Aceste sunt dănuirile ce n făcut Anastasia Dâmna Mitropoliei Moldaviei, cei din noii
idită în Iași cu chieltula sa, pe locul disei vechi Afitropolita Moldovei, şi care se
chema Biserica Alba. 'Tâte aceste locuri, case și proprietăți sunt enumerate în Hrisovul stă.
Din

descrierea locurilor și a proprietăţilor cumpărate de Anastasia

Mitropoliei

se pote afirma : 1). Că mai

"nainte de

zidirea

Dâmna

și dăruite

Mitropoliei, vechea Biserică

Albă avea fârte puţin loc, 2). că locul actual al Mitropoliei, adică patratul ce-l ocupă astă-di între strada Mare, strada Baston, strada Feredeul turcesc și vechile case
ale familiei Sturdzeştilor, până în ulița Mare, este cumpărat de Anastasia Dâmna,
esceptând locul Bisericei Albe, ce este cuprins în interiorul acestui patrat și care
nu se pâte şti cât era. Cât despre forma zidirei Bisericei Mitropolitane din Iaşi fă-.
cută, de Anastasia Dâmna, dupre câte informațiuni am putut culege din bătrâni, apoi
ea era tâtă zidită de piatră, cu puţină artă și nu tocmai încăpătăre, Conturul ei este coprins în interiorul măreţei Catedrale de astă-dI, Cu ocasia punerei temeliei pilastrilor

în lăunteul nouei Mitropolii de acum,.pe care stati bolțile actuale, la săparea fundamentelor pentru pilastre s'a dat în mai multe locuri preste vechea temelie a Bisericei Mitro- .
politane Stratenia. Când sa desființat dar Mitropolia veche Stratenia la 1833 nu sa
scos şi

materialul

din temelia ei, de

aceea putem

dice că. temelia Bisericei Stratenia

află în interiorul Mitropoliei acestei nouă.
Din inscripţia veche în care sa conservat numele ctitorilor

se

tundatori și a donato-

rilor și care inscripție este săpată pe o marmură în lungime de 65 centimetre și în lățime de 15, se constată data fondărei Mitropoliei Moldaviei cu hramul
"1). Vedi Document. No. VI, pag. 5.
2), Vegi Doc. VII, Dag 6.
3) Vegi Doc. X, png.9. .
+). Idem

documentul

citat.

5). Idem Docum. Ă, pag. 9.
Docum.

citat,

7), Idem Docum.

6). Idem

citat.

5). Ilem

citat

Docum.

"

Stratenia.

Acest
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document sa găsit în una din camerile de sub palatul Mitropolitan, şi care marmură
de bună semă a trebuit să fi fost zidită în frontispiciul vechei Biserici mitropolitane cu
hramul Stratenia, și care negreșit a stat în zidul Bisericei până la 1833, când meritosul Mitropolit Veniamin a desființat-o fiind ruinată ; far marmura cu numele ctitorilor
a conservat-o. Acum Inalt Preasţ. Mitropolit al Moldaviei D. D. Iosif Naniescu a dispus
de sa zidit marmura chiar la sfântul jertvelnie în noua şi mărâța Catedrală a Iaşilor,
spre vecinică, amintire a celor dintăiii ctitori, spre păstrare. Scrierea literilor este efectuată de un artist, cu multă, ghibăcie şi aptitudine în limba slavonă. Acâstă inscripție
portă data

7190=—1682.

Iată cuprinsul

acestui document:

„Ilomaunirit îw Gacirparrie AaRRa BOEBOg,

Gkarregritia r?kaa. ÎW Ada

so£B04, luaceracta rwaa. îwv onc'ranirti BoeBog chit Ya Boa, iw Girepan Botoa cun Pag Boa. Zar Aba oa. răaa Gro Garreputa apt
ASka oa. îw lare Bortog cin Aa oa» AarBanaga raa pini ASka
Boa. Wlagia ra din ÎYha og. Gaira ra atu ASka Bop. Auacraci aa

pipi ASka Boa. Wlpzraui: Bapcra. Nacracia AYmiirpă. n cac-

ubiero. Augpen. (Akon. Alagia raa Aapna Boa. G'repan BorBog crin
AYka og. Alagia rai ppm AYka Boa. Iwnauko. Gumana. Haaua. NnkYaa. MarBatapa. Gane Bop. Haifa r?aa. Al nponn. Oevaopa. cuart.
Nukoaani. Auruya. Harta. Roncranerun. Harra. Xlnwan uuerpagte. Nacracia. Mlirgonoamre Aocwarmi. Bare wir dama xpi—71.90 (1682)'.
Pomeniţi : Eustratie Dabija Voevod, Ecaterina Dâmna, Duca Voevod, Anastasia Dâmna, Constantin

Voevod,

fiul

lui Duca

Voevod,

Stefan

Voevod.

fiul lu Radu

Voevod,

ginerile lui Duca Voevod, Dâmna lui Ecaterina, fica Ducăi Vodă, Mater Voevod fiul lui
Duca Voevod, Alexandra Dâmna, fiica lui Duca Voevod, Maria Dâmna fiica lui Duca
Voevod, Safta Dâmna, fiica lui Duca Voevod, Anastasia Dâmna, filea lui Duca Voevod.
Morţii: Cărstea, Anastasia, Dumitru și fiii sei Andrei, Iacov, Maria Dâmna, fica lui
Dabija Vodă, Stefan Voovod fiul lui Duca, Voevod, Maria Domna fica lui Duca Voevod, Ionașcu, Simana, Ilna, Nicula, Alexandra, Savin Vornic, Ilena Dâmna, Miron,
“Peodoru cu fiii lor. Necolai, Aniţa, Ilena, Constantin, Ilena, Mihai Șetrariit, Nastasia,
Mitropolitul Dosotetu. Lâtu de la Adam, 7190=1682.
Din îinseripția acâsta urmeză că la 1682 Mitropolia, era zidită și că actul Anastasiei Dâmnei care pârtă data 7203=—=1695 este făcut mai pe urmă, adică când sa reîntors
din Constantinopol și după ce terminase cu totul Biserica Mitropoliei. Ne întări argumentarea nâstră, dupre cum am vădut, și chiar prin actul Anastasiei Dâmna. Din el
se vede că ideia cerută de timp de a se zidi o nouă Mitropolie se realizasă încă din timpul
pe când Duca Vodă soțul săi era pe tronul ţărei, ca Domnitor. O sâmă din danii sunt făcute mai 'mainte, jar o samă mai pe urmă. Devine sigură și nediscutată socotința că
mal "nainte încă de 1695 Biserica, Mitropoliei a tost zidită, și că data, de p6 marmura ctitoricescă este adevărată, și prin faptul că dania făcută de Ursache ce a fost Visternie
pârtă data 7192==1684, adică cu doi ani mai târditi numai de data, de pe marmura
ctitorilor, şi în care danie Biserica Albă era deja Mitropolie. Iată ce ne spune textul

daniei : „Acâsta o am daruit la sfânta itropolie, ce se pomenește Biserica Albat?),
3). Vedi Docum. No. VIII, pag. 6.
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In fine se mai confirmă acesta și i prin dania lui Pascal feciorul lui Corlat Uricarul din anul 7193=1685 Decenmwr. s, în care iată ce găsim: „Și acestă jumătate de sat
din Văcotești, partea de os vo am dat la sfânta Îlitropolie ce se chiama Biserica Alba, în
târg în Iași). Rămâne dar constatat că Mitropolia este zidită la 1682, dupre cum
stă în înscripția amintită mai sus. Dupre datina veche la noi Românii, nu numai prin sate, dar şi prin orașe, până în timpul nostru, cimitirile pentru morţi
erati în jurul Bisericilor. Așa a fost și la Mitropolia din Iași, prin urmare se îngropai creștinii și mai ales familiile mari în jurul Bisericei; far ctitorii și în lăuntrul
Bisericilor, fie în tinda sai de multe ori şi în interiorul Bisericei. Ast-fel, dupre mai
multe săpături ce ai avut loc, chiar acum în timpul restaurărei nouei Catedrale, sati
găsit multe 6se în jurul Bisericci și încă și în interiorul Bisericei mari actuale.
Locul dar al Mitropoliei trebuia a fi fost şi în vechime larg și mare, atât pentru înmormântări, cât şi pentru diferite ceremonii religi6se.
Acum

să urmărim

ce schimbări

a luat cu timpul

localul Mitropoliei,

așa

cum

l-a

dănuit Anastasia Dâmna.
Din sinodicul Mitropolitului Iacob Putenu, care există în manuseriptul original încă, în st.
Mitropolie de Iași, se pot urmări cu multă precisiune multe prefaceri, zidită și restaurări ce ati

avut loc cu timpul în circuitul localului Mitropoliei. Așa la numele Mitropolitului Nichifor ce a .
fost de la anii 1740—1750, găsim însemnarea următâre : „ste de la Morea, acestaa făcut zidul de piatra împrejurul S/intei Mitropolit la aniă 7257=17-19 şi numa acesta a fost grec
Mitropolit Aloldovea“. Deși grec, cunoștem însă că a fost unul dintre Mitropoliţii
vrednici de laudă, înființând scoli româneşti și atăcând cumplit viaţa neregulată a
unor individi abusivi în societate, mai ales în cestiunea căsătoriei, lovind şi amenințând
chiar pe cei ce duceaii o viaţă în fără de legi. La, Mitropolitul Iacob Putnânu cetim: că
Ya ocupat cu imprimare de cărți, a zidit o casă pentru locuința Mitropolitului și a compus şi un sinodiecu catalogul Mitropoliților Moldaviei de la al doilea Descălicat pâna
la el și pe care îl vom da publicităţei acum. EI a, fost ea Mitropolit de la 1750—1758.
Prin urmare de la acest timp avem o casă mai mare pentru locuința Mitropolitului,
iar până la acest timp de bună samă că Mitropolitul stătea în case mai mici. După
Mitropolitul Iacob Putnenu a urmat Gavriil Calimah, care era frate dupre trup cu Domnitorul Ioan Calimah Voevod. Notiţa din Sinodie dice despre el următârele : „Aă fost
Aitropolit 18 ani la Salonic, apot la Alitropolia Îloldovei 26 de ani și aă răposat la
lâtul 1786,

în 20 a lunei lu Fevruarie.

Respectiv

de timpul și locul morţei lui se

stată mai precis din o notă, ce-am transeris-o din un Mineiii vechii,
vruarie și care sună așa: „Să se știe de când ati răposat Presf. sa
Chir Gavriil (Calimah) al Moldovei, în Monăstirea Goliei. Fiind-că în
Măria sa Alexandru loan Mavrocordat vv., fiind curţile domneşti arse

la leat 1786 Fevruar 20, sa întâmplat în săptămâna

con-

pe luna lui FePărintele Chirio
Mitropolie ședea,
întracea vreme,

albă Vineri, când a r&posat. Sub-

scris: „lerei Constantin ot sf. Necolai gospod. am scris. Acesta a făcut - Biserica st,
Gheorghe din curtea, Mitropoliei cu tâte cele din liuntru pod6he ale că. Din timpul Mitropolitului Gavriil sa dat cu embatie locuri în mici parcele din locul Mitropoliei, în
partea despre uliţa mare și care: ati fost reseumpărate de Mitropolie tocmai la 1796
în. urma reclamei Mitropolitului Iacob Stamati. Causa de a se expropria imbatecarii a
“fost, că pundud mâna Jidovii pe acele locuri ai făcut dughene și câreime și murdărea
locul din dosul lor, loc care vinea toemai în fața Bisericei Mitropolii ș apoi se. închidea și tot privela Mitropoliel, Mitropolitul Gavriil este dar acela ce a făcut din teme1). Vegi Docum, No. IX, pag. 7.

-
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lie Biserica Sfântulni Gheorghe, care este şi până astă-di și care a servit şi ca Catedrală Mitropolitană până la zidirea, acestei actuale. Când Mitropolitul Gavriil Calimah
a zidit acâstă Biserică I-a dat nume de Monastire și era în afară de periferia]MitropoDe abea la 1766 sa
A
lici Stratenia, despărțită prin zidul făcut de Mitropolitul Nichifor,
desființat zidul, după cum se constată din următorul hrisov de la 1766 Octombre, dat
de fericitul întru pomenire Domn Grigorie Alexandru Ghica Voevod, pentru punerea la
cale a Academiei de aicea din oraşul Bit, „care Academie arată că sa zidit:din temelie
lângă Mitropolie, prin a domniei sale chicltuclă, slobodă, îndestulată şi cu tâte cele trebuinciose locurilor că și cu Biserică, întru care se prăznueşte Stratenia (Intimpimarea, Domnului şi D-deului nostru is. Christos). Arătând acum Preast. Mitropolit că voește a despărți acum același Biserică să o alăture cătră Academie, să fie pentru cei ce st învaţă
după hotărîrea hrisovulul de mai sus arătat. Şi Biserica Sfântului Gheorghe, care acum
se află atară de zidul Mitropoliei,
că aşa

cere

trebuința,

şi nu

mai

să o cuprindă
pote

în lăuntru,

să vadă

suferi

ca să

o Sântă

fie Mitropolie,

Biserică

ca

aceea

fiind
încun-

jurată de multe necuviinci6se spureăciuni, întindându-se locuirea Jidovilor până aprGpe
de Altarul ei.....* 2). După acestă reclamă a Mitropolitului lacob și o constatare minuți6să

a unor

boeri

însărcinaţi

cu

acâstă

cercetare,

sa

compus

un jurii,

care

să hotă-

rască exproprierea embaticarilor, Opinând jurul format din boeri, de a se expropria embaticarii prin rescumpărare. Domnitorul Alexandru Ioan Calimah Voevod prin apostilul
pus pe raportul juriului dice : „....Înttvim dar și Domnia mea anatorăiia acesta cu
domnesea, nâstră iscălitură și pecete, hotărînd ca să se facă alegere atât din partea, cestei Mitropolii, cât și din partea celor ce șa binale pe locul sfintei Mitropolii, de meşteri calte, care mergând cu un deosebit boer, carele se va orândui de cătră Domnia mea
şi prețuind dughenele după starea ce se află acum, să le plătescă sfânta Mitropolie 2) De aicea,
se vede că până la 1766 Biserica Sântului Gheorghe era separată prin un zid 'de curtea;
Bisericci mitropolitană și dar ma oficiat în ea Mitropolitul -și nici ţinea locul de. Catedrală.
Sub Domnia lu! Alexandru Ipsilant Voevod, ardând Palatul domnesc, a. fost nevoit de s'a,
strămutat cu șederea sa în casele Mitropoliei, Iar Mitropolitul stătea la monastiră ? ca Golia,

Barnowski și pâte st. Nicolae Gospod. Din nenorocire, prin o fatală întâmplare, pe când locula în Palatul Mitropolitan Domnitorul, sa aprins Mitropolia și a ars pună în pământ, pe
când era ca Mitropolit Leon. A mai suferit incă Mitropolia și jaful tipografiei sale pe timpul
Arhiepiscopului Amvrosie, ce a fost impus ţărei de Mitropolit în timpul oeupaţiunel ruseşti de la 1788 până la 1792, în care tinip retrăgându-se în Rusia a luat cu sine şi tipografia Mitropoliei de Iași. Liniştindu-se timpurile se sue pe scaunul Mitropolitan din Iași acob Stamati la 1792, în urma lut Leon Gheuca, care, prin o neobosită îngrijire, jertfe, afierosiri și îndeletniciri a restabilit, în durata, mitropoliatului săti,, de. la 1792 până la
1703, iarăși Mitropolia Moldovei în vechia; sa splendăre. După ce. doteză, Mitropolia cu
dou& moşii din propriil sti bani,

Rotarii și Prisecanii, apoi a acoperit din noii atât

Bi-

serica -Stratenia cât și Biserica, St. Marelui Mucenic Gheorghe; de aseminea a, ficut casele Mitropoliei din noii, cu paraclis întmensele și cu tâte podâbele lui, așa cum exist
până astă-(i. Am vâdut că din causa focului urmat în Mitropolie pe timpul Domnitorului Ipsilant, totul aprâpe era consumat, case, chilii, atenanse și de sigur că şi âcoperâmintele Bisericilor. Din acestă pricinăa fost nevoit Mitropolitul Iacob de a intreprinde
a zidit
asemenea, clădiri din noii și reparaţiuni. Acest Mitroplit, pe când era Episcop la Huși
din
făcut
măi
A
Iași;
din:
tot el Palatul episcopal. și care este tot în stilul celui mitropolitan
noii și dughenele de piatră din fața, Mitropoliei, la Uliţa mare, ce purtait nume de bol:) Vedi Documentul No. CCCXXAIV,

pag. 4l.

2) Vegi Fil. Seriban Ist. Bis. a Rom. şi sinodicul Mitr. Jacob Putăenu.

Istoricul Mitropolie! din Iasi.

:

7.

L

țile Mitropoliei și care ai durat cam până la 1848, când din inițiativa guvernului
parte din acele dughene din fața Mitropoliei s'au desfiinţat, dând vedere curței mitropolitane ; iar restul în dreptul Bis. St. Gheorghe, până în colțul stradei Baston, s'ait:
desființat acum, în timpurile nâstre. "Pot acest meritos Român și Mitropolit a mai înzestrat Mitropolia cu odâre și vestminte scumpe și a reînființat tipografia Mitropoliei
cu patru tescură și cu tâte instrumentele din noii, la 1799 Octomv. 7).
Din cele expuse cunâştem că Biserica St. Gheorghe, zidită de Mitropolitul Gavriil
Calimah, a devenit Biserică Catedrală Mitropolitană după 1766. Iar Biserica Stratenia
de la acest timp a servit ca Biserică pentru elevii Academiei, şi a continuat a fi până
pe la 1820, când din causa cutremurilor slăbind bolțile, nu s'a mai oficiat în ea şi pe
care în urmă a, desființat-o Mitropolitul Veniamin, pentru a clădi în locul că pe acesta,
nouă,

Știm dar că pe locul vechei Biserici Albe sati zidit la 1682 Mitropolia cu hramul Stratenia de cătră Anastasia Dâmna lui Duca, iar pe locul aceștia la 1833 Mitropolitul Veniamin a clădit marâța Catedrală actuală.
—

OR

e

=

Pentru ca şirul istorie să se continue, am socotit că este bine a se da publicităței
pentru întâia Gră Sinodicul Mitropolitului Iacob Putnenu, în care, după o sfătuire plină
de învățături morale, prin care îndemnă pe urmașii sei la scaunul Mitropoliei de Iași
să pomenâscă numele Domnilor, Mitropoliților și a tuturor boerilor şi donatorilor Mitropoliei de Succwva și Iași, ca o datorie a lor; apoi ln fine după ctitori ni-aăi dat catalogul Mitropoliţilor Moldaviei și pe care l-ai format singur, pentru că dupre cum declară, lipsea pănă la el. Acest catalog are însemnatatea că-i cel dintăiu, macar că atât
numerul cât și șirul Mitropoliţilor nu este exact, fiind-că, după cum însuși dice, l-ati
format din audite și din Documentele Mitropoliei. Spre a cunâşte cetitorul numărul şi
șirul cronologic al Mitropoliţilor Moldovei voi da în alăturare cu catalogul Mitropolitului Iacob și catalogul cronologic al Mitropoliţilor Moldovei după actele oficiale și publicaţiile făcute pănă acum.

Sinodie

sait Pomeanee.

Pentru fericiţii și pururea pomeniţii Ctitoni a Sfintei Mitropolii a "Țărei Moldovil.
Și pentru Preosfinţiţii xăpăosaţii Mitropoliţii, care at păstorit acâstă de Dumnedeii

păzită "Țară Creștinescă,

s

Și pentru alți milostivă și fericiți Boiară și Neguţători, făcători de bine, și dătători de bunătăți, întracâstă sfântă Mitropolie.
Acum întâi. înt”acest chip, dintru multă cereare și întrebare, toemit și aședat
de
însuși Preosfinţitul Chirio Chir Iacov, Mitropolitul a tâtă Țara Moldovei.
In qilele Mariei sale, Prea luminatului Domn și Oblânduitorualui
tâtă "Para Mol-

dovei: Io Matei Ghica Voevod.

Și ga scris în Sfânta Mitropolie în oraş în Iași.
La anii de la zidirea lumei 7262 : Iară de la mântuirea lumei, adică
de la Hristos 1154, în luna lui Mai.

Și sa scris

de mine smeritul

și nevrednieul întru

călugări,

însă adevăratul

fiii

și credincios slujitorii sfintei Biserici a Resăritului : Nathanail Teromonah'
Grigorievicit.
1) Vegi sinod. Mitropolitului Iacob continuat de alţii.
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STIHURI

POLITICEŞTI,
făcute în versuri,

Pentru
folos

din

venirea

omului

în lume

și Viața

și eşirea

lui din

lume,

ŞI ce-i

de

lume.

Omul în lume născând,
Sc naşte gol şi plângend,
Și câţi ant vicțueşte,
Tot deșertăciuni pohteşte.
In slavă, în cinste. în bogăţie,

De morte

Pururea,

Numai acela-i fericit,
Carele sati învrednicit,

dorind

să fie,

Care sunt amăgitore,
Schimbate

nestătătâre,

Și sunt tâte trecătâre,
Ca o iarbă sait o fl6re.
Tote deşertăciuni sunt,
Câte

Lui mal

se vâd

pre

pământ.

Că slava, cinstea, bogăţia,
Neamul mare și boeria,
Cu sine si le ducă nu pâte,
Ci r&mân în lume tote.
Și ce folos de acestea iaste,
Viind mârtea fără veste,

Că bogăţia în ceas de mite,
Si folosasca nu pâte,

Niel cinstea pământescă,

să-l izbăvescă,

Ci precum gol şi plângend,
Sa

născut

om

pre

pământ,

Așa gol cu jale plângând,
Va fi din lume eşind,
De ai făcut vre-un bine în lume,
Și i Sai scris veelnieii Nume,
Mănăstiri sfinte făcând,

Moşii și bunătăţi dând,
Ia carele își lasă în lume,
Scris al sc fericit nume,
Și în veci are pomenire,

De la Ilristos mântuire.
Că cel ce acestea le face,
Lui Dumnedeii forte îi place,
Și-L va da lui ca să-l fie,
Raiul și Ceriul Moșie,
Intru veciniea

viaţă, .

Și întru nespusa dulecţă.
AMIN,

Cuvânt către Preosfinţiţii Miteopoliţi.
Caril cu alegerea Prea sfântului Duh, vor fi în urma nâstră
sitoră scaunului nostru acestuia al Moldaviei.
Vote cele de folos şi de spăsenie vă poftim.

Păstor și Chiverni|

Inceputul înțelepciunei este frica lui Dumnedeii ; și a-l. cunâşte pre Dânsul aste
rădăcina nemurirei. Care Dumnedeii kaste începutul și sfârșitul, după cum însuși dice.
Ei sânt începutul şi sfîrșitul. Dintracâsta, dar se cunâște omul cel ce aste desăvârșit,
că pururea socotela și cugetul lui îl are la săvârşitul aceluia de la carele și pentru
care s'a

didit, și s'aii început.

Și cu dreptă socotâlă, acolo, adică la Dumnedeii,

ca, la

un semn -cu dorire fireşte se uită. Și nu numai noi creștinii, care avem legea vicței,
ce tocma, și același păgâni, carii în tâte qilele fac cele fără de lege, îşi aduce aminte
de Dumuedeii şi-l râgă pre Dânsul; căce şi ei de la Dumnedeii aii ființa lor, şi fireşte cugetă la săvârşitul lor, măcar că pentru rea credința lor departe lipsesc de la
Dumnedeii. Dară încă ajunge nouă acesta, să cunâștem precum am dis, cum că firesca'
poftă, trage pre om cătră Dumnedei, ca către cei de apoi săvârșit al stii. Drept aceea
t6ți Gmenii cei buni carii ait viețuit în lume cu curăție, cu postul, au ruga, cu Mi-

LII
lostenia, şi cu alte multe fapte bune, dicem că ai fost și sunt de săvârşit, că ai cunoscut pe Dumnedeii, că el iaste Binele cel desâvârşit, și săvârșitul cel mai de pe urmă.
Carii în tot chipul s'a nevoit, cu trezvie și cu dumnedeâscă pohtă şi dorire, printr'acele fapte bune, de aii înmulțit talantul Domnului să, temându-se pururea de osânda
celuia ce ati ascuns talantul Stăpânului săi. Și carele iaste talantul. fără numai cuventul lui Dumnedeii? şi ce iaste neguțătoria lui, fără numai a purta neştine grije de
mântuirea, sa, şi de a acelor ce sfint întro credință cu dânsul? Care Talant, sait cuvânt
dumnedeesc, şi apă vie se înțelege, carea stinge aţiţarea poftelor celor spureate, sâit pâinea vieței, pre carea mâncând'o sufletul lepădă stricăciunea morței. Se dice și Luminătoriti care ne lumineză pre noi, ca să nu ne potienim în n6ptea deșărtăciunilor și a
trândăvirilor lumești. Sati Sabie carea giunghie inimă balaurului celui vielân. Sai Pa- .
văză

de

Dumnedeii

înfocată,

cu

carea

ne apărăm

de

săgețile

satancă

cele

cu foc

aprin-

se. Sati Piatra de mult preţ întărită, pre care staii neclătite Duhovniceștele zidiri. Sati
Cheie. carea și după mârte deschid enouă Visteriea dumnedeeștei fericiri. Cu aceste și cu
altele aseminea de să și tâlmăceşte cuvântul lui Dumnedeii, cum am dis mal sus; dart
încă mal cu cuviință de tâte se arată când se numâște talant, căci dintracesta ne aduce aminte, cum că darul ce am luat, nu am luat numai pentru noi, ci şi pentru alți care voescea se spăsi. Care talant însăși se înțelege a fi dragostea și legătura unirei frăţiei creştinești. Așijdere de la talant ne mai învăţăm, că măcar că însuși Dummedeii lucrâză tâte, şi întru tâte ; ară şi noi ca de la Dânsul fiind întăriţi, ni se cade
să lucrăm împreună cu a nâstră spăsenie şi ale fraților noștri spăsenie. Că precum
Dumnedeii în ceriii are duhuri spre slujbă trimițându-se ; așa și aicea pre pământ, ati
“așezat Lui-și slujitori duhovnicești : cărora le-a împărţit talanţi. Unuia cinci, altuia doi,
și altuia unu, dicând: Neguţătoriţi până când voiti veni, adică până la a doua venire
a Lui cea înfricoșată. Jar numărul talanţilor nu este alta fără numai ca să știm, că din
cele ce suntcu număr nu se cade noi să le ascundem, ci să le păzim deplini, că El are
a ne lua sama, și pentru dânșii și pentru dobânda lor; când? până când voiii veni dice,
Deci

dară

precum

se vede

puţină

şi3 scurtă. vreme

iaste, 3 îniru

care avem a negoţitori
D

ta-

lantul dummnedeescului dar. Că iarăşi însuși dice: Priveghiaţi că nu știți în ce cias
" Domnul vostru va veni. Acâstă poruncă înfricoşată audind ei smeritul, cunoscutu-mi-am
neapărata datorie, mai "nainte de a sosi sferșitul nemerniciei mele, după darul ce mi
sa dat din Mila lui Dumnedeii, ca să neguțitorese duhovnicâsca neguțătorie, şi se dati
de ar fi cu putință o învățătură ca acâsta Părintescă și tuturor de mare folos; iară
mai ales celor fubiţi ai mei întru Hristos fraţi Arhierei ce vor fi de Dumnedeti rOnduiți în urma nâstră a fi păstori scaunului sfintei Mitropoliei nâstre, ca dintro îndemnare
„a unei frăţeşti sfătuiri și foolositâre tocmire ca acâsta, să se înmulțască talantul, și să
„se aţițe pohta și dragostea în inimile celor grijitori și deştepţi şi temători de Dumnede. Iar de la cei leneși se se scuture și să se depărteze trândăvia și nepurtarea de
grije. De vreme ce lenea şi nepurtarea, de grije altă nu solesc, fără numai osândă și muncă sufletului vecinică. Care-i neîngrijitoriii şi leneș, de a pururea din silința și îndemnarea a celor deșteptați și temători de Dumnedeii, ca dintro trâmbiță carea îndemnă
“pe oştâni la xrăsboiu, își deşteptă sufletul lor din somnul cel greii al nepurtărei
de grije.
Deci al nostru cuvânt către folosul de obște acesta Iaste. De vreme că aicea întru
acestă lume, după cuvântul sfântului Apostol, nimenea dintru noi nu avem cetate stă” tătâre, ci cea viitâre cercim. Care cetate viitâre nu se înţelege altă, fără numai Ierusalimul cel de sus ; pentru carea cetate mulți dorind să o câștige, unii sai făcut Mucenică, alții Pustnici, alţii ş-aii
ș
împărţit t6tă averea lor la săraci, far alții at ridicat Mănăsti, ati Qidit Biserici și ai dat moșii și altele, pentru ca, cei ce se vor hrăni întru a-
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cele sfinte Lăcașuri, să rămâe datori a-i pomeni pre dânșii și după mârte pururea, la.
cele din tâtă vremea Rugăciuni ale lor, și mai ales la sfintele Liturghii. Căci că după
mârte nimica alta nu foloseşte omului, fără numai milostenia şi ruga, precum și "Lovie
adevereză,

qicând:

Fitule,

când

voii muri

îngr6pă-mă,

şi să

nu-ți lipsască, milostenia

și ruga pentru mine. Aşijdere și sfântul Grigorie și marele Zlataust ne învaţă, dicend:
Să purtăm grijă pentru cel repăosaţi, și să le dăm lor cuvios ajutor, milostenii, pomeniri şi prin6se. Pentru că acestea mare câștig de mântuire aduc sufletului. Iar vestitul
Athanasie dice așa : Măcar și în văzduh de sar risipi acela ce Vaii s&vârzit întru creștinătate, tar nu părăsi de a aprinde unt-de-lemn și lumînare la mormânturile lor, rugând pentru dânsul pre Hristos Dumnedeii, ca de va fi mortul păcătos, să se Tarte ptcatele lui, iar

de va fi

drept

să-i fie lui adăogire

plată. Iar cela ce aduce

de

daruri

pentru unii ca aceştia, se face părtaş acei răsplătiri. Că cel ce unge pre altul cu uns6re mirositâre, ântăi lul miroseşte. Drept aceea și Sfinţii Părinţi, luând învăţaturi de
la S-ţii Apostoli a dat acesti poruncă sâată Pravoslavnicel” Bisericel nostre ; și ati tocmit, cu rândutlă, ca să se facă pomenire de obşte, tuturor pravoslavnicilor celor răpitosaţi, şi deosibit celor ce aii făcut sfinte Mănăstiri și Biserici, anume fieşte carele-și întru aşa pomenire. Precum și întru a nostră sfântă Mitropolie, vedem că mulți aii dat
moșii pentru ca să se pomenescă fiește carele pre numele lui. La al căreta Mitropolii păstorescul scaun învrednicindu-ne și noi din bogata mila lui Dumnedeii, după
arhieresca datoriea nâstră, am cereat, cum pentru alte purtări de grije de afară, a totă
cuvântătârea turmă, care aste de la Dumnedeii nouă încredințată. Așa și pentru folosul de obşte al spăsenit sufletelor. Și ne-am nevoit, nu numai la politicile cele pimânteşti, carele ca umbra și ca visul trec; ci și la cele neputrede şi cerești, unde aste
moştenirea omenâscă. Socotind, că nu Yaste altă greutate şi greșală mal mare, și mai
rea intunecare minei și a sufletului, de cât a nu avea neştine precepere și cunoștința adevărului ; căci că aceea aduce tâtăpricina greșalei, și face pre om a nu cunâşte ce Xaste folosul în viaţă și după mârte. Căci după mârte adeverit aste precum mal sus
am dis, că altă nu toloseşte, fară numai milostenia și ruga. Deci ispitind cu amăruntul, ântâi pentru iericiţil ctitori cari aii zidit sfânta Mitropolie Sucâva, și pentru Ctitorii ce ati dat acolo

moşii, pentru nădejdea, neîncetatei

pomeniri,

de sunt scriși la sân-

tul Jertvelnic, şi de să face lor vre-o pomenire când-va; Aşijdere și pentru Ctitorii sfintel Mitropoliei nâstre acestei din Iași, atât pentru luminaţii r&păosați Domni. cât şi pentru Preosfiinţiții Arhiereă, carii sai nevoit duhovnicește a păzi, a păstori de Dumnedeii
păzită "Țara acâsta. Și am aflat pustiitși de tot părăsit binele acesta al pomenirilor, și

minune,

că numele

lor în rânduiala pomenirei n'am

aflat scris, al celora ce după drep-

tate și neapărată datorie li se cădea pururea a fi pomeniţi ; de vreme ce daniile și miJuivile lor până astă-Qi noi le stăpânim și din veniturile lor ne hrănim, și ne chivivnisim. A cărora, fericiţi Ctitori danii şi miluini strigă asupra nâstră pomenire.
Decă de acest lucru necuvios și rea nepurtare de grije, sait să die vătămare de
suflet cugetând noi forte ne-am îngrijat, știind că precum pentru alte greșale și neștiinţe ale nâstre și pentru acâsta vom avea întrebare și nu puţină dare de sâmă. Drept
aceea noi ca, să scăpăm de aceiași urgie a judecăţi, și de osînda, de acolo şi pentru:
ca să facem între voi o îndemnare dumnedeâscă ca, acâsta, și de suflet folositâre, am
pus și am aședat acest lueru bun, după porunca sfinților şi de Dumnedei purtătorilor
părinţi ;- și din dumnegetsea

râvnă,

mam

îndemnat

pre toţi fericiţii Otitori, pre prea luniinaţii Domni,

de âm scris aicea de rând,

întâi

pre Preosfinţiţii Mitropoliţi, pre mi-

lostivii boiari, fieşte-carele pre nume, carii ati didit și întărit cu moșii și cu alte faceri
de bine, die”: Mitropolia din Sucâva şi Mitropoliea din lași. După aceea și pre prea

uminaţii Domni
1

și Pieosfinţiţii Arhierei, carii aii fost Mitropoliţi și duhovnicești părinți
a
G
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acestei

țări,

Jertvelnic,

carii

mult

după

cum

s'aii trudit

pentru

se vor afla mai

los

Patria,

lor, ca să se pomenescă

scriși aicea în acest Prothesis

la
sait

sfântul
Sinodic,

„sati pre limba nâstră Pomeanie. Iar prea luminaţii întru Hristos repăosaţii șî porurea,
pomeniții Domni și Ctitori dimpreună cu Preosfinţiții Ctitori Arhierei, și cu dumndlor
Ctitorii Boiarii, și alți milostivi de bine făcători să se pomenâscă toţi pre numele lor,
întâi la sântul jertvelnie pururea necontenit, după aceea odată întrun an să se facă sera
Panahida cu parastas, Preoţii fiind îmbrăcaţi cu fel6ne și culumânări aprinse în mânile lor. Și aşa cântând canonul pentru cei repăosaţi, să pomenâscă pe rând, anume
„pre toți Ctitorii și Avhiereii, carii vor fi scriși mai jos întwacest Pomeanec. Iar a
doua di să slujască însuși Arhiereul carele va fi întacea vreme, Și să-i pomenâscă pre
toţi, precum sa dis mai sus și din cât va fi putință Arhiereului să dea și milosteni
e
la săraci pentru sufletele Ctitorilor, făcătorilor noștri de bine. Și pentru că Arhiereii ati
multă purtare de grije asupra lor, ca să nu se uite una ca acesta lisăm să fie în
sama Eelisarhului carele va fi, ca si aducă aminte de acâsta cu voia Arhiescului săi
să
porte grije de acâst lucru folositor, ca să nu se uite, nici să se greșască vre-una
dim cele ce am aședat mai sus, și după porunca canânelor bine am rânduit.
Drept aceea cu frățască dragoste rugiim pre fieşte-carele Arhiereii carii vor fi
de
Dumnedeii aleși a fi după noi purtători de grije scaunului sfintei Mitropolii, să fie voi
primit acest frățese sfat, şi rânduială pentru folosul de obște, să v& nevoiți cu tâtă
o„sârdia și purtarea, de grije, ca mai ales să se întemeieze acest lucru de folos,
iar să nu
„se strice, nici să se parăsască. Aducându-vă aminte de cuvântul Doumului care dice
:
Precum voiţi să vă facă vouă Gmenii, faceți și vol lor așijderea, și Xarăși: dați și vi se
va da vouă, că la acâsta nu pentru vre-un bine trecător vă pohtesc, ci mai ales pentru
binele cel nespus şi vecinic al Impărăţiei Ceriului ve îndemnăm, care bine noi toți să-l
dobândim, întru Hristos Iisus Domnul nostru, a căruia jaste slava nesferșită întru ne”
sfârșiții veci, AMIN.
Al frăției vâstre întru Hristos frate, Și împreună

celor sfinte slujitor.

((Sub-semnat), Tacoh JMitropolit Moldovei.
Ga
LIL a CPA

Pomeanecul fericiţilor Ctitori a sfintei Mitropoliei a Moldovii.
Pominâşte Dânmne
Alexandru

Voevod

....

Bogdan Voevod
: Stefan

Voevod

Maria

Doamna

Bogdan

și odihneşte pre adormiţii robii tăi:
. . cel bărrân și bun.
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.
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. ...

Voevod:

.

.

.

e cel bunşi vit€z șia multe Monăstiri ziditoriu,

ş

e acesta ati zidit Mitropolia în Suceva.

|

e...

Stetan Voevod, Petru Voevod,
Elena Doamna, Alexandru Vo-

evod, Stefan Voevod,

Voevod.

Anastasie

Duca

Doamna:

acesta

ai zidit Mitropolia

Dimitrie Miron, "Lo dosca, Ni„colaj, Elena, Tina Ursu.
Constantin

Joan

Voevod:

Voevod:

-

Raliţa Doamna:

.

.

1.

-

ss

.

.

.

i sin ih.

în lași, şi Ea a

dat

şi locul cât

să află pre

lângă Mitropolie.

s

„ feclorul

e.

„ acesta aii făcut venit Mitropoliei câte o pară de drobul de sare de la Ocnă.

lut

Duca: Voevod.

|
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Pomelnicul Preosfinţiţilor Miteopoliţi a ţărei Moldovei.
neonrra a

Acusta ai fost întăi Mitropolit ţărei Moldovii.

'Veoetist Mitropolit.

Acesta ai păstorit Mitropolia Moldovii mai mult
de GU de ani.

Calistrat Mitropolit.
Teotan Mitropolit.
Grivorie Mitropolit.

Gheorghie Mitropolit.
Teotan Mitropolit.
Anastasie Mitropolit.
Macarie Mitropolit.
'Peodosie Mitropolit.
Anastasie Mitropolit, Crimea
Acesta aii zidit Monăstirea Dragomirna.

Atanasie

Mitropolit,

Varlaam "Mitropolit.
Macarie Mitropolit.
Gheorghie Mitropolit.
Anastasie Mitropolit.
Mitrofan

Mitropolit.

“Teodosie Mitropolit.
Filotei Mitropolit.(eu metania) de la Putna.
Grigorie Mitropolit, de la Putna.
Teotan Mitropolit, de la Putna.
Gheorghie Miiropolit, de la Putna.
Teodosie Mitropolit, de la Putna.
Teoetist Mitropolit, de la Putna.
Ghedeon Mitropolit. de la Putna.
Pahomie Mitropolit, de la Putna.
Grigorie Mitropolit, de lu Voroneţ.
Neofit Mitropolit de la Neamţ.
Evtimie Mitropolit, Munteanul.
Grigorie Mitropolit, de la Neamţ.
Gheorghie Mitropolit, Moghila.
Teofan Mitropolit de la Râșca.
Mitrofan Mitropolit, de la Neamţ.
Teodosie Mitropolit, Barbovschii.
„Anastasie Mitropolit.
Teoctist, Mitropolit de la Neamţ.
Gheorghie Mitropolit, de la Neamţ.
“Varlaam Mitropolit, de la Secul.
Stefan Mitropolit, Munteanul.
Ghedeon Mitropolit, de la Secul.
„ Anastasie Mitropolit, de la Putna.
David Mitropolit. de la Putna.
Varlaam Mitropolit, de la Putna.
Anastasie Mitropolit, de la Putna.
Sava Mitropolit, de la Putna.
Dosotei Mitropolit, de la Pobrata,
Gheorghie Mitropolit, de la Neamţ.
“Sava Mitropolit, de la Putna.
Misail Mitropolit, de la Secul.

Ghedeon Mitropolit, de la Agapia.
Gheorghie Mitropolit, de la Neamţ. Antonie Mitropolit, de la Putna.
Nichifor Mitropolit, de la Alorea,
Acesta aii făcut zidul de petră înprejurul sfintei
Mitropolii, la anii 1297, şi numai acesta uii
fost grec Mitropolit Moldovei.

Aicea, se fineşte catalogul Mitropoliților
Moldovei făcut de Mitropolitul Tacob Putnenul la 1754. De la acestă dată în Sinodie sunt înşirați si alţi Mitropoliţi pănă
la mârtea, Mitropolitului Sofronie Miclescu,
dar de altă mână, așa că lista făcută de
Jacob se termină la persna sa.
Fiind că seria Mitropoliţilor din acest
Sinodie nu este exactă,

am

dat şi catalo-

gul Mitropoliţilor după cum se află împrimat în Ciaslovul de la Monăstirea Nemţului, dar și în acesta lipsesc datele cronologice ale unora din Mitropoliți Pentru a îndeplini acestă lacună um consultat cronicarii
și Ist, Biserieescă a reposat. Arhiereă Filaret Sseriban, şi am pus'o acolo unde am
credut că-l posibilă. Iată acum catalogul
Mitropoliților Moldaviei şi care merge pănă
în present, începând cu Iosaf.
Catalogul cronologie a! Mitropoliţilor Iloldovei pănă în present.

Losat,
Cel întăiu Mitropolit al ţărei Moldaviei.

Calistrat.

Mi-

Iosat Mitropolit.

Nu se cundşte precis data

(Lista Mitropoliţilor după Sinudieul Mitropolitulut Jacob 1, Putnenu),

Macarie.
Macarie.
Varlaam.

Mitrofan.

Euthimie Munteanul și
Stefan Munteanul.

%
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Și să vede că pote acești Mitropoliţi slujia sfân”
ta liturghie numai cu felon mar nainte. După carit apoi, Luga Voevod, aii făcut lucrul

mai lămurit, că cu blagoslovenie aii aședat
hotărît Mitropolit ţăret aceştia pre praasfinţitul 'Leoctist, după carele, precum să vede,

ai urmat și Iosif. Căci decă ar fi fost numai
Teoctist înainte de Iosif, apoi sar fi dis: nu
Mitropoliţii, ci Mitropolitul Moldaviet, cel ce
aii tost mat nainte, slujia sfânta liturghie
numai cu felon, iară aicea să dice cu număr
de mulţi, și acâstă lucrare care s'a facut de

Iuga Voevod, dacă nu ar fi fost Episcopii
ţărei aceștia supt ascultarea Ohridulur pănă

acum, şi ar fi fost din noii, apoi nu s'ar fi tă-

cut de atâta vreme, cu așa scurtă cuvântare,

“Veoctist 1, 1399.

Acesta s'aii pus de Iuga Voevod,

cu blagoslove-

nia de la Ohrid, precum se serie la (Gheorghe Şincai tom. Î, faţa 371, şi aturea.

Iosif Î, 1402.

Ei TATI
Acesta ai întimpinat moştele sfântului marelui
Mucenic loan noul, când sait adus de la cetatea Albă la Suceva, Şi în vremea luf s'aii în-

temetiat Mitropolia Moldaviei în Suc6va, de
bine-credinciosul Domn Alexandru cel bun.
Asemenea şi Episcopiile la Roman, şi la Ră-

dăuţi, tot în vremea lui s'aii întemeet. (Lot
acest Mitropolit aii întimpinat aicea în aces-

tă ţară pre Înpăratul grecesc Ioan Paleolo-

gul, de cătră curele Inpărat, prin sobornicescă hotărire a Patriarhilor, şi a tuturor Ali-

tropoliţilor, s'aii ridicat acâstă Mitropolie de
sub ascultarea Ohridului, şi s'aii așăgat ca
să fie ca un Patriarh, Mitropoiitul acestei

ţări. Potrivit moştenire apostolescului scaun
precum am gis: avend numai canonica numire a Ecumenicului Patriarhal 'Parigradului. şi tot acest Inpărat aii trimis Mitropolitului Mitră şi Sacos, câct mat nainte Mitro-

poliţii Moldaviei sluja sfânta liturghie nu
mai cu felon, precum mărturiseşte preasfinţitul Gheorghie Mitropolitul, că ai vădut cu
ochii săi aşa în scris. Vot în vremea acestul

Mitropolit sai înzestrat Mitropolia Molda-

viei cu multe moşii, de bine-credinciosulii
Domn Alexandru cel bun, carele Domn.aii şi

hotărît, ca Mitropolitul să fie Ipitrop Legel).
Mitropolia Moldovei a fost numai temporal
în relaţii canonice cu Ohrida din causa îm-

prejurărilor politice, pentru că Patriarhatul
de Constantinopol era în grele împrejurări
şi în neputinţă a se îngriji de Bisericile

de sub jurisdicția sa canonică, pentru cure

aii fost însărcinată Ohrida.

Grigorie I, 1435.

Pentru acesta se adevereşte lu Gheorghie Şincai
tom. ], faţa 393. Insă să se ştie că acesta nu
este 'ȚPamblac, cici acesta ai fost Mitropolit
la Chiev și aicea în Moldavia numai Egumen
în Monastirea Neamţulu!.

Damian, 1439.
Acesta ati iscălit lucrările Soboruiui Ilorenţei,
pentru carele ai des iscălit Macarie Mitropolitulii Nicomidiei, după cum dovedeşte
Ghevrghie Șincai tom. I, faţa 393, 397 şi
3Y8, tom. II, faţa 3.
|

Calist, (Nu i se cunâște data Mitropoliatului),
De carele să arată întrun hrisov, ce este pentru
țiganii sfintei Monăstiri Neamţului.

Teoctist II, 1454.

Bulgariu de neam, carele era fârte vestit pentru
cuviozie.

Acesta a fost Arhidiacon sfântului

Mareu Mitropolitul Etesului, şi ai fost hiro-

tonit Arhiepiscop de preasfinşitul Nicodim

cel din ţara Sârbescă, în vremea lui Gheorghie Despot, Domnu! Sârbilor, şi a Domnului Alexandru, fiul lui Ilie Voevod al Mlol-

daviei, nepot de fiiu lui Alexandru cel bin.

Precum să arată în Letopisiţul ţărei, tom. ],

faţa 113. Acestui Mitropolit T-aii poruncit

Starețul săă,sfântul Mareu Efesenul, ca să-şi

caute tot-deuna blagoslovenia rarăşi. la Mitropolitul Ohridului, fiind-că şi Patriarhul
'Parigradului saii unit la blestematul Sobor
în Florenţa. Și tot acest Mitropolit în anul
1456, ai uns lu Domnie

pre bine-eredincio-

sul Stefan cel nare şi bun. Apoi în anul 1477
Noemvrit în 8, sii mutat Mitropolitul 'Peoctist cătră Domnul, precum să vede la faţa
132, a Letopisiţului ţărei, tom. 1. Lucru se

explică pentru ce Marcu Efesanul a îndemnat pe M'eoctist [[ să fie în relaţie canonică
cu Ohrida, pentru că Patriarhul de Constantinopol sub-serisese unirea la Florenţa
împreună cu Damian şi pe care unire a
combătut o puternic şi cu succes Marcu E-

tesanul și ait trimis

în Moldova pe Arhi-

clina Românii

unire,

diaconul seii, care era sârb de origine, ca
Mitropolit. lar aresta în scop de a nu înspre

dacă

ar sta în

relaţii cu Constantinopolul, ce era în ferbere politică şi sub predominarea papiştilor.
Filoteiu,cu metania dela Putna.)
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“Peofan-I de la Putna.
Gheorghie I, de la Putna.
'Peodosie I, de la Putna.
Ghedeon 1, de la Putna.
Pahomie de la Putna.
Varlaam: I, de la Putna.
David, 1418, de la Putna.
“Peoctist III, 1509.

Mutându-să întru acest an, la Aprilie 1, din acestă viaţă preasfinţitul David, precum să scrie
la faţa 149, al Letopisiţului ţărei, tom. 1,

vai pus acesta Mitropolit, carele aii fost Egumen sfintei Monastir: Neamţului, şi carele
în anul 1517, ai mirnit în târgul Sucevei
pe Stefan Voevod cel tânăr, fiul Ini Bogdan,

şi nepot lut Stefan cel mare, de carele să szrie

la faţa. 153 a Letopisiţului ţărei, tom. |. Acest Mitropolit, după ce sai mutat din ac6sla locul

tă viaţă în anul 1528, s'aii îngropat

metaniei sale, în sfânta Monăstire a Neamțulur.
|

Neofit, cu metania de la Neam
Mitrofan, de la Neamţ.

Gheorghie UI, de la Neamţ.
Gheorghie III, de la Neamţ.

3.
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Anastasie I, 1541, cu metania de la Putna,

Carele în anul acesta, aii botezat pre Stefan fecforul lui Petru Voevod. Dupre cum scrie
Gheorghie Şincai, tom. Il faţa 180.

Grigorie II, 1551.

De carele arată Arhiereul Neofit Seriban,

în Is-

toria cea în scurt a sfintei Mitropolii faţa 14.

Gheorghie IV, 1552,

.

Ca me ania din sfânta Moniăstire a Neamţului, de
carele se arată în do'umentele Monăstirei
cele pentru moșia Tâmpeştii.

Grigorie ÎI,

1558.

A doăa G:ă, carele în anul 1558 Octomvrie în 14
ati sfinţit sfânta Monăstire Slatina, precum să

serie la Letopisiţul ţărei, tom. 1, faţa 11.

Teofan,

1561. |

Acesta, apărându-și Biserica și turma ortoduxă
în contra, persecuțiilor ce întreprinsă loan
Vodă tiranul, fu nevoit a fagi prin munţi

de frica acelui Domn cara martirisă pe Episcopul Gheorghie și pe alţi clirici, fiind
că se opusă planurilor lut, (Fragmente din
Istoria Română din Cozia și Șerbăneşti,
pig. 25 şi Letopiseţul, tort. I, pag. 192)
Macarie. cel milostiv, :1562.
(Mitropoliile ţărerde

I. D. Petrescu

pag. 128).

1564. Strămutându-să scaunul Domnici din Suceva în laşi, de cutri Domnul ţărei Alee-
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sandru Lăpuşnenul, se

tropoliţii n'a

putut să

înţălege

că

și Mi-

stea de la acestă

dată în deosebi cu scaunul Domniei.

Teofan a doiia 6ră, 1564, de la Rișca.
Ucenicul Episcopului Maearie, cel ce. aii făcut
stânta Monăstire Rişea, de curele se arată
în Letopisiţul ţărei, tom. I, faţa 155, tară
în unul 1970 ai fugit prin munţi acest Mitropolit de frica Im loan Armenul cel tiran Domnul Moldaviei. Acesta călugări pe
Alexandru lăpuşnenu.

Gheorahie al III, 1510.

128.

Anastasie II, a dota oră, 1917.
Cu bine-cuvântarea sa Petru Vodă Schiopul cedă

Ettimie Munteanul

Pângăraţii (Arhiva

1578.

Mitropoliile ţărei de |. D.

Grigorie III, 1580.

is-

|

Petrescu,

pag.

125.

Cu metania din sfânta Monăstire a Neamţului,
de carele să arată în hrisâvele Monastirer
cele pentru moșia Davidenir.

Gheorghie Movilă V,

1581.

Cu metania din sfânta AMonistire Suceviţa. Carele ne mat putând suteri spureăclunile cele
mari ale lut Iancu Sas, Luteranul Voevod,

s'uii dus de la scaun, prin ţara Lușască şi

prin $ ra 'Lureescă, precum serie Gheorhie ine, tom. II, faţa 233.

Nieanor, 1582.
Cu metania din sfânta Monastire Agapia, de
carele si arată în documentele cele pentru
munţii sfinter Monastiri Neamţului.

Gheorghie V, Movilă, a dota, 6ră, 1581.
Audiul că s'aii pus Domn Petru Voevod, -aî venit iarăşi la scaunul săi, iară preasfințitul

Nieanor s'aii paretesit la metania sa,în stânta Monustire Agapia. Și tot în anul acesta
tărigorie al XIIL Papa Romei, aii înoit Calendarul şi voia ca toţi creştinir să priimâscă

înoirea aceea, fară preasfinţitul Gheorghie
Movilă 1-aii seris, precum arată Ocolschie
ca si dea pace Românilor,

să rămâe pe lân-

gă Calendarul cel vechiu. Dupre cum serie

(ăheurghie Şincai, tom LI faţa 235 și 238,
carele Calendariu (Sinaxariu) sai osîndit

şi de Soborul ce saii adunat în Țarigrad,
de preasfinţitul Patriarh Ieremia, în anul
1553.

Anastasie III, 1590.
Cu metania din sfânta Monăstire Putna, de carele să scrie -la Gheorghie Şiacai tom. II,
faţa 243.

Teodosie Barbovsehi II, 1605.
De carele se arati în Documentele: Monastirei
Neamţului, cele pentru moșia Giuleştii, Săbăonii și altele.

Anastasie Crimea IV,

1609.

Carele ai zidit 'sfânta Monastire Dragomirna,
Istoricul Mitropolie! din Iașt.

ca, zidită de Stefan Vodă

Monastirer SolTomșa, «le carele

s& arată în documentele Monastirer
pentru moșia Davidenii și în altele,

cele

Teofan III, 1617.

De carele arată Avhiereul Neofit în Istoria cea
în scurt a stfinter Mitropolii, faţa 15. Sub
acesta Domnul Radu ai închinat Monast,
Galata la St. Mormânt. (Uricariul tom. V,
pag. 216).

Anastasie Crimea IV, a doita 6ră. 1620.
Mo-

nast. Solca şi la 1625 în cronica Hușilor, în
apendice.

Cu metania din sfânta Monastire Putna, carele
Sail pus după ce aii fugit preasfinţitul Leofan.
“Peofil, 1575.

o silişte Monastirei
torică No, 290),

şi a bine-cuvântat fundarea

Despre acesta se aminteşte în documentele

Mitropoliile ţărei de I. DD. Petrescu, pag. 128.
Anastasie II, 1572.

Mitropoliile ţăret de I. D. Petrescu, pag.

_

Atanasie,

,

1631.

Se aminteşte în documentele Monastir Neamţulut cele pentru ţigani şi în cronica Ilușilor
pag. 119,

Varlaam II, 1632.

Cu metania din sfânta Monastire Secul. In vre-

mea acestul Mitropolit, în anul 1641, prin

sîreuinţa sa şi a -bine-credinetosului Domn
al acesterţări, Vasilie Albanitul, sai adus
din 'Parigrad în capitalia Iaşii moştele prea
Cuvidsei malcer nostre Paraschever. Și tot
în vremea acesturl Mitropolit sai hotărît

sobornicește, ca Mitropoliţii Moldaviei să-și

caute blagoslovenia Yarăşi la "Țarigrad, fară
nu la Ohrid. Adeverindu-să acestă hotărîre
cu învoirea și cu iscăliturile tuturor Patriarhilor,

încă

şi cu

a Ohridenului,

precum

serie Dimitrie Cantemir, faţa 325, în cartea
sa, Insă Mitropolitul Moldavier are cu totul
deosebită cinste la Biserica răsăritulur, carea

alţi Mitropoliţi

nu c aii. Și măcar că nu

are nume de Patriarh, dar însă nu este supus nic la unit, precum am arătat şi mal
sus;

căci măcar că-și caută întărire şi bla:

goslovenie la Patriarhul de 'Parigrad, însă
acela nic îl pote scâte pre dânsuli din

scaun, nici pote să-l alipi, şi nici este el

îndatorit ca alţi Mitropoliţi să aştepte psifon (întărire) de la Biserica cea mare a 'Țarigradului; ci dacă, dobândește întărire de la
Domnie, săverşase punerea mâinilor trei Arhierei din Moldova, şi trimit serisore cătră Patriarhul cu înştiinţare cum că s'aii ales (cutarele) prin chemarea Duhului Sfânt, iară nu din
altă pricină omentscă, şi este om învăţat și
cuvios și temătoriii de Dumnedeii. Asemenea serie şi. Domnia

cătră

Patriarhul altă

scrisore osebită, şi-l râgă pre dânsul, ca și

cu blagoslovenia sa să întărâscă pre acel

noii hirotonisit, tară, Pâtriarhu! nu pote cum-

vâ să nu priimâscă, ci. trebue la tote să ur-

meze dupre cererea Domniei, și nici o pra„vilă nu îndatoreşte pre Mitropolitul acestei
„W&ri ca să întrebe pre Patriarhul, ori și
pentru care pricină, ce este să se facă în

Biserica Moldaviei; căet el are putere asu-

pra Bisericei sale, asemenea ca și Ohrid6nul. Apoi în anul 1642, sai făcut sobor

în Iaşi, în carele era, întăru ședătoriu Partenie Patriarhul Țarigradului, Varlaam Mi-

tropolitul acesta al Sucever și a totă Mol-

davia şi Esarhul Plarurilor, Evghenie Episcopul Romanului, Anastasie Episcopul
| Rădăuţului, Ghaorghie Episcopul Hușului
8

atu

“INIII
şi Sofronie Arhimandritul Egumen Monas-

tirei sfinţilor 'Prex-lerarhi din
De carele Sobor sait osîndit
protestanții și alți eretici. Şi
de cătră cui drept credincioşi
cel. tipărit în limba Românes.ă

Iaşi şi alţii.
Iconoclastii,
s'aii lepădat
catihismul
cu socotinţi

ereticeşti ale învăţiturei Calvinilor, precum

serie Gheorghie Şincai, tom. III, tata bo.
“Tot în vremea acestui Mitropolit sait în-

temect în capitalia Iașii tipografie grecescă
şi moldovenâscă, căpătând uneltele tipografieă de la Rusia.

Ghedeon II, 1655.
După

parezesirea

preasfinţitului Varlaam,

pus Mitropolit

acesta,

Munastire

stânta

a Secului,

de

carele

se

sfintei Monastiri

în documentele

dovedește

saii

eu metania tot din

Secului, cele pentru niște mori de pe apa
Putna şi altele. Se

mai aminteşte

în dania

făcută de Gheorghie Stefan.(Vegi Pop, desertaţia despre tipogratii ln Români). De aseminea sa 1656 aui fost trimis de ţară la Rusia în
misiune.

Sava I, 1660.

După paretesirea preasfinţitului Ghedeon, sait
pus acesta, cu metania tot din sfânta Mo-

nastire a Secului, de carele se dovedește
în documentele cele pentru munţii sfintei
Monastiri Secului și altele.

Dositeiu,

1613.

Cu metania din stânta Mounastire Pobrata. Acesta era om fârte învăţat. Și în anul 164
în vremea turburărei ce s'aii întâmplat aicea

în Moldova, aă trecut în ţara leșască.

Peodosie III, 1614.

S'ati pus de Dimitrașcu Voevod, în locul lui 1)ositeru. Din Episcop de Roman se tace Mitropolit. (Veqi Apendice la Cronica Huşilor
pag.

121).

Dositeiu,
Viind

3

1675.

preste ramă din ţara Leşască, l-ai pus
Xarăşi Mitropolit, iară pre Teodosie l-aii paretesit în Monastirea stântulur Sava. Apoi
în anul 1677, Antonie Rosăt Voevod, aii

zidit o rezidenţă noită de Mitropolie în lași,
mai adăogându-i oltare şi alte încăperi pre
lângă Biserica cea mare a sfântului lerarh

Nicolae, şi înzestrându-o cu mai multe ve-

nituri și o a închinat sfinter Mitropolii. Lară
în anul 1619, Dechemvrie în 16, cipătând
Mitropolitul o maşină tipografică de la Ro-

sia, înpreună cu tote uneltele ei, ai înfiin-

ţat tipografie în Iaşi, din cere multe cărți
folositore aii eșit. Deci în anul 1686, viind
Toan Sobieţehi în Moldavia cu oştiri, când

Saii dus de aicea, aii luat şi pre acest Mitropolit Dositeru, înpreună cu mâştele stân-

tului mareiur mucenic Ioan cel noii, şi 0dorele bisericeşti şi documentele sfinte Mi- .

tropolii şi le-ati trecut în ţara Leşască, unde
sati și săvârşit. Acest Mitropolit a inaugurat o noiiă epocă în literatura Românilor, Iucrând tâtă viaţa sa la respândirea cărţei

româneşti.

:

|
Ioan, cu metanie de la Rişca.
[2
.
Slatina
la
de
a
"Teofan IV, cu metani
Sava II, 1691.

“Cu metania din sfânta Monastire Putna, amintit

în anul acesta în documentele sfintei Monastiri Neamţului, cele pentru moşiile Bor-

ceştii şi altele, dovedeşte pentru perderea
serisorilor Monastireşti, din cetatea Neam-

ţului. Şi în anul 1695, s'aii zidit Mitropolia

în laşi cu hramul Naşterea sfântului

Ioan

Botezătoriul şi Intimpinarea Domnului, de

Dâmna, Anastasia, soţia lui Duca Voevod,
pe ruinele Bisericei Albe, care aii fost făcută de Stefan cel mare.

Misail, 1702.
Cu metania, din sfânta Mo-astire Secul, sait pus
după paretesirea. |, reasfinţitului Sava, și era

acesta om forte cumpătat şi cu frica lui
Dumnegeii, de car-le se dovedește în documentele sfintei Monastiri cele pentru târul

Neamţului

şi în altele.

Ghedeon III, 1708.
Cu metania d.n sfânta Monastire Agapia. Acesta
în anul

L7LI, pe la Lunie în 25 ait întim-

pinat cu tot clirosul Bisericesc, înpreună
şi cu boerit cel cinstiţi. pe pre bine-credincio-

sul marele In,ărat creştinese Petru Alexie-

viciu al Rosie., şi pre soţia sa bine-eredin-

ait

ciosa marea Inpărătesă Ecaterina, când

trecut Prutul și ai venit în capitala Iașii

şi sai închinat pre la tote Monastirile, mer- .

gând pre jos, fără ni * o paradă.

Gheorghie VI, 1725.

Cu metania din sfânta Monastire
cesta ait dăruit tre moșii

Neamţul. A-

sfinte! Mitropo-

iişi veșmintele sale cele scumpe

arhiereşti

şi altele. “Pot acest Mitropolit mărturiseşte
cu jurământ cum că el ait vegdut cu ochii

săi pre acele soborniceşti cărţi, ce era serise pre pergament,

cu

rătâscă în argint și cu

pecete

pajură

iscăliturile

Impă-

Patri-

arhilor, de la Alexandru Voevod cel Bun

și

de la prea sfiaţitul Mitropolit Chir Iosit, pen-

tru Mitropolia Moldaviei, care scrisori Împărăteşti dice că să află spre păstrare în
sfânta “Monastire Neamţul, pănă la stricarea ţărei ce sait întâmplat în domnia lui
Dimituaşeu „Voevod, în urină s'aii încercat

a se dovedi că acest fapt ar fi apocrif.

Nechifor,

1729.

Cu metania din sfânta Monastire Neamţul, precum

se

arată în cartea

partea II faţa

236,

numită

Uricariul,

carele aii fost Mitro-

polit titular al Sidiei, cei ce era de multă vre- me pustie, şi era acest om torte înțelept, care-

le ati fost şi dascal lui Grigorie Ghica Voevod, precum se serie în Letopiseţul ţârei, fa4n 160. Era, Episcop titular înainte de a fi
Mitropolit.
Antonie, 1180.
Cu metania din sfânta

Monastire Putna,

de a-

cesta se dovedeşte în documentele sfintei
Monastiri Neamţului din acestași an pentru moşia Piscu și altele. Acesta la 1140
Vaii retras în Rosia, cum ne spune hrisovul lui Grigorie Ghica.

Nechifor,

1740.

Adoa 6ră s'aii pus, după ce aii trecut Antonie
Mitropolitul în Rosia. Se vede subscris în
aședemântul de scutâlă dat de Domnitoriul
Constantin Mavrocordat Monastirilor închinate ; de aseminea iscălește şi în aședemân-

ILIA

tul sedlelor dat de Grigorie Ghica

Iacov

scaunul Mitropolier acestei ţări, carele multe

la 1148.

cărţi folositore

I, 1750.

pe odâre

Cu metanie din sfânta Monastire Putna, s'aii pus
după pnretesirea Mitropolitului Nechifor. Acesta uii adunat Sinod în Iaşi la 1702, şi aii
hotărît cu Dblestăm să nu se mat facă Mitro-

paretesit

Meletie, 18-11.

Saii pus din Episcop

tia în Mitropolie şi ai: imprimat mat multe
cărţi româneşti. Mitropoliatul săi aii făcut
epocă.

tea şi religiositatea sa aii fost un
Eparhiei

timpul arhipăsto.ier sale. (Acesta se atestă
pe lângă fapte şi de venerabilul al Dunărei de jos, prea sfinţitul Melhisedec priz

siene aicea, carele în anul 1790, viind la
sfânta Monastire a Neamţului aii hirotonisit pre părintele nostru stareţul Paisie Arhimandrit,

Gavriil II, 1792.

Făcut în Rusia, român din neam, carele după
închierea păci suit rîlicat de aicea, patru

torte
şi în
titusai

Cu metania din sfânta Monastire a Neamţului ;
acesta ait făcut sedlele şi tote casele şi

încăperile de astadi în. sfânta Mitropolie, Palatul Mitropolitan este didit de acest vrednic

de respect Mitropolit. Aseminea ati reînoit

de

Veniamin Costache, 1803.

Călugărit de Mitropolitul Iacob Stamati, la Episcopia Hugului. Acesta forte mult aii îupodobit pre Biserica Moldavier cu frumose
orândueli ce aii aşădat.

Gavril II, 1808.

Adoa

oră. Exurh

al Rusiei,

viind oştele Rosiene

Mitropolitul Veniamin sait liniştit în sfânta
Monastire a Neamţului.

Veniamin Costache,

aii stat 25 ani, la

Moldaviei. Avhipiăstoria sa de adevărat părinte este însemnată prin legiuirea pentru organizarea învățăturilor bisericești, care aii restatornicit în întregul lor cursul ştiinţilor teologice. Cu arhipăstoria sa sosi o nouă epohă pentru Seminariii şi “Teologie. Literatura, 'Peologiet ait făcut mare progres în

-

tipografia şi ai împrimat un nare număr
carți bisericești.

Hușului, unde

1851 sau suit la scaunul sfinter Mitropolii

rus, venit cu oștile ho-

lunt fiind Mitropolit. Acesta aii fost om
învățat şi aii fost profesor în Moldova
Rosa, apoi în urmă hirotonisit Episcop
lar de Mitropolitul Gavriil, după cure
pus și Mitropolit.
Iacob Stamate II, 1192.

exemplu

viii. At fost chiemat la scaunul Episcopal al

Cu metania din Episcopia Huşi. În timpul acestata ai reclumat ţara să nu se mat pună Mitropolit grec pe scaunul țârei.
de neam

Romanului. In anul 1548

Cu metanie din sfânta Monastire Secul. Pieta-

Leon, 1186.

1188.

Monastire

Sotionie Miclescu, 1851.

Carele au fost întăiu Mitropolit la 'Lesalonic,
şi după paretesirea prea sfinţitului Lacov
Saii pus aiva, el aii zidit Biserica sfântului
marelui Mucenic Gheorghie în Mitropolie la
anul Lî5l. Acesta era trate cu lDomnitoriul
Calimah, care l-aii şi pus ca Mitropolit, aducându-l «de la Mesalonic.

la Poltava,

sfânta

Iunie, mutându-se din acestă viaţă, s'ait rânduit în Mitropolie Arhierei ţiitori de loc,
pănă la 1591,

Gavriil Calimah I, 1758.

Ambrosie,

sfânta Mitropolie s'ait

de la scaun în

Slatina, în 1812, și în Mitropolie s'aii rânduit Comitet, care ait fiinţat pănă la 1844.

polit grec în Moldova. Aii restabilit tipogra-

De

talmăcind şi cele mal scum-

făcând în

De

cartea sa întitulată: „Scurta întroducere în
ştiinţele 'Peologice). De la 1860 fiind exilat
la Monast. Slatina, pănii la 1863, aii fost
administrată Mitropolia de locoţiitor.
la 1860 piină la 1863 aii tost administrată

Mitropolia Moldaviei la început de Meletie
Sardion și apoi de Chesarie Sinadon ca
Locotenenţi.
|
Calinic Miclescu, 1865.

Nepot şi ucenic al Mitropolitului Sofronie, cu me-

tania din sfânta Episcopie Hușului, în anul
1863 Mar 5, aii fost chiemat la locotinenţa
Mitropoliei Moldaviei, tară la anui 1565 Mai

19, sati întărit definitiv Mitropolit,

Josit Naniescu,

1875.

Cu metania din Sfânta Episcopie a Buzeului, uce-

nic al meritosului Episcop de Buzăii Chesarie,
de cătră care aii fost călugărit şi hirotonisit
Diacon în anul 1835 Noemvw. 24. Acesta con-

duce cu multă anevoinţă și demnitate actual:
minte turma spirituală cătră pășunt folositore
şi priineiose sufletului omenesc. Sub Arhi-

păstoria sa şi prin stăruința sa neobosită s'aii

restaurat, terminat şi sfinţit actuala Catedrală

măreţă, zidită la început de nemuritorul Mitropolit Veniamin Costache la anul 1833 şi

rămasă până la 1881 neterminată ; ear acum

1812.

Adoa ră, după ce ai trecut Mitropolitul Gavriil Exarhul în Rosia, iarăşi sai pus la

desăvârşită şi sânţită la 1981 Apriil 23.

ANoti. Acest catalog l-am întocmit după cel lucrat de Părintele Andronicși publicat în Ceaslovul din Monastirea Neamţului la 1814 şi după catalogul formulat de răposatul Arhiereii Filaret

Scriban şi publicat în Istoria Bisericâscă a Românilor la 1Sil și după Documentele şi scrierele ce
am mat putut consulta.
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Viața și faptele Mitropolitului Veniamin Costache,
După jumătatea

seculului trecut, la finele anului

168

și începutul

celui

următor

1769,. vine în lume cel mat însemnat prelat al neamului românese și păstorește cu demnitate, autoritate și piositate creștină Biserica Moldovei de la 1192, Iunie 27, ca Episcop
de Huși până la 1796, când ati fost înaintat la Episcopia Romanului; Iar dela 1803, Mart
13 ca Mitropolit pănă la 18142, Ghenarie în 2$, o jumătate de secul; iar la 1846 Dehemvwrie

18

înceteză

din viaţă, îmbrăcând

sehima

de

pusnic

în sânta

Monastire

Slatina.

Copilăria acestui patuiot distins și model de Arhipăstor, tip: de devotament pentru
neamul săi, zelos patriot și. cu durere pentru țară, este, ca îndecomun a tuturor 6menilor mari, plină și ea de multe semne de nestatornicie,—dorinţa sufletului mare—lestinat a juca un rol însemnat pe scena lumei, și care nu se satisface, nu-și află odihnă
pănă când nu-și găsește locul menit ce-l caută continui, Aflând însă odată aseminea
individ cerința ardătre a sufletului set persistă din vesputeri a-și desv olta în ea tâtă
activitatea sa, a-și desfășura tâtă puterea psihică și a-și cheltui tâtă viaţa sa Iuerâud spre
binele și folosul neamului sei! Dupre cum nemernicul îîși aruncă privirile din loc în loe
gpre a-și găsi drumul perdut, dupre cum pruncul nevădendu- -ȘI muma nwncetâză de a
plânge, dupre cum artistul nu-și află repaus pănă când nu-și Eigăsește tonurile armonice
ce-ă satisfac cerirea imaginaţiei sale în compunerea unui cântec: tot așa și Gmenii ce sunt
dotați cu talente escepţionale, nu se pot linişti, chiar din pruncia lor, pănă când nu-și dati

preste chemarea lor. Câte-o-dată ar părea, că ati întreprins-o instinctiv dintro întemplare,
dar în realitate este toemal găsirea precisă a menirci sale, în care mai cu deosebire este
îndemănatie a lucra, a seste la capit, a isprăvi lucruri mari și a lasa urme bine împrimate pentru seculile următore.
Iată ce se petrece cu Mitropolitul Veniamin ca copil: Născut la 1768 în Dechemvie, din o veche și nobilă familie românescă, ce din anticitate se numea DBoldar, dupre
cum ne spune şi Nicolai Istrati în biografia ce-i face, iar mai apoi Costache ce-și 'icea,
și Negel.

Părintele

seii se numea

Grigorie

Costache,

Iar muma sa Maria, născută Canta.

In o notă scrisă de însași mâna sa și care o am faesimilat, iată ce cetese: „Smeritul
tăleuitorul cărței aceștia sat născut în luna lui Dechemvrie a anului 1768, din născttori bine-cinstitori de Dumnedeti Grigorie Costache, ce se poreclea Negel, și din Maria
Canta trupeşte; tar duhovnicește din sfântul Botez în di întăiu Ianuarie a anului 1769
de Elena. Costache priimit; iar la anul 1784 ait fost îmbrăcat în schima monahicâscă
în sfânta Episcopie a Hușului şi hirotonit Diacon de Preasfinţitul Episcopul ei Iacob ;
Î
iar la 1788, după ce mai înainte ati fost tras la sfânta Mitropolie de Preasfinţitul Mitropolit Leon sati hirotonisit Teromonah; deci la 1789 Mart, sai rânduit Egumen Monastirei sfântului Spiridon din Iași; apoi la 1192 Iunie 27, sait hirotonit Episcop Hu“ sului de Starețul seii, același Iacob, provivasindu-se (inaintindu- se) Preasfinția sa, la scaunul Mitropoliei; iar la, (anul) 1796 Iunie întălu s'aă provivasit la Episcopia Romanului
de același Mitropolit și la 1803 Martie 15 l-aii diadohisit (succedat), după trecerea sa
„din viaţa acâsta, la scaunul Mitropoliei Moldaviei.“ Aceste scurte notiţi despre jumătate aprâpe din viața sa sunt de mare însemnătate în continuarea deserierei vieţei sale
și pe care le-a și publicat el întocmai, în cartea tradusă de el însuși, numită: /unia
întreită..

,

-

Mitropolitul Veniamin din botez a fost numit Vasilie, natura îl dotase cu fisionomie atrăgătâre, cu o față veselă și plăcută, ochii albastri, părul. castaniii și în abundență,
mai mult nalt de statură, bine format și plin la corp; în acestă configuraţie era un
suflet pus de Creator, plin de calităţile cele mai frumâse: blândeţa, bunătatea, liniștea,

Meliografie din
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compătimirea, generositatea, activitatea, sobrietatea, abstinența și devoțiunea, patriotismul
piină la sacrificii; și apoi religiositatea, credinţa creștină ortodoxă pănă la martirism erati simțuri însădite profund în sufletul seii, și care trebueaii numai a-și găsi locul și timpul spre
a se cultiva

și desvolta în durata vieței sale! Dar tânărul nostru Vasilie trebuea

ca o-

„dată cu creșterea să i se desrolte şi mintea prin învățătura cărţel timpului. Pe acele vremi
era greii şi anevoios de ași educa părinții pe copii, lipsaii sedlele, abea prin capitale mai găsea cine-va câte o sedlă mai sistematică și aceea nu în limba patriei, ci în cea grâcă.
Penărul Vasile a fost dat întâmplător la seslele din Monastirile Secul și Putna să înveţe,
unde pribeaise părinţii sei de spaima năvălirei armatelor rusești, comandate de Cneazul Galiţin, pentru că locul familiei era satul Roșiecii (Rozieştii) din ținutul Fălciului, pe unde treDuca să trecă armatele ruseşti ; pe de alta frica seculară de Spahil şi Ieniceri, ce nu cruţaii
nimic, pentru că nu lăsati nespureat și nejefuit de cât ceriul pe care nu-l puteait atinge, în colo
pradă, foc și cenușă. 'Drebuea dar ca şi familia Costache să-și lase moșia, casa și masa

și să

plece împreună eu fiii sei aspre Carpaţi, pentru a-și scăpa viața. Dar tân&rul creştea și-i trebuea

învețătură, de aceea, îl da si înveţe în sedlele din Monastir cartea românescă:

lov, psaltire, serierea,
tornicindu-se vremile,
când şi tânsrul nostru
'rei-lerarhi, după ce
limbei

greceşti

ceas-

aritmetica şi a cânta—dupre cum era obiceiul timpului. Mai stadupă încheerea păcei, de la 1774 sai stabilit părinţii sei în Iaşi,
Vasilie a fost dat să-și urmeze învățătura la sa6la, greeâscă, din sţ.
se mai preparase vre-o doi ani în casa părințaseă cu începuturile

la ur. dascal grec.

Aicea însă

ma putut

urma,

or

ma voit

a se supune

metâdelor osteniciâse și anevoi6se ale profesorilor greci, sati pâte impresiunile ce-i rămăsese din sedlele romănești din Monastirile Secul și Putna, oră în fine plăcerea ce
simțise în interiorul sei și atracţia naturală

de

o viaţă

retrasă;

acestea l-ait făcut a se

decide de a părăsi sedla grecâscă, ce profesa sistema dascalilor vechi de a paradosi
şi a vîri cu dichiriul, cu trichiriul și cu falanga cartea în capul copiilor; sau pâte nai
presus de tte acestea chemat de Providenţă, fără de știința sa, Vasilie fuge de la se6la grectscă din 'Prei-Terarhi, unde stătuse pănă în Domnia lui Constantin Moruzi, împreună cu un amie conșcolar, cu scop de a se duce la Monastirea Neamţului, la Starețul Paisie, a cărui nume
strebăiu-s& la audurile tuturor ca om plin de bunătăţi și călugăr desăvârșit. Duşi acolo,
aveati intențiune a cere să fie numtraţi între frați și apoi să se călugăriască. „Drumeţul
călătorind își zugrăvea, în fantasie fericirea, viitâre și prin asta, își uşura calea pe jos
întreprinsă. După câte-va dile ait ajuns spre sară în satul Volintireşti, pe Siret, unde
Sai adăpostit şi ati ma, la un păzitor de țarină (jitar). Dar deșteptându-st Vasilie adotia
(i dimincță, plin de bucurie că se apropie de ţinta călătoriei sale, de odată să vede lipsit
de companionul

sei și de puţinii bani

ce-i rămăsese,

care întâmplare

îi nimicea aștep-

tarea sa cea mai dorită. În ochii junilor tâte se par a fi mai vii, de cât a &menilor maturi,
pre carii învăluirea, lumei i-ati trecut (prin multe încercări) prin foc și prin apă. De aceea jumele Vasilie împlântat în lacrimi, tângnea a sa amară sârtă, pe când ţârinarul îndufoșat căuta
a-l convinge că lui singur nui sar nimeri a ajunge la Monăstire și-l îndemna a rimânea
unde l-ati adus Dumneqeii! Dar filantropia ţărinarului provinea mai mult din interes; căci
în junele sănătos şi blând prevedea o mare îndemânare în lucrurile însărcinărei sale. Deci
după ce l-ati despoiat de straile boerești, l-ai îmbrăcat în mintean, l-ai încins (încălțat)
opinci și prin îndeletniciri umilite aii pus bază la acea supunere apostolică, care apoi ca,
Axhiereii
aii practisit-o în tot cursul vieţei sale. Răbdarea lui se făurea. Jitărița era o fe-mee cârtitâre, o fenice căria nu-i mai putea nimenea întra în voce. De câte ori se ciudea
pe bărbatul seii, trebuea să se resbune pe copil. In tâte nopţile de tâmnă îl trimetea,
“în ogârele locuitorilor să aducă păpuşoi, în tâte qilele îl muncea cu topirea cânepeă, pănă .
când au încetat tot lucrul câmpului și sati început înghețurile de iarnă, atunci gol și

-desculţ, cum se găsea, l-aii gonit din coliba lor, într'o diminâță pe nemâncate. Astă ne-

LăII
omenie încă îl duse mai aprâpe de scop, căci viitorul Mitropolit avea încă din casa
părințască 6re-care începuturi de carte în limba, românescă şi cunoștea de rost câte-va
tvopărașe şi condace de închinăciune, în cât cu acest chip urmând menirei sale se duse
drept la parohul satului, carele l-ait primit cu bucurie și îmbrăcându-l în sucman și
opinci noi îl făcu dascal la acea, Biserică 5).% Fuga fiului răspândind o alarmă în casa pă.
rințască, să trimisără 6meni înadins prin ţară ca să-l descopere spre a afla de sârta sa. Uvata
nuia, dintre aceştia ce-l urmărea din loc în loc, se nimeri a-l găsi
în Biserica Vobntireștilor, de unde îl aduse la satul Prigorenii și schimbându-l farăși v Aîn portul cerut de a
“sa condiţie îl recondu-se pe la Iași în casa părințască la Roşieci. Schimbarea posiției
ati schimbat de loc în el plăcerea şi înclinarea ce avea pentru tagma monahală, dar
tot-dcuna cerirea sa cătră părinţi i se refusa, pănă când nașa sa Logofetâsa Elena a,
isbutit, prin multă stăruinţă, a îndupleca pe părinți la dorința copilului. De atunci fu
trimis la Episcopia de Huși, unde după o scurtă petrecere s'a călugărit cu numele de
Venamin de cătră Episcopul Iacob Stamati. Curând monahul Veniamin a fost hirotonisit
Diacon la etatea abea de 16 ani. In acest timp sub conducerea spirituală a numitului Episcop a deprins serviciul bisericesc, cătră care avea, atâta plecare naturală, dar de unde curând Episcopul Iacob Stamati fiind chemat la Iași de Mitropolitul Leon, fu numit tănărul
Veniamin Arhidiacon al Mitropoliei Moldaviei, în care oficiu aii stat pănă la 1788, când a
fost hirotonisit Ieromonah și numit mare Ielesiarh în Mitropolia

Moldaviei, la etatea de 20

de ani. Deşi tânăr cum îl vedem, avea însă minte câptă și purtare exemplară; apoi ținând
samă că era, de origine din una, din familiile cele mai nobile ale țărei, pe lângă acesta meritele
sale personale și numele familică sale ai contribuit mult spre a, se ridica iute la cele mai înalte grade Ierarhice. De acea la 1789, după un an, este hirotesit Arhimandrit și numit, prin
o întâmplare bine-venită, Egumen la Monastirea sântului Spiridon din Iași. Pe atunci influența, rusască era fârte mare în ţările Române, pentru aceia Gratul Romanţov, Comandantul
oștirilor Ruseștă, stăruia, de ase numi ca Egumen la st. Spiridon din Iași un Arhimandrit
grec— Zaharia, ce servisă la o flotă rusască de sub comanda Grafului Orloft. Epitropii însă
spre a nu trece în ochii Porţei că admit în funeţiuni pers6ne streine şi mal ales grece, cu tâtă
persistența lui Romanţov, se grăbese a numi în locul vacant de Egumen pe Veniamin, acum
Arhimandrit, şi respund formal Grafului că locul este acum ocupat prin numire unei alte
persâne. In acestă funcţiune îl găsim numai pănă la 1792 Iunie 27, când este chemat, prin

alegerea. Obșteştei Adunări la Episcopia de Huși ca Episcop. Incetând din viață Mitropolitul
Leon și rămănând vacant scaunul Mitropolitan din Iași, atunci când Moldavia era ocupată
și pare mai ca împărţită între Ruși și Nemţi, prin conînțălegere s'a orânduita se hirotoni
de Mitropolit

pentru Moldova Arhimandritul

Pransilvan6n

Gavriil Bănulescu,

cu

titlu

de Episcop al Leveopolici. Acâstă numire se rapârtă la Cetatea Albă sati Acherman din
- Basarabia, pentru cuvântul că în Moldavia veche, unde întra tâtă Basarabia pănă la
Marea Negri, Episcopi de Cetatea Albă aveati o precădere pentru scaunul Mitropoliei

Moldaviei faţă de ceial-alți Episcopi. Ast-fel, spre a se justifica, și canonicește și a se
ținea socotâlă și de obiceiurile pământului, Episcopul Gavriil după câte-va luni numai
|
este întărit de Impărătesa Ecaterina ca Mitropolit Moldaviei.
După ce Arhimandritul Veniamin Costache, Egumenul sântului Spiridon, a fost
înălţat la gradul.de Arhiereii și Episcop al Eparhiei Hușului de cătră Adunarea Obștâscă a, țărei la, etatea de 24 de ani, înțălegând înalta, misiune și privind cu jale lu starea
nenorocită a ţărei, a căutat prin blândeța și generositatea caracterului seti, a alina lipsurile
și neajunsurile compatrioţilor sei, a înfrumuseţa, Bisericile cu odore, a regula averea Epis1) Vedi: Cronica Hușului, de Preasţ. Melhisedec, pag. 372 și 373.
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copici și a se arăta prin cuvânt și faptă de Părinte obştese sermanilor și orfanilor. TTimpul Episcopatului seii la Huși, de şi este scurt, numai de patru ani, a lăsat însă urme
neșterse de fapte lăudabile și pline de dărnicie. La 1192 Iacob Stamati Starețul seti,
înaintindu-st la Mitropolia Moldaviei, a fost înaintat la scaunul Episcopiei de Roman și Episcopul de IMuși Veniamin, unde a stat păna la 1803 Martie 15, când încetând din viaţă Iacob Stamati Mitropolitul, a fost ales iarăși de întrega Adunare Obştescă a ţerei Veniamin Costache de Mitropolit Moldovei. Cât a stat iu Episcopia de
" Roman Veniamin Costache, a lăsat Iarăşi, în scurt timp, frumâse și măreţe urme. Volf 1)
ne spune: „Că Episcopul Veniamin în anul 1798 ati zidit în Roman un spital, carele
aii fost provădut cu un medic și cu o spiţerie. Veniturile sale episcopale nu-i ajungea
pentru întreținerea acestei Dine-faceri; EI ati fost nevoit a se împrumuta cu $0 pungi de
lei, pe care sait îndatorit a-i plăti din fiitârele sale venituri.* Acesta însamnă că inima
dul6să și milosă a vrednicului Episcop Veniamin ma mai putut indura suferințele celor
sermani, care în ocasiuni de bâle și nenorociri n'aveaii unde să-și plece capul! A trebuit ca menit Romașeani loviți de bsle, lipsiţi de mijlâce, orfanii și scăpătaţii să-și găsască
asilul lor, sprijinul şi ocrotirea de nenorociri în caritatea Episcopului Veniamin Costache,
instituindu-le un ospiţiu! De şi nu dispunea de bani îndeajuns, dar hotărita face fapte
bune fraților sei în Christos, se împrumută de bani și înaugureză liman celor loviți de
valurile cumplite ale vieţei omenești, plină adesa de miserii. Câte suflete și-aii găsit vindecarea lor, la câţi Veniamin le-ai fost şi le este mântuitor, Dumnedeii numai știe numetrul lor. Pe lângi acestea reguleză Veniamin administraţia averilor și sporirea veniturilor Episcopiei. In fine câți sermani își vor fi înduleit posiţia lor tristă, câte văduve
și orfani îl vor fi avut de părinte îndurătoral lor, Iarăşi numar Dumnegeii ştie! Omul
milei este omul lui Dumnedeii! Bine-facerea, mila, îndurarea, compătimirea cu cel nenovociți era viaţa de predilecție a acestul Prelat model!
Până la acestă dată 1803, Martie 15, activitatea Mitropolitului Veniamin s'a desfâșurat mat mult în fapte de misericordie şi în lucrări de administraţie bisericâscă, canonică, de îmbunătăţiri locale pe la locașurile sânte, pentru că sfera sa era restrânsă prin
demnitatea sa numai de Episcop eparhiot 2).
|
Mai observăm că pănă la acestă epocă n'avem încă nimie de înregistrat din viața sa
literară, precum nică din vederile sale largă şi naţionale, religi6se și politice.
_
Exa de 35 ani, când sa ridicat pe scaunul Mitropoliei Moldover, a avut predecesori
pe Varlaami, Dositei, Iacobi. De și tânăr, dar setos de a bine-face, râvnitor neobosit de .
a îndrepta lipsurile şi nevoile Bisericei, bântuită pe de o parte de ingerinţi străine, lovită pe de altă prin împregiurările tragice ale anilor trecuţi, mai ales de la, 1770—1803,
când pământul Românilor a fost teatrul atâtor resbele distrugătâre, ceea ce a făcut o
stagnare în desvolture,

o destrăbălare în moravuri şi o stare de jale la noi în societate și

Biserică, In aceste timpuri de grea cumpănă, unde aprâpe totul lipsea, şi aprâpe totul era de
făcut, mal ea din noii, Mitropolitul Veniamin ia toiagul arhipăstorese în mâni, tinde mânile sale cu umilință spre cerii, şi, tare în credință și speranţa că-l va lumina și ajuta Dumnedeii la greutăţi și primejdii, conduce cu cea mai mare înțelepciune, răbdare și stâruinţă, timp aprâpe de 40 ani, turma sa spirituală cătră pășuni miănâse şi priincâse, sfătuind, îndemnând, suferind tâte neajunsurile personale ale confraţilor să. Primea apoi
şi asculta cu tâtă atenţia sfaturile și propunerile tuturor spre binele Patriei. Cu venirea,
sa la cârma navei lui Christos, ca un ghibaciti conducător, trece adesea barca religi6să,
și prin ea pe cea naţională, printre Sila şi Caribda, prin forturi înspăimântătâre,
1). Volt era medic și om învăţat, german de origină şi amic a Mitrop. Iacob Stamati.
3). Consultă: Cronicele Huşului şi a Romanului, de Prea Sânţitul Melhisedee, Episcop de Roman.
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printre stânci nevedute și prin valuri nesfârşite, și o mână, cu încredere în Dumnedei,
spre ţărmul dorit de sufletul săi. Ca un brav soldat a lui Christos a persistat nestrtmutat la postul săi, opunându-se cu amârea evangelică amenințărilor străine și intrigilor
politice. In mijlocul neliniștei vremilor, el cugeta diua și n6ptea de a, afla mijlâce nemerite pentru a, trezi neamul săi din amorţirea, provenită din obostla şi sdruncenul atâtor decimi de ani. Luera spre a-l deștepta și a-l chiema la viața naţională prin Biserică, spre a-l vedea, alăturea cu poprele civilisate. Sufletul stii nobil şi creştin ardea
vecinie de dorul de a vedea pe patrioţi și Patria sa în fericire și înflorire. De aceca
de la început, fără nici un preget, punea piept curagios ori-cui ar fi voit, străin sati
pământen, de a opri mersul spre desvoltare a iubitei sale Patrii. Când puterile sale nu-l
ajungeait de a se împotrivi râului, plânsul stii, sdrobirea inimei sale înduioșea chiar inimele cele mai împietrite,— însuși ale vrăjmașilor sti. În tâtă durata arhipăstoriei sale, îl
găsim centrul în giurul căruia se grupaii tâte elementele active și naționale ale timpului: boerii
ţărei, literaţii timpului, artiştii, profesorii și chiar poporul de jos—străcimea. El era s6rele care-i încăldea, el avborile tufos, sub care să adăposteaii, el fructul delicios din care toţi gustaii, el
bucuria, el alinarea tuturor compatrioților. Avea farmecul de a atrage șia pleca spre iubirea cătră sine chiar și pe inimicii sti. Dupre cum magnetul atrage elementele simile la sine, așa
și el pe păstoriţii stă prin vocea sa dulce, prin înfățișarea sa plină de umilință cereștină, prin simţul săi integru, sincer și leal, de care se atrăgea tot cel ce vinca în contact cu el. Era pastorul cel bun, ce știa a-și pune sufletul stă, pentru 07, şi-l cunosceaăi
glasul lu; nu era ndimit a căruia voce sa mu o cunosc oile și să Jugă lao.
Mai mare și mai evangelie Mitropolit n'a avut neamul românesc; un aseminea bun patriot
și cu durere de neamul și vatra strămoșască va avut mulți ţera nostră; mai zelos apărător
al legei ortodoxe și al tradiţiei bisericești aa avut de mult Biserica întregă a Răsăritului. Pentru el Biserica și Patria compuncati un singur cuvânt, când pronunța pe unul
avea în minte și pe cela-l-alt.
Dar să venim la fapte. Ele ni-l vor deserie cu o exactitate positivă și ni vor da
putinţa de a aprecia cantitatea și calitatea, faptelor sale.
Cel întăiti fapt ce-l săvârşeşte Mitropolitul Veniamin după suirea, sa pe tronul arhipăstorese este înființarea de scoli românești, ca contra-pond sedlelor aprâpe numai grecești și din
cari nu profitat atât de mult fiii Românilor în desvoltarea simțului originei neamului lor.
Limba românescă mărginită aprâpe numai în Biserică se considera pe atunci ca ceva, necivi- lisat, proprie numai pentru țărani ; iar în casele și în salonele: hoerilor nu se audea pe acele
timpuri de cât grecește și franțuzește. Mitropolitul Veniamin îndemnă pe boerii din Obștesca
Adunare a țăvel de a cere de la Domnitor înființarea de mai multe școli românești, carii,
primind voioși propunerea Mitropolitului, fac anafora cătră Vodă și o presintă cu toții
in corpore; iar Domnul ţărei Constantin Moruzi o confirmăși dă și un hrisov la 180,
|
Matu în 24, în care se citese disposițiunile următâre, privitâre la scoli:
1). Pentru administrarea averei și conducerea morală a sedlelor se institue o Fforie independentă, compusă din Mitropolitul țărei ca preşedinte și din trei boeră mari ai ţărei ca membri.

2). Pe lângă sc6la de moldoveneşte și eleneşte din Iași, se mai înființază, de o
cam dată, încă alte şese scoli române prin judeţe, și anume: la Focșani, Galaţi, Bâr|
|
lad, Chișiniui, Roman și Huşi.
3). Sedlele sunt deschise de o potrivă și pământenilor şi străinilor, și săracilor și
bogaţilor.

4).

Pentru

copiii săraci să înființază

50 de burse. “

”

Pe lângă veniturile, ce dupre obiceiii se strângeaii numai de la preoți şi dia-

coni pentru sedle, (câte 4 lei pe an), se mai
nată, cu o'anume

destinaţiuhe pentru sc6le.

prelevă

din visteria ţărei o sumă însem-
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-A doua faptă şi mai măreță încă este înființarea, Seminariului în Monastirea Socola, și care, pentru

respectul ce-i datorește, îi pârtă numele:de Seminariul

Veniamin,

și

trebue a i-l purta cât românismpe pământ va via! (0).
Spre a-și ţinea cuvântul dat cătră boeri, de a înființa, o sedlă. clericală, Mitropolitul Veniamin

nu perde timp,

se duce

curând

la Vodă

Constantin

Moruzi,

îi comunică

planul stii şi cere prin anafora a i se slobodi un hrisov, prin care să se vestâscă în
țară desehiderea cursurilor acestei întăi scoli româneşti celericale, în Monastirea Socola,
ce

pănă

atunci

era

monastire

de

maice.

Luerul

se și termină

curând.

La 1804, în luna Oetomvrie, să dă hrisovul domnesc și cursurile învățăturilor se deschid în aceiași tâmnă (2).
„XNeuitatul Gh. Asachi dice:
„Drept acea el a întemeiat, la 1804, cel întăi Seminarii la Socola, în aproprierea, Iașului, în care se trăda (preda) întăia dată gramatica română și alte cunoscinți ce se socoteaii trebuitâre pentru epanghelma de parohi“ (5).
Lasă veniturile Monastirei Socola pentru întreţinerea sedlei, obligă pe Episcopii eparhioţi ca, împreună cu Mitropolia și monastirile mai avute românești, să contribue cu sume anuale pentru întreţinerea şedlei. Cursurile se preda numai în româneşte. Apoi îl numește protesori, îi fundeză o bibliotecă, în care-și depune multe din cărţile lu și un număr
însemnat de manuseripte, traduceri de ale sale și neimprimate încă, și care se conservă păni
în present în acea bibliotecă. Acâstă sedlă era pâte singura localitate a sa, de distracţie, pe care
fârte adesa o visita,
(2).

Iată episodul

cunoscea
înfiinţărer

copiii și-și făcea o plăcere
Seminariului din

de a-i întreba, și a-l

Monatirea Socola, extras din jurnalul

minte, inimă şi literatură din 1318 (Trăsuri din viaţa Mitropolitului Veniamin) :

privi

și

Puea pentru

„Câţi-va boeri se scandalisază torte pentru ridicarea în ranguri nobilitare a doi fit de pop!, carit cu
propriile mijloce ale Mitropolitului Veniamin primesc o educaţiune sistematică în Universitățile străine.
„Lua o audienţă Ore-care, negreșit pănă a nu se face Seminariul, între Veniamin şi unit din acel boeri, avu

loc următorul dialog:

— Nu cum-va, Inalt Prea Sfinţite, aţi uitat că sunteţi mlădiţa anticer familir Boldar, care a dat a-

tâţa eroi Moldovei ?...... diseră boerii.

— Din contra, boerilor, răspunse Mitropolitul, în memoria mea staii întipărite numele tuturor eroilor, cari, cu arina în mână, aii apărutelironomia nâstră, şi de aceea am milă și respect cătră toţi Răzeșii

şi Mazilis, cătră tote treptele de jos, pentru că numat prin vinele lor curge sângele bravilor Moldoveni,
când, după cum ştim, acef puţin din clasa nâstră, cari nu sunt cu totul strâint prin necurmate cuserit cuvenetici), totuși ati perilut originalitatea lor.
— Cu tote acestea, Inalt Prea Stfinţite Părinte, aveţi datoria să sprijiniți clasa nostri şi să nu întindeţă mână de ajutor „ciocoilori, ca să se urce pe ruinele

îillor noştri; căci numar

singură aristocra-

ţia aii ţinut şi ține existenţa, Moldovei, aristrocraţia al cărur cap şi părinte sunteţi însuşi Iualt Prea Sfinţia Vostră.
i
— Chremarea mea, fraţilor, este să fiii părinte tuturor, și mat cu stmă a văduvelor, săracilor şi a
orfanilor.

Şi în părerea mea este o nebunie să mai păstrăm fumuri aristocratice. E ridicu! a se găsi, îno

țară mică ca a nostră, pretenţii mari ca ale D-vostre ; şi apoi rămână vorba între not, ştim cu toţii pănă
la ce grad aristocrația acestă fantastică a sprijinit

sistema Patriei... D-vostră, însă, boerilor, prin o pur-

tare morală, de care aveţi mare iipsă, sunteţi în stare a vă sprijini fir, ca să nu cadă din clasa lor ; dar
cu totă opunerea nu veţi izbuti nici-odată a pune stavilă meritulul ca să nu se urce în linia undei vă.
găsiţi D-vostră. Și în sterșit carii sunt ciocoii cărora giceţi că le-am întins mâna de ajutorii?

— Cet dor fii at protopopeset.....

|

— Pe dânşii, boerilor, I-ai înaintat meritul lor, edueaţia, și învățătura lor.
— Însă P. S. Părinte, aţi tăcut chiar şi o nedreptate celor-lalţi tir de popă, îndemănând educaţia,
numai acestor doi tineri.
-

— Aice aveţi cuvent răspunse Mitropolitul, și ca să-mi îndrept greşala, fâgăduese că în câte-va
gile voiii înfiinţa, o Seminarie pentru educaţiunea tuturor fiilor de popi din ţară.

(2). Pănă la data acestut hrisov, monastirea Socola, înfiinţată de fiica Domnitorului Alexandru Lăpuşnenu, Ruxandra, era o monastire de maici, pe care Mitropolitul Veniamin o desfiinţază, trimeţând
maicele Ja Agapia. Apoi și monastirea Agapia ce era de călugări, tot Mitropolitul Veniamin o preface
în mnonastire de marci, strămutând pe călugări la Secu. Averile, moşiile şi alte venituri ale monastire
Socola le afieroseşte Mitropolitul Veniamin, de la acâstă dată, numai pentru scâlă. (Veh Revista Teologică, anul II, pag. 2417. ldem Uricariul tom. III, pag. 40. Idem Revista Teologică, anul II, pag. 332,
333, 334, idem pag. 342).
|

6).

Vegi Gh. Asachi: Chestia învăţăturei publice, pag. 9.

Istoricul Mitropoliei din IaşI.
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în clase şi la jocurile lor! De multe ori da, ca un adevărat părinte şi fundator, presente copiilor studenți, fie în bani saii haine, ori cărți, mai ales celor ce se distingeaii
la învățătură și cântare. Numele săit a remas legendar pănă astă-di în acâstă scâlă și
pot dice că trăeşte încă sub protecţia și umbra acestui mare barbat patriot şi icână de
păstor vrednică de imitat; de aceea era destul pentru un absolvent al acelei şcoli de a
dice pe atunci: sunt socoln, acesta, era identic cu a spune: sunt procopsit la învățătură.
Dar pentru ca șelele românești înființate și susținute de el să-și ajungă scopul
și să dea resultate dorite—desvoltarea gvaiului românesc și întroducerea limbei naţionale şi în clasele mai înalte—fi trebuia 6meni capabili și educați, carii să serie și să
traducă din alte limbi cărţi de valdre sciinţifică spre a escita gustul cătră literatura naţională.
Pentru aceea trimete cu propriile sale cheltueli mai mulţi tineri români pre a Universitățile europene, ca pe fraţii Asachi, fiii protopopesci amintiţi mai sus, pe Gh. Seulescu,
Seriban, ete. stipendiază elevi în Cermiăuţi și București, la S-tul Sava, numai pentru a-i
avea în urmă ca profesori și cultivatori ai sciinței în românește (?).
Cam pe la 1805 găsim între Gmenii literați ce-l încungiuraii și pe Grigorie (renumitul Mitropolit al Valahiei) şi Gherontie, lucrând în literatura, bisericâscă, compunând
și mai ales traducând și imprimând diferite scrienă, atât în tipografia Monastirei Neamțulului cât și în Mitropolia de Iași. De la acest timp Mitropolitul Veniamin este vecinic încunjurat de 6meni învăţaţi bisericești și civili, cu carii își petrecea, timpul, în
traduceri mai cu sâmă, și pe cari îi protegea și le imprima lucrările. Era raza ce încăldea
în toți dorul și emulaţiunea spre românism și graiul strămoșesc. Cu drept cuvânt Grigorie și Gherontie îi daii încă din acest timp Mitropolitului Veniamin titlul de Citor
al limbei române (2). Mitropolitul Veniamin nu trecuse un curs complect de învețătură,
ci învățase în urmă singur din cetire.
Pentru ca slujbele dumnedeești să se serbeze în sântele Locașuri în totă pod6ba,
măreția și imposanța reclamată de simţul nostru religios și de sublimul dumnedeirei,
a lucrat din răsputeri de a da o desvoltare cât mai mare ședlelor de cântări bisericeşti,
înființând atât în Mitropolie cât și în Seminariul stii din Socola catedre, unde se învăța, regulat și sistematic psaltichia, dupre sistema nouă, numind şi profesori capabili
de a paradosi. Acestă îngrijire de predilicție a sa a făcut ca în scurt timp serviciul
bisericesc în Moldova să ia un avânt din cele mai bine-făcătâre pentru desvoltarea, imnologici bisericești și prin acâsta, a cânturilor populare naționale, și rivalisati, ba chiar
mai în urmă întreceaii, Românii prin pompa bisericâscă, Constantinopolul. "Pot bărbatul
dotat cu voce era în giurul Mitropolitului Veniamin : arhiadiaconi, diaconi, preoți, psalţi și ajutătonă de psalță, toţi erati 6meni aleşi, exercitaţi în ocupaţia lor și-ţă plăcea să-i audi,—nu te
puteai deslipi pe atuncă de serviciul bisericei Mitropolitane. Curând și restul țărei, prin fructele eșite din aceste școli, a fost înavuţit cu preoţi și dascăli, cântăreți şi pricepuţi în ale serviciului bisericesc. Ceea-ce se mai vede încă ca pompă religi6să, ca servicii măreț, ca cântare atrăgătâre în biserica, nâstră română, mai cu sema în partea de sus a ţărci, chiar pănă
astă-Qi, sunt încă reflectul razei timpului Mitropolitului Veniamin. Mult a contribuit la
măreţia și splendârea, cultului dumnerteesc și însași pers6na sa plină de simţ, religios, împunătâre în rugile sale ce le adresa Creatoriului, umilită și demnă în același timp, simplă, neprihănită blândă şi răbdătâre (3).
(). Pe fraţii Asachi în Italia, pe Seulescu în Hios, pe Seriban Vasile (Arhiereul Filaret, repăusat)
la Chiev şi alţi! mai în urmă la Atena. Apor a susținut ca stipendişti la S-tu Sava, în București și în

Cernăuţi. Vedi documentele N. CDLXIII, pag. 414; CXVII, pag. 118; LIV, pag, 63; CDLXIV, pag 415.
(2). Ieromonahul Gherontie în pretaţa de la: ;„Deserierea Moldovei de Cantimir“, numește pe
Mitropolitul Veniamin, înfocat rîvnitor spre tot folosul deobşte, dar mai ales spre îmulţirea cărţilor
atât bisericeşti cât și politicești. (Consultă A. Vizauti, opera: Veniamin

(3) Veg: documentele No. XLVI, pag. 51; XLIV, pag. 45,

Costache, pag. 41)..
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Cât a lucrat de cu energie la ridicarea Bisericei naţionale, și prin acâsta la desvoltarea simțului patriotie, numai în acest restimp de 5 ani, nu-l de ajuns condeiul
mei a o deserie și vorba mea a o expune! Un singur fapt ar fi suficient de a imortalisa numele cui-va !
|
Pe la 1806 se ridică nori groși de la Nord și amenință tulburări și preschimbără
în văzduh. Rușii uneltese prin unii din boerii țărei, greci românisaţi, de a ponegri meritele sântului Prelat, căruia nu-i mai dati de acum nică stima, nici atențiunea de mai
înninte; ba ce-l mai mult îl calomniaii. Rusia și 'Purcia, se încaeră în resbel la 1808 ;
de aceea, pentru siguranța Ruşilor, trebuia a, fi înlocuit Mitropolitul Veniamin, dar pentru că acestă manoperă

să aibă aparență

canonică,

trebuia încă mai

de timpurii sub-

minat Mitroplitul, numai pentru că era neauș român și verde patriot. Pe aceste timpuri Mitropolitul representa, ţara împreună cu boerii, Domnul era spre mazilie; el era
dar șeful conducător al românismului, dar sub formă religi6să. In jalba ce preparară,
câți-va, dintre boerii de sânge străin, îl acuză cam în felul acesta !...„că Mitropolitul
Moldaviei și cu Episcopii fiind tineri și cu nesciință de învăţătură în cele bisericești,
urmeză multe ataxii (neorândueli) și greşeli, atât în trebile cele duhovniceşti cât și în orânduelele cele politiceştă, dupre întâmplările de acuma a vremilor. Drept aceea piimântenii fac cerere cătră, Luminarea sa, ca să se rânduiască Exarh asupra acestor Eparhii pre mai sus numitul proin Mitropolii Chiovias, chir Gavriil... ?).
De și boeril mal grei al țărei din sânge românesc protesteză contra, calomniilor
printr”un act public, ce face onâre neamului nostru; de și enumără faptele îndeplinită
și activitatea Mitropolitului Veniamin, ca mai presus de ori-ce atac, declarând: 1). ce
serviciile bisericești și bisericile țărei le-a adus În cea mat mare rândudlă şi pod6bă, care
nici odată n'a fost; 2) că a înfiinţat scoli, care în nici o vreme n'a fost; 3) că a tălmăcit cărți și le-a dat la tipar pentru folosul și luminarea, neamului nostru; 4) că la tâte
afacerile se sîrgueşte cu rîvnă şi osârdie, ca un cinstit patriot, ca un adevărat părinte
obștese 2); cu tâte aceste lucrul fiind preparat mal dinainte, fatalmento Mitropolitul a
trebuit să se supună și să-și dea dimisia la 1808, Martio 1, când Doerii divaniști,
fară voia lor, îi anunţă că i sa admis ca loc de vetragere Monastirea Slatina, dupre
cererea sa, adică sa îndeplinit formalitatea de a putea veni la scaunul Mitropolitan
Gavriil Chiovias, român şi acesta de neam din 'Lransilvania, ca IExarh preste amândouă
Principatele 3).
Cu tâte acestea, Mitropolitul Veniamin nu s'a dus de la data dimisici, ori, mai precis, a suspensiunci lui, 1808 pănă la 1812, la Slatina, dupre cum ne spun documentele, ci "și-a, ales loc
de petrecere Monastirea Neamţului. Asi beneficiat însă de veniturile Monastirei Slatina, cu care
a putut întimpina cheltuelite imprimatului cărților în Monastirea Neamţului și cele necesare
persnei sale.
Retras în monastire, a făcut abnegaţiune de sine, a uitat pentru moment drepturile toiagului păstoresc, a renunțat la egoismul stii și a îmbrăcat în totul și forma
și realitatea unui simplu monah. Se'spune de bătrânii monahi din Monastirea Neamţului că
adesea mânca împreună cu obștea,—adică la trapeză cu toți monahii,—ba făcea și ascultare, servind la masă pe călugări. Atâta, umilinţă la un suflet așa de bine-făcitor!
Ocupaţia qilnică a sa era cititul și scrisul, traducerea, mai ales din grecește, a, diferite cărţi
și opere de ale sânţilor Părinţi, împreună cu meritosul Grigorie, pentru noi Românii,
2. Vedi documentul No. XL, Dos. 45,
2). Vedi document. No. XLI, pag. 46.
3), Vei documentul No. Sl, Dag. 48,
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cel Mare, şi cu neobositul

Gherontie.

Incă pela 1799 găsim cărți traduse de amândoi

aceștia în Valahia. sub arhipăstoria Mitropolitului Dosoteiă Filitis. Să notăm că Ghevontie a fost dascălul în călugărie lui Grigorie, ca și în cartea bisericâscă. 'Loţi acești
trei erati în acele. timpuri—de la 1808—1812—singurile pâte facle ce mai luminaii și
mai spunea, prin activitatea lor, pe tăcute însă, că românismul nu va peri, căii va veni
și lui vândul de a respira odată aerul dulce și plăcut al libertăței și independenţei naionale. Lueraii la desgroparea literaturei cărței străbune și imprimat deosebite lucrări
de ale lor. Din acest timp avem mai multe scrieri şi traduceri imprimate, ca Chiriacodromiul, Evangeliul, Apostolul, ete. ete.
Infine nâptea negră și înviforată începe a dispărea, dar cu luminatul (ilei vede cu
durere ori-ce român ruinele nopţei furtunâse, își priveşte casa descoperită, jefuită, gâlă,

ba, spre durerea cea mai mare a familiei române, constată că nici nu i-a lăsat-o într6pă,—o parte din moșia strămoşâscă a casei îi este răpită — Basarabia ni se luase la,
1812.
După retragerea armatei rusești, totul trebuia să între în starea normală, prin urmare și păstorul prin excelență al Patriei trebuia să-și reiu locul săi. Dacă constatăm
că vro dată resbună ori răsplăteşte Dumnedeii suferinţele dreptului, apoi nici odată nu
putem vedea mai pipăit acâstă bine-tacere. cerescă, speranţa celui nedreptăţit realisată, de

cât împrejurarea când a tost chemat Mitropolitul Veniamin din Monastirea Neamţului
spre a-și reocupa scaunul.
1812,
Mai întăiu numindu-se Domnitor în Moldova Scarlat Alexandru Calimah la
|
acesta, serie, în 6 Octomvrie, Mitropolitului un pitae domnesc, prin care-l învită a
veni la scaunul stii; dar mai înainte incă de îndeplinirea, acestei formalităţi, la 1 Octomvrie;
t6tă boerimea

ţerei, mare

și mic, înti'o voce

unanimă,

plini de bucurie

că a sosit tim-

pul dorit de a avea iarăși în mijlocul lor pe părintele lor obștese, îl râoă a grăbi venirea
sa între că, încunoștiințându-l prin'o epistolă sub-serisă

de toţi și în care iată ce se citeşte:

pe. Obştea, ca una ce din fapte știe mai întăiu a Preasfinţici Vâstre către cele sfinte mai presus evlavie (care aii și câșigat inimile norodului), și desevârșit cunoscând și sufleteştile daruri a

ci, arătânducte întru tâte treptele duhovniceștei păstorii ce ai avut, neuitându-se la paretisis
(demisia)

ce al dat,

care nică ştie, nică cercetâză întâmplările

ce ati

pricinuit-o,

cu

că-

dută, evlavie şi cu glas dator, râgă pe Preasfinţia Vâstră să veniţi să vă primiţi iaraşi
scaunul, ce după cerere și dorința obștei te aşteptă...“ Apoi la fine se-citese cuvintele:
ea unul ce ești adevărat păstor, patriot bun și părinte obștese,..... 1).
Mai mult încă, obştea întrâgă a orașului Iași, de la bătrânul gârbovit de ani pănă
la pruncul de la sînul mamă, ce abea știe îngâna câte-va vorbe, chiamă cu foc sufletesc și cu umilință în sînul lor pe părintele

a cărei

conţinut

smulge

lacrimi

și din

vintele: „.....Ne rugăm să te milostivești
tesc, spre a aduce și pe cel duhovnicesc

și sprijinitoriul

inima, cea

mai

lor!

Dati

împetrită!

jalbă

ci sferșese

la Vodă,

cu cu-

asupra nâstră, ca un părinte trupese și sufleiarăși în scaunul Preasfinţiei sale al Mitropoliei,

pe Preasfinţitul nostru Mitropolit Veniamin, de care duhovnicesc părinte atâta suntem
noi doriţi, tot norodul, spre iarăși a-l âvea, cât și de părintesca, bunătate a Inălţimei
Tale; căcila acestă vreme noi nu cunâștem alt părinte, asemenea cu Preasfinţia Sa, om
drept, fără prihană, și temătoriii de Dumnedeii, de care mult să ne bucurăm si să ne
veselim, atât de bună venirea Inălţimei Tale, cei de noi mult dorită Şi cu mare bucuvie așteptată, cât și de Preasfinţia Sa, prea bunul părinte, Mitropolitul nostru, căruia
să-i audim prea, doritul glas al fluerului cel păstoresc, împărechiat cu nemărginita bu1) Vegi Documentul No. XLVI, pag. 5l.
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nătate.“ Și sferșese: „Noi nu avem alt tată și altă mamă cu părintescă milă și cu durere de inimă....% 9),
Dacă cine-va pâte să aspire la un sublim în lumea acesta, apoi nu pâte fi altul
mai înalt și mai satisfacător ostenelilor sale de cât a avea o di triumfală ca a Mitropolitului Veniamin! In urma acestora, Veniamin lasă liniştea rasel de monah, fa în mână cârja
pastorală și se îndrâptă spre Iași. Câte ovaţiuni în cale, câtă bucurie în popor de a-și
vedea pe blândul lor păstor! Îl aduc în triumf; iar la bariera, din Păcurari tâtă suflavea Ieșană, boeri și neguţitoră, stăpâni și slugi, jidovi, armeni și popor de tâtă naţia alergi
spre a primi pe părintele obștese, De aici pănă în Mitropolie a fost adus prin cânturi
făcute anume de protopsalții Mitropoliei, prin care îi liudaii meritele și declarati veselia,
s&rbătorescă

Cu

a obștei,

cd

Yarăşși

tâte acestea sufletul

le este părintele

marelui

patriot

lor! 2),

era, trist, rana din inima lu nu se putea

vindeca, când privea, preste Prut și-și amintea că s'a, perdut jumătate din ţara strămoșescă, prin râpirea Basarabiei! S'a încercat printre boeri a protesta în contra acestul act
plin de tâtă nedreptatea și arbitrariul, dar n'a putut reuși, pentru că dmenii adesea slugămesc mat mult puterea de de cât dreptatea 3).
Să nu uităm că instituţiile începute de Mitropolitul Veniamin, sclele laice și bisericești, sedlele de musică, tipografia, erai acum în ruină și trebura a le restatornici sati
a le face mal ca din noti. Deci, la 1815, se redeschide Seminarul stii din Socola, se încep
sedlele publice, se numeşte G. Asachi profesor de inginerie în limba română ; cu un cuvânt
își îndoește Părintele obștiei zelul și activitatea sa, așa că pănă la epoca Eterici 1821, resultatele muncel Mitropolitului Veniamin sunt pâte cele mai abundente. 'Tâte veniturile Mitropoliei eraii la disposiţia cărturarilor, în atâta în cât fârte adese se întâmpla ca, cl să
nu aibă nici un ban al sâit propriii. Se spune de bătrâni, că în multe rânduri cerându-i
dilnic Mitropolitului Veniamin milă săracii, văduvele și orfanil, după datină, și fiind-că n'avea
câte o-dată asupra sa începea a plânge și-și dădea haina sati ceasornicul săi din sin săracilor,
așa că erati nevoiţi amploiații Mitropoliei a-i găsi bani curând spre a-i seste lucrurile! "ot
în acest timp el a reorganisat Seminariul, aducând profesori din Transilvania, pe Pop, FaDian, Ioan Costescu, Ioan Mamfi și alţii. A adus la pertecţie tipografia, în care stati imprimat mai în urmă și scrierile istoricului și Domnitorului

Cantemir.

A adus

protopsalţi

«in Constantinopol, și a desăvârşit se6la, de psaltichie prin Petru Lambadarul. prin Iordache Parascheviades, Nicu Dimeea, și Ieromonahul dascălul Macarie, compositorul,
traducătorul și tipăritorul cărților de cântări în limba Românâscă. "Lot în acest timp a întrat în relații cu Eteria, pentru că fusese întrodus de către șefii Eterici grecești în misterele ci, dându-le tot concursul săi, de sigur spre a scăpa şi el și ţara, de ei, pentru că
trebuia să se ducă și Grecii după izbândă în pământul lor 4).
1) Vedt Documentul No. XLVII, pag. 51.52.

2) Abea uu început din acele cântece triumfale ni sait conszrvat,

pe care p?ntru

îl transeriem aicea după cum mi l-a comunicat Inalt Preasţ. Mitropolit al Moldaviei
“Naniescu.
Aauazio
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Luminătorul predicator spiritual
retrăgându-se pentru un timp
Tarăși se așagă în sântul 'ron.......

3) Vegi Codrescu, Uricarul tom. IV.
4) Mitropolitul Veniamin, stând în contact amical cu toţi Grecii învăţaţi din Moldova, a fost întrodus în misterele Eteriel încă de pe la 1905, pentru că el însușt confirină o societate secretă, în care
în realitate se adunaii bani pentru Eterie, ar în formă avea menirea unei sozietăţer de ajutor mutual.
(Vegi document. No. CCCLAXAVI, pag. 342). Apor relaţiile lur cu Capodistria, cu Alexandru Ipsilaut,
-u Mitropolitul Grigorie al lrinupoliei, cu învățații timpului Vardalah, Liivide ete., tâta dovedesc că ştia
,

forte bine scopurile conducătorilor revoluţiei și data începerei. (Vedi documentele

No. CDI, pag. 355;

CANXVIII, pag. 134; XCVIII, XCIX, C, CI, pag. 105-106; CCCX, 281; CDXOV, 433).
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Sub el, în presenţa și cu bine-cuvântarea, sa, se începe teatrul românesc în Iași, prin el
şi cu ajutorul săii binese se imprimă un număr considerabil de cărți românești, el în
fine își apără legea strămoșescă ortodoxă și combate cu energie înstalarea unui Episcop
papistaș în Iaşă!). Cu un cuvânt el era Mecenatul românismului renăscând, protectorul
sciințelor, artelor, el sprijinul Gmenilor cărturari. Sub el Sofronie .Băubosul-—fost predicator în Constantinopol la Patriarhie,—român get beget, detuna, ca un alt Massillon, de
pe amvonul catedralei Mitropolitane contra abusului și avbitrariului. Istoria Moldovei,
cu deosebire de la 1803—1840, se resumă sai se identifică cu persâna Mitropolitului
Veniamin în atâta, în cât nu există fapt patriotic saii caritabil la care să nu-l găsești în frunte.
Isbuenind Eteria, la ceta-ce nu se aștepta încă Mitropolitul, pentru că nu sosise data
determinată, a trebuit din noii ca tâtă mişcarea literară să se suspende. Mortea neașteptată
a Domnitorului din Valahia a precipitat lucrul. Apoi planul era ca armatele eteriste să
trecă numai repede prin Principate şi să se ducă în Grecia, sait măcar preste Dunărea, şi acolo
să fie teatrul resbelului; iar ai noștri, Românir cu 'Ludor Vladimirescu în frunte, să se

declare autonomi și liberi de ori-ce guvernământ străin. Intomplarea însă a adus lucruvile din contra. Austriei nu-i convenea creşterea Românilor, iar unirea lor nici odată.
Rusia voia a accepta liberarea, popârelor creștine din imperiul 'Lurcesc, dar a le ţinea
sub protectoratul sei.
Românii însă înţelepţi în politica lor, adică oportunişti în ceia ce priveşte politica.
dilei, hotărâți însă în principii de a urmări independența și unitatea lor de rasă, preferati momentan

a sta sub

suzeranitatea Porţei

şi a se elibera de o cam

dată măcar

de

guvernimântul' fanariot, de cât a îndura, protectoratul dăunător al Rusiei, după care ușor
era a-i urma

0 ocupare

perpetuă.

De aceia tâtă lumea românâscă a rămas extasiată și ca cuprinsă de un tremur: nervos, când audi de odată că Ipsilante a trecut Prutul și că Eteria a isbucnit. Domnul
din Moldova și el fuge în Rusia și lasă guvermământul ţărei în mâna Mitropolitului și
a boerilor. Dar fiind-că "Turcii eraii însciințaţi că Mitropolitul Moldovei era amestecat în
Eterie, de și el în formă protesta şi se lepida de frică, spre a nu fi surprins de armatele turceşti ce veneati în graba cea mai mare spre Iași, după ce nimicese pe Lteriști la
Galaţi, Mitropolitul Veniamin die, după ce încinge sabia lui Ipsilante în Biserica Sânţilor Trei-Terarhi „la anul 1821 Februarie 22 sara spre 25, după cum se exprimă el, când
fără de legile nâstre aii încordat arcul Dumnedeeştei urgii, și l-a gătit pe el și întwânsul
ati gătit. vasele morţei, ca un trăsnet din ceriti a cădut preste nenorocita ţara acesta cumplita resvrătire a Grecilor“.....; apoi după ce descrie jafurile, miseriile, uciderile şi furturile, mai ales din Iași, declară: „înt'o așa înfricoșată priveliște am dat și ei dosul
urgici și am trecut preste hotar înta”o căruță prâstă, îmbodolit preste obraz cu un brâii
de lână şi cu o manta nemțescă, îmbrăcat și cu o pălărie pe cap. Ticălosul om ce nu-și
închipuește ca să-și apere viața; și am ales loc de tristă petrecere satul Colincăuţi. Fiește care vestire din jalnica patrie "mi adăoga rană în suflet și pârae de lacrimi în
ochi... Numai. cititul și tâlmăcitul cărților "mi dedea, prilegiii de puţină alinare“ 2),
După ce a tuecut în Basarabia, a cerut perihisiune episcopului locului, și prin el
de la Sinodul rusesc şi de la Impăratul, de a-i permite să steaia Colincăuţi, în Basarabia de sus,
una din moșiile Mitropoliei Moldavei. Preste Prut cât a stat, a purtat forte regulat corespondenţă, atât cu boerii fugiţi în Cernăuţi, cât şi cu cei din Iași, ce staii în relațiuni cu Pașa de Ibraila și cu Porta; apoi cu boerii din Chișinăti și în fine cu boerii
din ţara Muntenescă, carii se refugiase în Braşov cu Mitropolitul lor Dionisie ?).
1). Vegi documentul N. LĂSAV, pag. 91.
2), Veqr: Precuvântarea la Ist. Scripturei Vechiului Testament, în III volume, imprimată la 1824.
3). Să se consulte în documente tâte relaţiile cu Mitropolitul Dionisie de la 1521 pănă la 1922
o
ctomvrie.
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Centrul tuturor afacerilor politice era figura măreţă a Mitropolitului Veniamin. Tot
ce ficeaă patrioți sati proiectaii să tacă trebuia mai întăiit să se consulte cu el, îă comunicaii tot ce cugetaii a face, prin agenți seereţi, cărora le respundea cu multi reservă și prudenţă, altă-dată char enigmatic. “Toţi îl considerati ca singurnl în stare a
ținea unirea între patrioți, cari eraii divisaţi în trei tabere mari. Era plin de experiență și cu mal mare greutate în afară din ţară, de aceea nimica, dar nimica nu sa făcut
în timpul Eteriei fără el. Multe intrigi de partide a sfărâmat, mai ales ale aspiranţilor:
la domnie, și mult a contribuit la alegerea de Domn ţărei în persâna lu 16n Sandu
Stamdza.

'Lâte

intrigile de partide între

boeri,

tâte scirile

gazetelor

europene,

opiniile

politice asupra, țărel din partea puterilor, ingerinţile străine, jafurile şi ale cteriștilor și ale
armatelor

turceşti, mai

ales ale ianicerilor,

uciderile,

violările, turcirile Românilor

prin.

amenințarea, iartaganului ieniceresc, arderile, selăviile, tâte întrun cuvânt i se raportat
prin Bucșăneseu, Isaia Arhimandritul, Paharnicul Enuţă și Vornicul Negel, fratele săit ete. D,
[ste de valore nepreţuită acâstă corespondenţă particulară, pentru că dă adevărata,
lumină asupra faptelor timpului și zugrăvește în chipul cel mai fidel simţul patriotic
de care era predominat Mitropolitul Veniamin. Numat în acestă corespondență ni se
păstreză un număr fârte mare de fapte, pe care nu le-am putea ști de aiurea, Şi care
istorisese realitatea terrei înspăimântătre ce a suferit pământul românesc din cauza

Eteriei greceşti! Să notăm că pe timpul năvălirei eteriştilor la Iași și venirea armatei
turcești, serviciile Dumneleesti din tote bisericile se suspendase. 2).
Plinindu-și timpul r&utatea sa și scăpând Românii de durere și necaz a trebuit ca,
iarăși totul în ţară să se încâpă de a capul. Era tot pustiire, ruină, jat și nesiguranţ ăi,
resturile de vagabonţi turci, greci, arnăuţi, serbi și bulgari, de tâte naţiile, câți atii putut a se îndosi în munţi și Monastiri, și ai putut scapa de sabia 'PLurcilor, s'aitii prefăcut

în tabere

')..
951 ete.
2).
2).

sistematice

de

tâlhari

și bandiți.

3,

Vedi documentele N. CALL, pag. 143; CLXV, pag. 153; COX, pag. 190; CCALVII,
ete.
|
Vedi documentu N. CĂLIX, pag. Lit.
Vedi documentul N. CCLANI, pag. 294, ete. Cu acestă ocasie, mulţi dintre străint și pământeni,

deprinşt la arme, după evacuarea ţărei de armatele turcești, ne mat voind a pune mâna pe cârnele plugului,

aii cregdut mai uşâră arta haiduciei; şi aşa s'aii format în grupe mal mulţi din foștii Eterişti și Vaii
făcut bande de hoţi. Următoriu acelei sisteme de hatducie a fost mal în urmă şi cunoscutul bandit Petrarul, pe care prindându-l poterile formate în totă ţara, spre a stârpi tâlhăriile și a restabili siguranța
publică, a fost condamnat lu spânzurătore sub Mihai Vodă. Sturza. După o veche datină la nor, la Românr,
Domnitorul terta de pedepsă pe condamnat dacă întervinea Mitropolitul ţărer. Așa încă pe la 1727 Aitropolitul ţărei scote
No 1U

de la morte pe un condemnat, anume : Fedor Rusu, morarit.

pag, 6 Condica Țiganilor, arhiva Mitrop. de Iasi.

lată acel acţ:

Adică eu Fedor Rusu moraru dela Camenița făcut-am zapiaul meii la mâna Sfinţiei-sale părintelui Gheorghie Mitropolitului,

precum fiind eii om răi și ucigașii de Omeni, am ucis pe un om, şi Măria sa Grigorie Vodă m'aii prins
şi m'aii dat Măria sa
să mă omor» şi pe mine, morte poutru morte, Si vădendu-mă ei că sunt dat la pierdare, am grăit Sfinţii Sale părintelui
Mi-

tronolitului si mă

scâtă

şi dintru copiii mei,

Vodă zf.

Sale,

de la morte şi să fiii vecin

Mitropoliei

în veci

şi eii şi copii mei

şi cât rod s'ar imulţi

dintru mine

toți ai Mitropoliei să fie. Si Sf. Sa aii prăit Miăriei Sale lut Vodă pentru mine, şi mi-ati dat Măria Sa

să fiă vecin

Metropoliei în veci,

Iscălit Fedor Duşinseo.

Există şi decretul lui Grigorie

precum

mai sus scrie,

și pentru

credinţă am

pus şi degetul.

1235 Apriil

(Ghica Voevod din Iaşianul

7235.

Mar 2, cândi

25,

l-a dăruit Mi-

tropolitului sufletul acestui condemnat.
Cu Petrarul se întâmplă aşa: Mitropolitul Veniamin îl cere de la Vod ă Sturdza şi Domnul îl graţiază
de morte şi i-l dă. Atunci Mitropolitul Veniamin spre a putea escita și apr inde în Petrarul simţul de uma.
e.

nitate şi de moralitate şi a-l preface din tâlhar în om onest, îl ia pe] ângii sine, îl face comis, ba încă şi
- perdagiul săi, aşa că cine vinea dintre boeri spre a visita pe Mitropolitul şi dădea cu ochii la uşa Mitropolitului de Petrarul, rămânea uimit şi încremenit de spaimă. Dar Mitropolitul curând se adresa câtre visita-

torul s&it şi-i dicea; „nu te teme, arhon, că acum Petrarul este fiul mei. Cu tâtă generâsa încercarea Mitropolitului, natura stricată a Petrarului nu s'a înbunătăţit. Inte'o bună dimincţă, când Mitropolitul Veniamin pleca spre Monastirea Slatina, şi luase şi pe Petrarul cu el, ca comis, fiind timpul de primă-vară
şi eşind la câmpul larg şi la codri înverqiţi, se dice că Petrarul apropiindu-se de feratra caretei, adresă Mitropolitului cuvintele: „Rămâi sănătos, Inalt Prea Sânţitat, dădu pinteni calului săi aprig şi roi-

nic şi se îndreptă spre codri, de unde nu-l mat rălu nimeni, de cât în spânzurătâre. Când a fost prins şi a
executat. Se (ice că Mitropolitul Veniamin 'l-a cerut şi a doua-6ră de la Vodă, dar n'a reuşit, pentru câ boerii cu toţii aii pretins a
spânzurat, spre a scăpa de terdrea lut.
doua-6ră, pentru că era terdrea, străinilor şi mai ales a jidovilor, a tost

LAAII.

După ce sai numit Domni Români în Principate, I6n Sandu Sturdza în Moldova,
pe dată Mitropolitul Veniamin a fost însciinţat de Domnitor, după cum singur ne povestește că: „Astă-qi, 12 Iunie 1822, s'a făcut și Nouă cunoscută mila Dumnedetscă,
că după furtuna cea primejduitâre de 16 luni mai bine, sa descoperit înseninarea și ca,
un ânger vestitor de bucurie a venit și Nout carte de la IL.a lunei curgitâre, cu vestire de rânduirea Domnului Moldovei, prea bine cinstitorul de Dumnedei înălțat, Ioan
Sandu Sturdza V. V., dintre boerii patriei n6stre, înoindu-se și acest pronomion al ei
care mai de două vecuri era pierdut“ (1).
Mitropolitul Veniamin însă întârdie de a se rcîntârce la scaun, pentru că voia a
regula cestiunea averilor Mitropoliei Moldovei ce avea în Basarabia; poporul însă nerabdător îl râgă şi-l reclamă chiar de la Domnitor, dai alarmă la Vodă şi cer cu însistență a le aduce între ei pe milosul şi darnicul lor părinte, pe protectorul nevoiașilor.
Pentru

că acesta a doua

invitaţie să

aibă o mare

influență

asupra,

nobilului

săi

suflet, (strigătul unanim al poporului), Domnitorul îi alătureză și jalba obștei târgului
Iașii, subserisă de tâte breslele, cari cereaă cu căldură Mitropolitului să vină în mijlocul lor, la scaunul stii.
In fine Mitropolitul Veniamin se reîntârce la Iași în tâmna anului 1822. De acum
lucreză

în unire cu Domnitorul

ţărei, Ioan Sandu

Sturdza, cu care

era amic intim

încă

înainte de a fi Domn, şi pe care în multe împregiurări îl ajutase. Cea, întâi trcbă, ce
ai pus amândoi la cale, a fost înlocuirea Egumenilor greci de pe la monastirile dise
închinate cu Egumeni români. La săvârşirea acestui fapt a contribuit mult și convingerea, Porţei, că Danii din veniturile acestor monastiră ati alimentat puternic mișcarea
[teriei. După aceea în notia organisare a ţărei a înlăturat pe străini, numindu-se numal
Români. Îar Mitropolitul în special alina prin daruri și mile suferinţele poporului ce
îndurase întrun mod barbar și nemilostiv furtul și jaful eteriștilor, terârea, cuțitul,
sabia, uciderile, urgia și spaima ienicerilor și a armatei turcești destrăbălate. Sar putea
aplica fârte nemerit versurile lui Virgil Eneid (2): ZE campos ubi Troja fuit, la ruina
în care a lăsat Eteria ţâra Românilor.
Sunt fârte pătrundătăre de inimă, sfâșietâre chiar aflarea și împărţirea unora din
lucru furate de eteriști și ieniceri, și dintre cari unele reluându-se de la jefuitori, când
ati eșit din oraş s'a depus spre păstrare în Biserica Mitropoliei Stratenia (5). De Ia fimele secolului: trecut biserica, Stratenia, vechea Mitropolie zidită de Anastasia, Dâmna
lui Ioan Duca, era crăpată de cutremur și descoperită prin ardere și cu totul deteriorată, așa că la 1821 a putut fi forte potrivită de. a servi pentru magazii saii deposit
lucrurilor furăte, pentru că era asigurată de jaf. Aici se aduna, după Eterie, poporul
de t6ti mâna dilnic spre a- și cunâsce și a-și relua măcar unele din obiecte ce i s'a
putut scăpa de foc și furat.
Curând Mitropolitul vădend trista starea
a tuturor instituțiunilor sale, productul ostenelilor timpului trecut în ruină și paralisate de viforul ispitelor la, cai ati fost expuse, s'a cugetat a le restabili, de și acum era fârte preii. Profesorii greci fugise, cei
români se retraseră în munţi și monastini, elevii se împrăștiese pe la casele părintești, .
tipografia, i se distrusese, 6menii literați fugise fie-care unde putu spre a-și găsi adăpost
și a-și asigura viața. Moldova și mai ales oraşele și capitaia Iașul erati pustii. de 6meni.
Cu tâtă acâstă stare de jale Mitropolitul se încuragiază, chiamă pe refugiații din noii
în jurul sii, pe mare și mic, pe boeri și pământeni, și-i învită, prin sfatul săi impunător și credut, de a-și xelua fie-care activitatea sa,
Spre a putea mulţimi după vrednicie lui Dumnedeii că a,.scăpat țera şi- din acestă,
(1) Insemnare la pag. 348, tom. I a Istoriei Scriptnrei Vechiului Testament, Iași 1924.
(2) Cart, ]Il-a, vers. 2.
(5) Veqi documentele No. CCĂXXII, pag. 216; CDXLI, pag. 396.

LASIII
cumplită urgie,
melie

a

o Catedrală

conceput

românesc şi în

dă un hrisov, prin

să fie în

ţărei de a ridica din tede tâte dilele!
dupre modelu]

se

care

Domnitorul

adevăr fala neamului

1826

şi frumâsă,

împreună cu

care să se aducă jertfa cea plăcută lui Dumnedeii, prin rugăcianile cele
Am întâlnit notițe de un plan de Catedrală încă de pe la 1826, făcut
biserici Sântei Sofit din Constantinopol.
Ideea dar de a zidi o nouă Catedrală metropolitană prinde rădăcini
muritoriului Veniamin și a Domnitorului Român loan Sandu Sturdza V.V.
August

mărâţăi

planul

care Domnul

în sufletul neDe acea la $

și Mitropolitul face apel la tâtă

boe-

rimea și suflarea românâscă, de a contribui fie-care dupre putinţă pentru a se zidi o altă
nouă Mitropolie, „căci cele, dou& în cari astă-A1 se mărginește acâstă Sântă Mitropolie
sunt, pe lângă vechime, mici şi stricate.“
Spre a se putea realisa fară întârdiere planul, însuși Domnul Ioan Sandu Sturdza
V.V. contribuc cu suma colosali pe atunci de 83.995 lei, adică cu jumitatea sumeg
totale. Pe când se realisa acest plan prin contribuţii benevole, pe când Mitropolitul
își aduna în giurul sti pre bine-credineioșii sei fii sufletești, ca eloşca puii sti sub aripi,
și-și relua, avântul

spre desvoltarea activităţei naţionale, fatalitate și tar fatalitate ! Vre-

mile din noii iarăși se înăsprese. Nordul Europei se posomorește, și neliniștea, nesigu-!
ranța predomină din noii sufletele Românilor și ast-fel tâte proiectele sunt paralisate în
începutul lor.
|
- Oeupaţie rusescă iarăși, învrăjbii între norâde, învrăjbiră între cetăți, învrăjbiri între

cei de un neam!
Domnitorul român este mazilit și o administraţie rusescă de la 1828 până lu 1833
dispune de ori-ce mișcare și lucrare în țtrile Române! Iarăşi nenorocini, Jarăși nesiguranţă, nestatornicie Iarăşi refugiări și chiar exilări. 'Țâra Românilor Ia fisionomic rusescă.
Angării nesterșite, biruri înmulţite, silnicit câte-și pte mintea închipui: lipsă, f&mete,
bâle și chiar ciuma distrugătâre a stâșiat cu necruțare pământul românese. Dar de astă
dată Mitropolitul Veniamin nu-și părăsește scaunul, ci îndură cu bărbăţie, ca un părinte comun,

necazul și neajunsurile timpului! De la 1822, când s'a întors de la Colincăuţi,

și până la 1835, a lucrat pentru biserică și ședlă cu aceeași ardâre și devotament de care
era inspirat de la început; dar fructul muncei sale este forte mult întrerupt, paralisat
chiar de împregiurări ; de aceea, cred că ati trecut puţine dile când să nu fi vărsat șiruri de lacrimi, privind la nestatornicia și nenorocirea, Patriei sale.
Cu tâte greutăţile, avem și din acest timp fârte multe imprimate cu caracter bisericesc și naţional, unele ale sale, altele ale altora.
Mitropolitul Veniamin protegia și contribuia cu bani nu numal pentru desgroparea,
literaturei naționale, dar și a acelci antice romane

și mai ales grece. Așa a subvenţionat;

bărbați erudiţi, ca pe Vardalah, Levide și alţii, spre a comenta, și publica seria operilor sânţilor Părinţi ai bisericei ortodoxe.
a
Trecând și de astă dată furtuna, și atmosfera politică liniştindu-se, și cu modul acesta, făcându-se lumină clară pe orizontele plăcut al țărei nâstre, bântuit de atâta dezastre, Mitropolitul. Veniamin revine din noi asupra ideei sale de a ridica, cu propria
sa chieltudlă, o nouă Catedrală Mitropoliei Moldovei, pe locul vechei Biserici metropolitane—Stratenia. De astă dată, ajutându-i Dumnedei, ideea devine realitate. In 1833,
la 3 Iulie, pune prima pâtră fundamentală a edificiului pe care nu L-a putut termina atunci
ci abia acum după o jumătate de secul, și care stă astă-di măreț spre fala și lauda Românilor.
Venind tâte cele politice la loc, se numeşte iarăși Domn pământen, la 1834, Mihail Sturdza și împreună cu el Mitropolitul Veniamin conlucra la consolidarea învețământului național, ca suflet
Istoricul Mitropolier din Iaşt.
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a acelor bărbaţi patrioți ce l-ati secundat; contribue la înființarea Academiei Mihailene,
ce ramplasa ori înlocuia Academia grecă de mai înainte, desvoltă ședla din 'Trei-lerarhi,
a lui Vasile Lupu, reorganisază Seminarul din monastirea Socola și înființeză mai multe
ţinutuale

școli

neîntrerupt

în

o serie

diferite
de

oraşe ale ţărei
româneşti.

scrieri

Moldovei,
'L6te

îmbogățește

aceste

institute,

tipografia
ce-și

şi tipărește,

aii ființa

lor până

astă-di, esceptând tipografia, își datorese existența lor acestui mare prelat și exemplar
patriot.
Să nu uităm că și de la 1828 până la 1835 tot ela fost centrul și sufletul pa— 1825.
trioţilor, ca și de la 1821
In fine continuă în pace și liniște păstoria sa şi sprijinirea, Bisericei și ţărei până
la 1842, Ianuarie în 28, când își dă demisia se pentru tot-deuna şi se retrage spre
liniște şi petrecerea vestului vieţei sale la monastirea Slatina. Impresia ce a tăcut în
tot poporul vestea demisiei sale, care s'a transmis ca un fulger, ne-o descrie fârte fidel un
contemporan N. Istrati : „In mijlocul acestor îndeletniciră ati arhipăstorit Veniamin până
la 28 Ianuarie 1812, când din cuvinte încă publicului necunoscute, dându-și demisia se
vetrase la monastirea Slatina. Câtă însemnătate și înriurire avea Veniamin în ţâră, ati
vederat cursul a trei dile, în cari a împărțit Dine-cuvântarea de pe urmă la fii sufletești.Nu era boer, ori văduvă, ori miser, căruia să nu fi fost Veniamin botezător, cununător, ajutător sait bine-făcător; de aceea trei dile un rit de 6meni treceait necurmat
prin apartamentele

udând

sale,

mâna

bine-cuvântătâre

cu lacrimi de durere

și

de

re-

cunoscință. Retragerea sa era un eveniment, și, îngrijindu-se de o demonstrație a poporului, saii luat măsură ca să pureâdă din Iași n6ptea. Mult a urmat pelerinagiul credincioşilor la Slatina, carii ati cercetat pe proin Mitropolitul, carele nu contenea ca ŞI
mai înainte a împărți bani, până și straele sale, între acei ce le cereau, și și-a consânțit
timpul săii la, rugăciuni și scrieri“.
De

și de o constituţie sănătâsă,

totuși clima cea aspră a munţi! or, viaţa lui schim-

bată şi în ani înaintată sa încheiat pe pământ la 18 Decemvre 1846, când și-a dat sântul
săi suflet în braţele iubitului săi arhidiacon Meletie Istrati, atunci arhimandrit și egumen -monastirei Slatina, pentru că Mitropolitul Veniamin înainte de mârtea sa îmbrăcase
shima de megaloschim saii schimnic și era sub ascultare.
In testamentul sâii, care este unic. cap de operă în felul sii, se ceteşte ultima
implorare a ceriului ce o face cu durere de inimă pentru neamul săi: .. . „Asa dar și
eti smeritul și p&cătosul, fostul Mitropolit al Moldovei Veniamin Costache, supus fiind
ca om legei muritorilor, și prin urmare în fiește-carele minut așteptându-mi mutarea din
lumea

și amăgitre,

acestă vremelnică

din adincul inimeă, cu vrednicie strig cătră

Dom-

nul : Să se reverse îndurarea sa asupra acestei creștine ţări, să fie neadormitul săi ochii
în tâtă, vremea privighetor ca să împtrăţescă în voia sa, si sporâscă dragostea apropelui și să înflorescă creștinătatea spre mântuirea 6menilor și spre lauda lui. Aude-mi
milostivul Dumnedei ruga mea, nu întârce fața ta de la mine. . .*.
Milostiv în tâtâ viața lui, de și a dispus în viaţă de sume colosale, n'a avut la mărtea,

Jui nici măcar o sumușâră pentru a fi îngropat; de aceea obligă prin testament pe Me:
letie Istrate a-l înmormânta : „Fiind-că nam nici o avere sati bani din care să se potă
întîmpina 'grijele trebuitâre, după rândudla bisericei, pentru mult păcătosul meii suflet,
las asupra fiului mei Meletie Istrate ceasornicul din sîn ce "l-am lângă mine, de aur,
cu duoă lanţuri iarăși de aur, ... &-2)
:

Memoria veterum renovandun.

1) Vedi documentul No. LIV, pag. 58.
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La serbarea, școlară din 1888 a Seminarului Central din București
s'a cetit de subsemnatul ca, desertaţie: Viaţa Mitropolitului Veniamin, la care D-l Dimitri
e A. Sturdza,
ce era Ministru de Culte și Instrucție Publică, a răspuns prin
următârea. cuvântare,
pe care, pentru însemnătatea, conţinutului, am credut că
este bine s'o reproduce
aice :

-

Prea Sânţiți Parinş,
Onoraţi auditori,
Cred că şi D-vostră, ca și mine, sunteţi adînc mişcaţi
cuventarea D-lui protesor C, Erbiccnu, și
că încuviinţați si mă fa ecoul acestei emoţiuni, mulțămindde D-sale
e ălduros pentru acestă cuvântare,
Cred, tot-d'

o-dată, că simţim iarăş î cu tuţil necesitatea de a ne
lămuri, pentru ce cuvântarea
D-iui rbicânu, a atins atât de mult inimile nostre, Necesit
atea
aceste
lămuriri este chiar o datorie
sufletâscă, fiind-că e bine să clarificăm în noi simţimintele
înalte, când ele se produc, pentru a le înfige adinc şi a le întări puternic în sufletele nostre.
Voiii încerea să fac acestă lămurire în putine cuvint
e.

D. Erbicenu a destâșurat dinaintea nâstră tabloul adevărat
şi viii al miseriilor, al umilinţilor; al
pericolelor prin cari patria nostră a trecut, şi cât era atunci
de
greii,
pentru bărbatul cel mar pregătit
și mal decis, a

lucra și a făptui pentru (Gră şi instituţiunile er.
Când am augit pe D. Erbicenu înşirând unul dupâ
altul evenimentele patrieă din întâra jumătate
a secolului actual cu elocinţa, străbatătore a adevăr
ului, un fior rece ne-a pătruns pe toţi. 'Lransportându-ne pe acele timpuri, fie-care ne întrebam: Cum
ati mar putut părinţii noștri trăi şi suferi fără
a-şi perle speranţa, că va veni o-datiă dina mântui
rei şi pentru.not? Dar fie-care (iceam tot-d'o-dată
Ce caractere admirabil oţelite, în cât nimic nu putea
:
pătrunşi «de o duidsă recunoscinţă cătră acei bărbaţi nici să-i atingă, nici să-i încov6a, şi ne vedeam
plină de curagiii, pentru a nu desnădejdui, ci a sta , carii ai purtat o viaţă plină de abnegaţiune.şi
în picidre credincioşi ţerui, eredinetoși poporului,
credincioși neamului, credincioşi serviciului
lor,
Mare ne apare figura Mitropolitului Veniamin,
când el, arhipăstorul iubit şi venerat al țărei,
fuge într”o cărucioră, schimbat în alte haine, și
ducând cu dânsul numar cărţile bisericeşti, cu a
cărora,
prelucrare el se mângâia și cu a cărora public
are el spera să întărâscă în credinţă pe turma
cuvântătore. Mare ne apare figura acestul sânt
sa
cea
tăţilor, ce se grămădeai şi se miăreaii necurm bărbat, de câte ori îl vedem în marea furtunâsă a greuat, înnotând ca un vitâz, cu inimă tare şi
senin, pentru a eşi la liman, spre a aduna Iarăşi
cu sufletul
dar carii în mijlocul er se uitai numar spre dânsulîn grurul săi pe compatrioții săi, împrăștiați de vijelie
ca, la singura stea lucitâre.
Stim plint de mirare la istorisirea faptelor
petrecute la noi înainte de 50 de ani, şi ne întreb
Cum de patria nâstră n'a perit cu noi toţii, cum
ăm :
ricule, şi ajunge în fine la posiţiunea de astă-gi ea a putut străbate atâtea greutăţi, învinge atâtea pe, încungiurată de respectul și încrederea
la posiţiunea de astă-di, la a cărer realizare
lumel întreg,
nici nu visati inăcar luptătorii de atuner?!
„_Stăm plint de mirare și ne întrebăm : Cum
s'a putut săvârși acest lucru de un popor mic,
atins de săgețile înveninate ale inamicilor
greii
săi şi slăbănogit de multe și crâncene lupte?
bare nu e alt răspuns, de cât un vespuns
La,
acestă
între|
creștinesc : numai îndurarea şi puterea lut
verşit acestă minune, când el a vădut suteri
Dumnegeii a sănțele
poporu
lui şi credinţa bărbaţilor cari-l conduceaii.
Când privim lucrurile ast-fel, atunci înţele
gem desperarea strigătului acelor cetăţeni,
chemat pe Mitropolitul Veniamin să-și refa
cari de 2 ori aă
scaunul arhipăstoresc, de uude-l isgonise
sase sub diferite chipuri asupra ţerei. Acest
urgia, ce se revărstrigăt şi astă-di e pătrundător pentru nor.
Sail ivit în ochit noștri, când am audit
De aceea, lacrîmi
cum Mitropolitul, mâhnit şi amărit, și-a
luat de la mic şi de la
mare, de la sărac şi de la bogat, dina bună,
Chiriarh ai Moldovei, en un simplu călugă pentru a se retrage, el, cel mal puternic şi cel mar venerat
r în fundul munţilor, punându-se acolo
sub ascultarea unuia
din ucenicii ser, dând ast-fel tuturora,
celor ce trăiaii atanei
ȘI
şi adm'rabil de lipsă de mândrie umenâs
că, un exemplu mare
j Am fost mişcaţi de cuvântarea D-lui
Irbieânu, pentru
-desfişurat dinaintea nostră tragedia
trecutului nostru, în care

r6a figură.
,

celor ce trăese astă-li, un exemplu mare
și admirabil de abnegaţiune creștinescă,
că D-sa, în mod simplu. dar adevărat,
a
Mitropolitul Veniamin eva întăia şi
mă-

Am

fost aline mişcaţi de acea cuvântare,
pentru că la imaginea trecutului
nostre imaginea, presentului, ȘI ca
se arată cugetărei,
plină de srele încercări și ca încong
iurată de mari pericole.
Atunci, în întâia jumătate a secolului
actual şi până mai târdiu, înainte în
stam Striviţi şi umiliți de inamicii
a doua lui jumătate,
noştri. Paşii şi generalii străini dispun
eaii de sâria nostră. Părea
că ori ce resuflare liberă, proprie a nâstră,
încetase, Eram ca niște desmoșteniţi,
şetorii la uşile străine, cerşind ce
carii băteaii ca cerera necontestat,. dreptul nostru,
cerșind să nu mat fim jefuiţi şi
căleaţi în picidre, să tim lăsaţi
în pace,
„ Astă-di stăm în piciore, desvoltându-canesă ne căutăm noi înşine de trebile nostre,

întru tâte după priceperea nâstră, stăpâni
nostre, necesari echilibrului şi păcer
pe destinele
europene, necesari în neatârnarea şi
independenţa nâstră desvoltărer culturale a Orientului Europân,
respectaţi «le cer mari, priviţi cu încred
ere de toţi.
, eri eram necunoscuţi şi neînsemnaţi,
|
astă-di suntem cunoscuţi și avem o însemn
nostră atârna de sorta altuia, astă-d1
ătate.
Ieri
sorta
atârnăm de noi înşine. Dar tocmai de
aceia, pentru că avem o
4
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cele de feri, şi treba2 st ne pregitim
însemnătate, pericolele de astă-i nu pot A mat miet de cât
pentru a le putea învinge și pe dânsele.
populară : Cum ţii aştern2 aşa
Astă-di se aplică la noi, mat mult decât ori şi când, dicătăraa
te vei culca.
Cum trebue să ne așternem?
a viitorului.
Așternutul popârelor constă din două pături: una, a, presentuluiţineși dealta bunurile materiale. In czle
se
;
care
itate
activ
acea
Pătura presentulu: e formată de totă

i și iustituţiunile
— căile ferate şi șoselele, poștn și telegraful, finansele Statulu
ale Statului voii aminti
de credit, administraţiunea şi justiţia.
biserică şi de şcolă.
Pătura viitorului e formată de cele două înstituţiuni de Stat— de
ă generaţiunile viitore, înformâz
Ele
or.
poporel
şi
ţărilor
l
viitoru
sc
pregăte
Biserica şi şcola
oţelin lu-le voinţile spre
or,
virtuţil
a
și
lui
tăvindu-le inimile pentru a nu se abate din:calsa alovăru
binele comun, gata
pentru
jartă
se
a
gata
patrioţi
i,
viguroş
i
gândiri și fapta bune. Ele formâză cetățen
sc.
a lupta din convingere şi cu curagiii pentru apărarea căminului părinte
şi elevi— să punem toti stăruința
ori
învăţăt
guvern,
şi
i
cetăţen
—
toţii
cu
ca
trebue
“De aceea

rei viitorului nostru ca şcola
pentru ca biserica și șeola, să fie la înălţimea lor. E o necesitat: a asigurăculte.
celor mat
românâscă să fie în atlevăr şi în realitate ca şeolele ţărilor
Nu e «le ajuns a ne pregăti pentru
Aci trebue să fie punctul cardinal al năzuinților nostre.
celor carit numat sunt pintre

munca
present, trebue să lucrăm ast-tel, ca viitorul să nu paricliteze

noi, munca nâstră proprie.
r ce și-a dat pentru a săpa de
In nenorociri omul se întăreşte. Ln amintirea lor şi a silinţiio
dânsele, el se îmbărbăteză.
,
D-lui Erbicenu.
Acesta, este simţimântul care l-a produs în noi cuvântarea de
simprin
tari
fi
â
suntem,
mici
cât
ori
noi,
şi
m
ajunge
Fie, ca prin biserică și prin şcolă, să
pe toţi în munca comună a îndeplinire!
ţirile înalte, desvoltate binelui, închinate patriei, ce ne uneşte
fim tari prin aseste simţimint> şi fap:
să
consciincidse şi eredinciose a datoriilor nostre pentru dânsa; și noi precum a făcut-o nani dâună-di un
exclama
putem
să
ca
tele cari vor decurge dintwânsele, pentru
de Dumnedeii, căci în contra Smenilor am
mare om de Stat, dicând: Nu mă tm de nimeni, de cât
singur om pentru a a-

va sta ca un
virtutea şi devotamentul întregei naţiuni, care la ora pericolului

a
păra mărirea şi tăria patriei.
năzuinţele nostre
'Lote
.
conduce
pote
ne
şedla.
și
biserica
numal
csre
Acesta e țelul, spre
nostre.
să tindă, ca ele să ne asigure cutatea cea tare şi neînvincibilă a inimilor

————
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Mitropolitului
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2. Sigilul Mitropoliei Moldavei
5. Bigilul Mitropolitului Veniamin repre:
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sentat prin

iniţiale.
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Sântirea nouei Catedrale a Mitropoliei Moldaviei.
In dilele Maiestăţilor Sale Carol I, Regele României, și a soţiei Sale Elisabeța Regina de cătră Inalt Prea Sţ. Mitropolit al Moldovei și Sucevei D. D. Iosif Naniescu,
sa sâverșit sânţirea la Iași a Măreţului Templu Mitropolitan în 23 Aprilie 1887.
Acestă

frumosă

şi malestâsă

Biserică,

reședință mitropolitană,

a fost începută

de

neuitatul și mult meritosul Mitropolit al Moldaviei, Veniamin Costache, încă din 1833,
în diua de Lant, tret Iulie. "Temelia acesteia a fost pusă în acea (i pe locul unde a
fost mat înainte altă Biserică mitropolitană, cu patronul: „Intîmpinarea Domnului (Stratenia)“ zidită de Anastasia, Dâmna

lui Ioan Duca Vodă la anul 1695. Dar și acâsta, Biseri-

că Stratenia, larăși a fost rădicată de Anastasia Dâmna pe locul unde exista o altă Biserică,
numită Biserică Albă, cu patronul: „Naşterea St. Ioan Botezătorul“, și care, dupre
cum dice documentul lut Antonie Roset Vodă și tradiţia poporană, se susține a fi fost
zidită de Ștefan cel Mare, Eroul Eroilor Români.
Acestă Biserică, mult iubită sufletului celui mare al Mitropolitului Veniamin Costache, este zidită cu multe și mari cheltueli, la care sati afectat atunci nu numal veniturile
tote ale moșiilor Sântei Mitropolii, dar încă și cu ajutor binesc de pe la Episcopiile
și Monastirile pământeşti și cu contribuţii de transporturi ale clerului Eparhiei Mitropolică, precum și prin însemnate contribuţii băneşti dela, boeril cel mari ai țerei. In
fine în anul 1839, dupre cum atestă înseripţia în litere de aur, găsită pe acoperemântul tumului de la colţul din partea drâptă despre strada Mare, s'a terminat. Nu mai
era atunci de cât a se aședa ornamentele în interiorul ei și din care unele craii deja gata, pre
cum: eatapetesma și un mare policandru de argint ete, pentru că unele din ornamente,
cum catapetesma, ca obiect de sculptură,

ati fost lucrată afară din țară. Din nenorocire şi

spre întristarea sufletului pios al Mitropolitului Veniamin, tocmai când cu mare dor aştepta momentul să pronunță acel memorabil cuvânt: Acum slobozeșii pre servul teă,
Stăpâne, dupre cuvântul tăi, în pace, fie din causa, neproporţiunei clădirei, pentru că era,
prea largă și prin urmare cupola, sati bolta prea grea ; fie dupre cum susțin unii, din causă
că în turnurile de la vale saii aședat tâte clopotele, ce sunt de o mărime colosală, şi
care ar fi contribuit la formarea unei crăpături la mijlocul corpului Biserieei pe ambele părţi ale edificiului : atunci bolta a cădut şi dar desăvârşita sa terminare și sânţire n'a
putut avea nici o dati loc până acum. In zadar sa încercat neobositul Mitropolit Veniamin a repara dauna şi a face o altă boltă de lemn. Cu tâte anevoinţele ce şi-a dat,
na putut reuși. Căci și acea, boltă de lemn, după câți va ani în urmă a cădut (la 1857). Mitropolitul Veniamin demisionând din scaun la începutul anului 1842, sa, retras cu sufletul sdrobit, că n'a putut vedea, cu ochii săi terminată Biserica, sa mitropolitană. Dupre
cum ni sa spus de 6meni bătrîni, adesea Mitropolitul Veniamin, vălând că n'o să pâtă,
însuși isprăvi Biserica, ofta și plângea de câte ori își arunca privirile asupra colosalei
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Biserici, dar care nu-i mai presenta ochilor scă de cât o vastă ruină ! Se dice că atunci în:
noptea când a plecat pentru tot-dâuna din Mitropolie a încunjurat de trei oră Biserica,.
dicând: „că dacă n'am avut fericirea so termin și sto sfinţese eii însumi, s'o ocolesc:
măcar acum“. Mâre Mitropolitul Veniamin în Monastirea Slatina în anul 1846 Decemv.
18, cu sufletul strepuns de durere că n'a putut să lase neamului săi și o Biserică mă-reță, rivală Sântei Sofii, dupre cum a lăsat clerului ședla sa, Seminariul din Socola, ce-i.
pârtă numele de Seminariul Veniamin, iar națiune exemplu de zel ardent pentru iubire:
de patrie și model de patriot în persâna sa!
|
De atunci a trebuit să trâei preste patru decenii și să supârte clădirea tâte vijeliile.
timpurilor: furtuni, vânturi, torente și ploi, crivățul și arșița, și de abia în anul mân-tuirei 1880, sub Domnia piosului nosiru Rege Carol I, :sa decis, prin votul Corpurilor leginitre, spre onârea României, în loc de desfiinţarea că, dupre cum proiectati
unii, reedificarea ei cu cheltudla ţărei. 'Terminarea definitivă ȘI sânţirea acestui măreț.
Locaș -dumnedeese a fost reservată de Pronia divină Inalt Prea Sânţiei Sale actualului
Mitropolit al Moldovei și Sucevei, D. D. Iosif Naniescu, spre a îndulei suferinţele morale
ale repausatului meritos Mitropolit Veniamin, primul ci fundator. Inalt P. S. $. Mitropolit:
Iosit, dupre neîncetate stăruinți atât cătră Guvern cât și cătră Majestatea Sa hegele, do-bândind aprobarea şi a Corpurilor. Legiuitâre pentru cheltuelile necesare, în anul 1880,
în tot timpul lucrărilor, care sai început în primăvara anului 1880, a încetat aseminea.
însistând și observând şi inspectând di și nâpte neobosit, timp de 8 ani aprâpe, restauvarea acestui falnie monument religios și naţional.
Ca arhiteet al lucrărei de restaurare a fost însărcinat de onorab. Minister de Culte:
şi Instrucție Publică respectubilul D. Alexandru Orăscu Profesor şi Rector Universităţei.
de București, senator“și vice-președinte al Senatului; iar ca pictor Donmul Gheorghe:
M. 'Lătărăscu, profesor la sedla de Bele-arte.
După multe și anevroi6se lucrări, după sacrificii băneşti destul de mari din partea
țărei, astă-Qi ne putem făli, că posedăm un monument național religios, unic pănă acum.
în țară, în ceia ce privește măreţia, imposanța și. arta interidră, căci în exterior s'a.
menţinut forma veche.
Mult interes personal a pus spre desăvrșirea, acestei opere și Maiestatea Sa Regele
iubit al Românilor Carol I. Și pentru a-și arăta încă și mal pipăit devotamentul săi
pentru monumentele strămoșești religi6se și naţionale, însuși a bine-voit a contribui cu
banii sti proprii de a fâce tâte ferestrele colorate ale Bisericei Mitropolitane, ce sunt.
unicile în țară pănă acum

şi ca artă șI ca frumusețe

și ca valdre; pentru care cu drept

cuvânt este și enumerat între ctitorii acestei reședinți Mitropolitane, dupre datina stră-:
moșască. “L6tă ornamentarea interidră cu obiectele trebuitâre, precum sunt: sfeșnicile mari
Și mică, policandrele și candelabrile mari și mici sunt de bronz argintit şi aurit precum și
„stofele pentru veșmintele preoţeştă, diaconești și arhierești, este făcută la Paris, și sunt de o.
artă și un gust neîntrecut încă fi Bisericile nâstre ; esceptând sântele vase, candele de ar-.
gint, aseminea

și Evanghelia, care sunt lucrate în București, Capitala ţărcă, la magazinul

de argintarie a D-lui N. Carapati și care nu lasă nimica de dorit.
Unul din clopote chiar, cel al doilea, a fost turnat acum din noii în Bucureşti și:
cu care sa reușit pe deplin, spre mulţămirea tuturor.
Pentru conducerea și desăvârșirea, acestei seridse lucrări s'a regulat de cătră Inal-.
tul Guvern prin Ministerul Cultelor o conisiune sub președinţa Inalt P. $. Mitropolit,
compusă

dintre persânele „cele mai

Scarlat Pastia și Colonel 0. Langa.

onorabile

din Iaşi și anume:

D-nii Neculai

Drossu,,

LĂĂIA
Anunţându-se încă de timpurii săvârşirea ei pentru primăvara anului 1887, Inaltul
Guvern a luat tâte măsurile cuviinci6se de a se celebra sânţirea acestui templu cu tâtă,
pompa și imposanţa, reclumată, de orândudla Bisericei nâstre ortodoxă, și datinele n6stre
naţionale Românești. Vor trece secule și acest si. monument religios prin imposanța sa
măreţă și falnică, va tot spune generaţiilor viitâre, că sentimentul religios al poporului
românese merge crescând, că prin urmare viitorul stii este garantat, pentru cuvântul că
România îşi cultivă simţul ereditat strămoșesc de a identifica viața naţională cu cea,
religi6să ! Urmând urmelor trase de marile inimi româneşti, de eroii și conducătorii neamului nostru Românesc și Malestatea Sa Regele nostru Carol I, în mânile căruia Providenţa, prin alegerea naţională, a depus destinele neamului nostru, cu multă mângăere
sufletescă, cu bucurie și fală naţională, privim cum nu numai îndemnă dar încă contribue și încurajază restaurarea monumentelor Bisericei nâstre ortodoxă. Vedem că pe
lângă vietoriile câștigate în cel de pe urmă resbel pe câmpiile Bulgariei în contra 'Lurcilor cu arma

în mână,

am

obținut, ca o consecință,

independența

n6stră naţională,

şi

înălțarea Statului nostru Român la Regat; vedem, die, că suntem întălul popor favorisat, ubit şi chiar invidiat între popârele din Orient; far acesta pentru că în tâte cestiunele
mană de existenţă națională, mai ales de o jumătate de secul, noi am fost cci întăi ce am
arătat și altor națiuni calea, care este de urmat. Dupre cum dar în simţimentul național,
tot așa şi în simţul religios, cred că tot noi vom fi cei ce vom da semnalul, că ori-ce
reînviere şi renaștere națională nu este complectă, când nu este urmată nemijlocit de
cultivarea sentimentului religios, care-i basa siguranţei sociale, a moralităţei publice și
a tericirei individuale. Providența a voit să avem în timpurile nâstre în capul ţărei un
brav Rege, un curagios soldat și bun creştin, care ai ajutat și ajută mersul spre consolidare a neamului

Românesc,

pentru

a-și atinge scopul.

Un popor fără de respect către datinile strămoşeşti, către Religia sa
s este o aglomerare de individe, formată din combinaţiuni de interes, şi care se pot desface ori împrăștia,
la cel întătu semnal

dat, pentru

că nimic comun nu-i legă afară de interesul material.

Nu se întâmplă tot așa și cu popârele ce-și respectă monumentele, datinileși Religia,
strămoșasciă. Acolo oră-ce navălitor, ori-ce cuceritor găsește ca resistență nestrăbătută,
piepturi de fer, tâtă suflarea omentscă a acelui popoz; pentru că preferi a cădea victorios, dar măreț, ca Leonida în vechime cu soldații săi la "Termopile, ca sânţii Martii în seculii primitivi şi ca Mihalu Bravu în lupta pentru independenţa neamului Românese; preferă mârtea glorissă de cât a suferi jugul tiraniei străine, oxă a ingerinţelor
anti-naționale, ce-i vor aduce distrugerea datinilor și legei strămoșești. Acest adevăr
înțelegându-l Maiestatea Sa Regele României, după ce în durata Domniei sale, plină
de fapte mari naţionale, a reînălțat Statul Român la vechea lui splendâre, din timpii
Mireilor, Stefanilor și Mihailor, oțălind bărbăţia n6stră strămoșască, voeşte cu persistenţi,
acum, profitând de pace și linişte, a cultiva și sentimentul religios și ast-fel să asigure
pentru seculi întregi existenţa nâstră națională. Mai eri Argeșul a spus lumei civilisate,
“că poporul Românesc şi-a, reedificat, cu multe străduinți, în t6tă splendârea sa Biserica,
lui Neagoe Basarab, operă de artă rară și. invidiată am putea dice în Europa și în
care astăi Românul resuflă cu veselie și cheamă cu mândrie naţională numele Dumnedeului părinților sei !
Astădi Catedrala reședinței Mitropolitane a Lașilor spune prin măreție şi imposanța
sa, grandi6să trecătorului: „nu mai sunt ruina ce am fost, ruina mi-a dispărut, privirea-mi
desplăcută, ce produceam ochiului privitor, îmi lipseşte cu totul acum ; numai sunt adăpost ulilor și locaș paserilor râpitâre și cobitâre; astădi sunt locaș splendid în care se
laudă şi se glorifică de inima creștină și Română numele lui Dumnedeii ; sunt mândră

LXAS

şi frumâsă ca o miresă a lui Christos; sunt măreță, impunătâre și demnă expresiune a
poporului Românesc ; sunt aceia ce a voit să fiii fundatorul meti — vrednicul Arhipăstor al Românilor, Veniamin Mitropolitul“. In ea în toți seculii viitori Românii vor ridica glasuri de mulţămini, de cereri și de îndurări către Dumnedeii în tâtă liniştea,
și vor aminti cu respect numele acelor ce ati contribuit la desăvârşirea că.
Mâne, poimâne, Sântul Nicolai din Iaşi, Biserica iubită a lui Stefan cel Mare, și
curând după aceia altă Biserică, cap de operă ca artă, a lui Vasilie Vodă Lupu, vor chiema din not pe Români de a serbători reedificarea și restaurarea lor și se vor da popovului Românesc spre a-și invoca în ele numele sânt a lui Dumnedeii! 'L6te aceste lucrări religi6se şi naţionale s'aii svârşit în timpul și sub auspiciile Regelui inostru Carol 1.
Să respectăm dar și să fim recunoscători Maiestăţei Sale pentru nobilele sentimente ŞI vederi înțălepte de care este predominat şi condus. Când EI cultivă simțul național unit
cu cel religios, când EI prin aceste fapte îndeplinite ni spune în coneret că viaţa socială, sigură şi fericită nu pâte fi fără de Religie întrun popor fără Dummedeii ; când EI,
țara, neamul nostru îl adumbreşte sub scutul lui Dumnedeii ; când, cu EI, și prin El noi
liberi și liniștiți trăim în societate; atunci se cuvine, trebue a-l aduce pentru aceste
fapte, cugete și prevederi mulțămiri sincere și a ruga cu zel pe Dumnedeii pentru sănătatea, liniştea și fericirea Maiestăţei Sale în aceste temple chiar restaurate în epoca
Regatului Stii 7).

Sânţivea Mitropoliei.
Vecernia de Mercuri sera.
Este cunoscut de tot ereștinul ortodox, că tâte serviciile nâstre Bisericești se încep
din (iua precedentă cu Vecernia.
După solenma primire a Suveranului nostru în municipiul Iaşilor, conform programului oficial, la ora 4 p. m., în presența unui publice forte numeros, sa făcut Jecernia
cea mare, la care a oficiat Inalt Prea Sânţia Sa, D. D. Iosit Naniescu, Mitropolitul
„Moldovei și Sucevei, dinpreună cu Inaltul Cler și cu personalul Mitropoliei,
Acest serviciii s'a făcut cu tâtă pompa obicinuită Bisericei ortodoxă.
Sâra la ora T şi jumătate s'a făcut apoi privigherea obicinuită la sărbătorile mari

bisericești în presenţa I. P. S. S. Mitropolit, a P. P. S. S. Episcopi de Roman, ROmnic, Huși, Argeș şi Dunărea
lerian ROnmicenu,

de Jos, a Prea sânţiților Arhierei Ieremia Gălăţanu,

Dositei Botoșinenu, I6nichie Baca6nu, Dionisie Craiovânu.

Va-

Inalt Prea

Sânţitul Mitropolit Primat a fost representat prin P. S. Inocentie Ploeștânu, Vicarul
.
sântei Mitropolii a Ungro-Vlahiei.
Acest ereştinese servicii bisericesc de n6pte a început cu cel al Lite? și a continuat cu Uteniea, Polieleul, și cu tâte cele-l-alte cântări obicinuite la ambele hramuri
ale Mitropoliei, care sunt: Si. Gheorghe, patronul oștirei, și Întimpinarea Domnului.
Inainte de începerea serviciului, mărețul templu era iluminat și de jur împrejur
1) Dupre

câte informaţiuni am putut culega, se pare că pentru

vechza clădire a Mitropoliei

Sar fi cheltuit cam la 5,000,000 lei vechi. Aceşti bani aii fost adunaţi atât din venitul moșiilor ALitropoliei, cât şi din ajutoruri băneşti de pe la Episcopiile Moldaviei, presum şi a Monastirilor Româneşti ; de aseminea şi prin o contribuţie b:nevolă din partea boerilor timpului, asupra cărora Mitropo-

litul Veniamin avea mare iniluinţi. Restauraţia şi desevârşirea în totul a costat acum pe Ţară sumn

de 1,186,233 lei 85 bani. Ac6stă sumă s'a 'dat suezesiv Comisiunai dle restaurare dela 1880—1887,
și anume: 110,000 în anul 1$30/3i, 159.090 în 1$31/82, 150.009 în anul 1832/83, 215,805 în anul
1$83/54, 149,729 lei, 85 bani în 1884/35. 233.215 în anni 1885/36 şi 171,481 în anul 1886;87. Pe

lângă acâstă sumă s'a nai cheltuit încă 72,000 lei pentru alte lucrări privitore tot la înframusețarea
şi desăvârşita ei

terminare.

In total suma

de: 1,298,233

ler. 85 banr.

e

re

iC
Na
3
ESTA

„i
.

coma

1

N

4

La

E 7

SIT
zi
sa
ARE mea
Ti

a îi Es

Pe
7

Cm
mg i oa zi

Repr. Socecii &

Teclu.

BISERICA CATEDRALĂ
VEDERE

EXTERNA

*

DE SPRE

INTRAREA

PRINCIPALĂ

e

-

a
ani

TE

——

5

IA:

i

rara

=

—

ar

i
roza
PL

7

Sas

3, 2: SU

e

„

aa

N

res

mea

e

EEE

„

IDEALA!

SI ia cat
Ata

Pa

Sai

az

%

„Ia

: i

ve ai 0

d

ea

a

area,
po

i O

e

(900

CE
=

i

=

a

ni

za

|

7

i

ERĂ

_

bre i
ap
Îi

rr

a

i

gta

,

,

—
7:17
jo:
l
Ti

|

i

|

ma

-

|f

TE

L..

=

Ţ

„iii

aa

tă

i
i

1

|

II.

.

a --

,

,

.

e;

:

Pa

E

|

|

|

ae

n na
-

!

e es

?

pe

+A

eA

re aa

|

TE.

ere creea erau eee.
PP
ap AZ

SsSă
/ EA:

| pet As i
i

a

aie

-h

SR.

.

ste

e
a

EI
E!
e pFDE

OILE

Vi

FR prea

TIE
SI

FâZ III

b

i

E

e

el

RR

ce Dra
a
i

ipa TE
i i
a

If

-

ez)
ie
|

x

i

”

a

ut

N

a

ma

rprăie

Pi

ie

“||

Zi

;

” p.

ie

Oz
ME

7 |
p...

ES

i
mpi d
ZII
ich] Sa

:

SSI
II]

Ra
TI
ee

i De
cz a ati

pei
pe

ej
AS:

>

ES SRL ED

NO an e AI RIPTED RDI
a
TIE TREN
20 a a ŢIN
ACELA
7
pi
Sa
(e a . 0
e
G —__
a.
„E ci 3
ea ase:
a
a ——— Aa
_——
— m

j

ca

e IE
Ne

2

AN:

fa

:

RE

ke

ct
pi

Mer

—.

i

m

pai

Do

.

me:

ip

FR
Ca

er

n.

»

daSec!

ZA

„!

i

|

:

CATAPETEASMA

(gi

“

od

ă

zu
03
IN

a

e

Di

'

Repr. Socecit 6” Teclu,

LE

.

i .

4 ad,
i

+

-

4

»

da

Zr

_—

N

“.,

7

4

)

“sk

ti
ş

en

LXXXI
înconjurat de lampi6ne, făcute de elevii sedlei de meserii din Iași și care erati aședate
de grilajul de ter, ce înconjură curtea și palatul Mitropolitan. Sunetul marelor clopote, făcute de însuși fericitul Mitropolit Veniamin Costache,
din depărtare—asemenea unor tunete din nori, prin cari sar manifesta. vocea, lui Dumnedeii,—anunţaii pe credincioși că se începe sânţirea acestui măreț edificiu, ce așteptă de
mai bine de o jumătate de secol terminarea şi încununarea sa.
Privirile credincioșilor, ce întraii în lăuntrul acestui măreț templu, erai cuprinse de
uimire în fața frumuseței decorațiunei artistice de sculptură, pictură. și arhitectură și a
ornamentațiunei bogate, sporită încă și mai mult prin splendidul și feericul iluminat,
prin” îngereștile cântări ale Bisericei nstre ortodoxe, executate de bătrânii noştri psalți,
carii ai făcut în tot-dcuna pod6ba Biserieci n6stre, prin admirabilul şi extraordinarul
tablou, ce în timpul nopței, la lumina miilor de făclii şi candele, manifesta, întregul templu, din înălțimile căruia se părea că se aude vocea A-Tot-Puternicului Dumnedeii,
care chiamă pre 6meni la Iubire, la frăție, la libertate și dreptate, la respectul legilor
și al autorităților divine și umane,

|

În acest concert Dumnedeesc, concert de cugetări sublime, manifestate în sufletul
credinciosului prin o asemenea splendidă serbare ce nu se pâte descrie, ci numa! vedea,
și simţi, ati staț credincioșii transportaţi pănă după ora 11 din n6pte.
Atât la serviciul Vecernici cât și la acest al Privigherei, precum și la cel al qileă
următore, aii luat parte Domnii Miniştri: D. Al. Sturdza, Ministrul Cultelor și al Instrucției Publice, D-l C. Nacu, Ministru de Finanţe, D-l Eugenie Stătescu, Ministru de Justiţie, D-l Radu Mihaiu, Ministru de Interne, D-l General Anghelescu, Ministru de Resbel; apoi D-l General

Barozzi,

șeful Casei militare a Maj.: Sale,

D-l General

Grecenu,

Prefectul Palatului, D-l Colonel Candiano, Adiutantul Maj. Sale, D-l General Racovitză,
Comandantul Corpului al 1V, D-l General Pilat și D-l General Pencoviei; după aceea
D-l Genera! Leca, Președintele Adunărei Deputaţilor, D-nii Al. Orăscu și Nanu, Vice-.
președinți ai Senatului,

și D-l Dimancea,

Vice-președinte

a Camerei

Deputaţilor ; D-niă

Consuli Generali și Vice- Consuli al Statelor Streine, ca, D-l Obermuller al Rusiei, D-l
Pietsehka al Austro- Ungariei, D-l Galli al Germaniei, D-l Spiridon Ctriticos al Grecier;
Principele Grigorie Sturdza Senator, D-l 'Tătărăseu, pictor, D-l M. Ganea, Prefectul districtului Iaşilor, D-l IL. Ornescu loco- -țiitor de Primar Iașilor și alți Domni Consilieri:
comunali V. Gheorghian, Ganea etce., D-l Morţun, Prefectul Oraşului, D-l Culianu, Rectorul Universităţei de Iași, D-l Colonel C. Langa, membru al Comitetului de restaurare
a Bisericei, D-l Spiru Haretu, Secretarul general al Cultelor
; D-nii Deputaţi și Senatori:
P. Carp, Iorgu “Lacu, Mache. Anastasiu, C. Climescu, Alexandru Gheorghiu, Vizanti,
Urzică, lanov, V. Pogor, Crupenschi, Șendrea, Al. Xenopol, Paraschiv cete. ete.; D-l
“Feodor Roseti, Președintele . de secție a Înaltei Curți de Casaţie, D-l Filitis, Procurorul

General a Inaltet Curți de Casaţie, D nii Degrea, Lahovari, Membri la acea Curte; în
fine Președintele și Membrii Curţei de Apel din lași și ai "Pribunalelor, şi un mare număr

de fruntaşi al orașului şi proprietari, ca

D-nii

Sandu

Dudescu, ' Litenu,

Epitrop.

st. Spiridon ete.; Profesori de Universitate, Liceii, Seminariu, Gimnasii și Scoli primare:
toți aceştia, împreună cu un mare numtr imens de Români veniți din diferite unghiuri
ale României înadins pentru acestă s&rbătâre, aii participat la acest serviciu dumnedeesc,
ce transporta

inimile

spre

ceriu.

După săvârşirea, serviciului bisericesc, lumea, s'a, retras 5 așteptând cu nerăbdare dia
“de 23 Aprilie.
Istoricul

Mitropolie

din Iași.

LAARII

- Diia: de 23 Aprilie.
Acâstă di memorabilă în istoria, Mitropoliei din Iași, cu hramul: Sântul Marele Martir
Gheorghe—care hram sa luat de Mitropolia de Iaşi după cel ce era încă din timpul
Domnitorului Alexandru cel Bun, când era Mitropolia în Suceva, şi care a durat pănă
după strămutarea scaunului domnesc și Mitropolitan în Iași, la 165-4,—a
fost tot-deuna
splendid sărbătorită, ca patronul "Țări și al stegurilor

lui Stefan

cel Mare

și al altor

eroi

“din acâstă parte a României.
In

acâstă

mare

di sai

deşteptat

cetăţenii

vechiului

municipiu

al Iaşilor îîn

un

pu-

ternie bubuit de tunuri, ce anunțaii sosirea unui mare eveniment în istoria Mitropoliei
“Taşului. Pe la orele 7 de dimincță stradele deja, erati întrețesate de lume, iar în acea din
faţa Mitropoliei de abea se mai putea răsbate prin mulțimea aglomerată acolo.
In acest timp, în interiorul Catedralei, se făcea obicinuita sânţire a apei de câtră
Arhim.

Vasian,

asistat de clerul Bisericei, şi cu care apă sântă

trebuea

a se stropi Bi-

serica și împrejurimile ci înainte de sânţire, dupre datina Bisericei nâstre.
La ora $,I. P. S. S. Mitropolitul Moldovei și Sucevei, D. D. Iosif Naniescu, zelosul iniţiator al restaurărei Bisericei Episcopiei de Argeș, pe când se afla acolo Episcop în 1875, zelosul şi respectabilul iniţiator și conducător al Inerărilor de restaurare
ale acestei mărețe Catedrale a Moldovei, se afla în Biserica cea veche, Sântul Gheorghe,
și îmbrăcat în tâte vestmintele arhierești, dimpreunăcu toţi P. P. S. S. Episcopi și Arhierei amintiţi mai sus, urmat și de întregul Cler Mitropolitan și de credincioșii adunaţi
aică

de

prin

diteritele

unghiuri

ale

României,

așteptaii

cu

toți

- Regelui.
"La ora 9 fix, tunurile anunţară plecarea M. S. Regelui de
minute

sosi la, Mitropolie,

înconjurat

sosirea

la Palat

de Casa Sa civilă și militară,

Maiestaţei

Sale

și în câte-va,

cum şi de mai mulți

- Domni Miniștri și demnitari ai Statului. La porticul Bisericei vechi fu întâmpinat de
întregul Cler, ce înconjura pe I. P. $. S. Mitropolitul, și care ducea sântele mâște ale
Mastirilor aflătâre în vechea Catedrală, spre a fi depuse în Sânta Masă a nouei Cate„drale.
Indată Majestatea Sa, luă lov : în' mijlocul cortegiului, alăturea cu I. P. $. 5. Mitropolitul, și înconjurat de toţi P. P. S. S. Episcopi și Arhieret şi de cler și de un publie
imens, în sunetul clopotelor întregului oraș, în bubuitul tunurilor de pe delul Galata
și sub razele dulci ale sârelui celei mai frumâse ile de primăvară, a înconjurat de trel
„oră noita, Biserică. Venind la treptele de la intrarea în Biserică, pe o masă improvisată,
“piosul şi distinsul Mitropolit al Moldovei a cetit Evanghelia; apoi cu toţii îngenunchind
împreună cu bunul și creştinul nostru Rege citi prima și frumâsa, rugăciune de sânţire.
|
Im aceste momente, M. S. Regele, care stătea alăturea cu I. P. S. S. Mitropolit,
„pănea fârte mișcat de solemnitatea, serviciului religios, cu: pietatea ce-L, caracteriseză.
De aici plecând, întregul cortegiii- făcu a doua înconjurătăre, a, Bisericei, pe care
- o sfârşi tot ia treptele cele mari, prin o adoiia Evanghelie și rugăciune, cu îngenun- chiare iarăși a tuturor.
După acestă mulțimea poporului mereii crescând plecă spre a face a treia și ultima. încunjurătâre simbolică"a Biserici, ca și cele doii; precedente. Venind din noii la
treptele cele mari ale Bisericei, s'a citit a treia Evanghelie cu a treia rugăciune, pline
de spiritul și poesia cea mai înaltă a religiunei lisericei Ortodoxe.
“Clopotele de sus continuati de'a suna; tunurile bubuiaii; era un moment în adevăr sublim!
|
N

Cortegiul, în frunte cu M. S. Regele și Mitropolitul Moldovei, cu Miniștrii,

Gene-

ralii și toţi Inalţii demnitani al Statului și al Biserieci, urcati largele trepte ale Bisericei,
Venind cu toții înaintea Ușilor celor mari, prin care se făcea solemna, întrare în
templu, acestea erai închise, spre a simbolisa, dupre ideia Bisericei Ortodoxe, intrarea
prin ele a Marelui Impărat, adecă a lui Dummnedeii însuși, prin autoritatea ce-L, represintă
|

pre pământ.

Inaintea acestor uși, când I. P. $. S. Mitropolitul, alătură cu Malestatea Sa Regele
ve ria pronunţat cu glas înalt cuvintele: „Bidicaţă boeri (demnitari) porțile z6stre, și
dicați porţile cele vecinice, și va întra Împeratul marirel“, repeţind acestă, pericopă de trei
ori, și la care întrebare se respundea din lăuntrul Bisericel: „Cine este acestu Imptratul marire 9%, atingând uşile închise, ele de odată se deschise în lături şi întrarea marelui templu era liberă pentru tâtă lumea. Marele cortegiu, dimpreună cu sântele mâște
ale Martirilor, înaintând nu se opri de cât în Altar, spre a se începe însuși actul sânţirei.
Intrând în sântul Altar, sa, procedat mai întăi la spălarea Sântei Mese, dupre obiOrtodoxe, la care ati luat parte întregul personal al Episcopilor și Arhicotul Biser- icei
ercilor ce aveai a leturghisi, dimpreună și cu M, Ş. Regele.
După spălare, a urmat aședarea sântelor mâște în lăuntrul Sântei Mese și turnarea
aromatelor, pomenindu-se fericiţi cititori și. fundatori, începând cu Alexandru-cel-Bun și
până astă-Qi. După aceasta sa uns Sânta Masă cu Sântul şi Marele Mir, sa lipit cu
aromate la cele patru colțuri Sânţii patru Evanghelişti, dintre care unul de însuși M. Ș.
Regele, unul de I. P. $. Mitropolit şi doi de Episcopii și Arhierek leturgisitori:
'Perminându-se hrisma acesta, sa procedat la îmbrăcarea St. Mese cu o pânză (erismă) mare

albă, de ţesetură

națională,

hărăzită de o pi6să dâmnă

română ; sa înfășurat

preste tot pe dedesupt împrejur cu sforă, pecetluindu-se cu sigiliul Mitropolitan, spre a
nu mal umbla nimeni în lăuntru nici odată; s'a acoperit pe de-asupra Iarăşi peste tot
cu o trainică și frumâsă stofă, aședată de însuși M. 5. Regele, împreună cu I. P. 8.5,
Mitropolitul; de-asupra acesteia sa pus o altă îmbrăcăminte și mal frumâsă, dar care
se pâte schimba, dupre însemnătatea sărbătorilor. Spre stiință amintim, că acestă Sântă
Masă este de marmură monolit, ce a fost adusă cu acest scop de însuși Mitropolitul
Veniamin Costachi și care-i pârtă încă și literile sale inițiale și s'a aședat pe cinci piciâre

tot de

marmură.

In fine

preste îmbrăcămintele

menţionate,

s'a

aședat

St.

Antimis,

Dumnedessca Evanghelie, st. Cruce, Candelabrele, Chivotele și alte obiecte sânţite, care
în tot-dâuna, stai pe St. Masă. După acâsta sati aprins luminările, s'a aşedat și sa aprins
candela s-mbolică de-asupra Sântei Mese de către însuşi I. P. 5. S. Mitropolitul, împreună cu M. $. Regele. Cu acâsta lucrare, sânţirea Altarului se consideră ca terminată. Urmă
apoi miruirea templului, la cele patru părţi erucișe ale sale, de Inaltul şi piosul Mitropolit, împreună cu M. $. Regele, începend de la Altar, şi sfârșind în partea stângă.
După terminarea aceştia, M. $. Regele fu condus de întregul cortegiii al Arhiereilor și
înstalat în tronul regal; tar Î. P. S. 8. Mitroplitul, cu toți Episcopii şi Axhiereii, în număr de
doi-spre-dece, carii toți liturgisaii, însoțiți și de un mare numer de preuţi şi diaconi, în
asistența unui publice imens, se opri în mijlocul Bisericet, spre:a bine-cuvânta începerea
primei, sântei și dumnedeeştei leturghii. Acestă memorabilă, leturghie sa oficiat, ca du.
'pre obiceiul Bisericei nâstre ortodoxe, în modul cel mai splendid și ne mai pomenit de
rar, căci ait leturghisit 12 Arhierei cu Mitropolitul Moldovei în frunte, adică un Sinod întreg al Biserieci Române, însoțiți de mai mulţi arhimandriţi, preoţi și diaconi.
In tot timpul serviciului st. leturghii, renumitul cor vocal al Mitropoliei din lași,
intonă, sub

conducerea

distinsului maestru

și profesor G-. Muzicescu,

cele mai

sublime

.
și mai transportătâre cântări religise, făcute ad-hoc.
Măreţul aspect al templului, publicul numeros ce inunda parterul și galeriile, tainica lumină a candelelor, unită cu razele sârelui, ce blând pătrundeaii prin ferestrile

mr,
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picturale, care sunt de o rară frumuseţă și de o artă perfectă, hărăzite templului de însuși M.;
S. Regele: tâte aceste, întovărăşite de frumâsele cântări, înălţaii sufletul piosului ereștin pană în regiunile cereşti. Și întradevăr părea că se vede o rază a Maiestăţei Dum-:
nedeeşti pogorîndu-se din ceriuri pănă în mijlocul acestei numer6se adunări de muritori.
Totul era măreț, totul era demn și sublim!
:
La sfârșitul st. leturghii, M. S$. Regele, scoborându-se din tronul seti, merse de se
închină la iconostas, primi din mâna Inalt P. $. Mitropolit anaforă și-Și reluă locul
Jarăși pe tron, pănă când publicul, conform programului, deşertiă biserica, unindu-se
cu nenumărata mulțime ce stătea afară în fața Bisericel. ML. $. Regele eșind din Biserică,
stătu pe treptele. dinaintea uşilor celor mari, încunjurat de Inaltul Cler, D-nii Miniştri,
D-nii Generali și demnitari ai naţiunei, și rosti cu o voce puternică, emoţionată și cu
accente

forte pătrundătâre, cuvântarea 'următâre:

„ Un semi-secol Biserica Aitropolitană a vechey Capitale a Joldovei a rimas o mărâța
ruină, un corp fară suflet. Părăsită şi sguduită pâna în temeliile sale, se înalța de-asu-

pra

Iașului acâstă însemnată

cladire,

având

ușile sale

închise ; vântul și plăea pătrun-

deati prin crăpăturile ei, și numai sunetele clopotelor de la bisericuţa din fața, chemând
la slujba dumnedeescă, găsia în bolțile deșerte ale acestor zidiuri un resunet mângâitor
ca
ş6ple tainice, prevestind că opera începută a fericitului întru pomenire Mitropolit Veniamin nu va peri.
Faptele bune sunt tot-dtuna văsplatite și poporul Român nu uită pe acei carii
ai
lucrat și luptat pentru Biserică și Patrie.
Datorim

acestul. simțimânt

mărinimos,

că monumentele

nostre religidse și istorice sunt

treptat vestabilite şi că, după cincr-deci de any de îngăduire, vesare aci diu zidiuri
surpate un sânt locaș, vreduic de vechiul scaun Arhiepiscopal al Moldovei și Sucevei.
|
Salut dar cu cea mai vie mulțamive acâstă fericită disacâsta frumâsă serbare, și pe
z0X toţi,
carii ați alergat din tote unghiurile ver, spre a împartaşi bucuria Mea, fiind-că
o dorinţa adânc simţita a inimel Mele este astădi un fapt îndeplinit. Mândru pot fi ca sub
Domnia Mea
sa vedeschis bine-credincioșilor acestă Mitropolie, târnosita fiind tocmai în
vremea când

sirigarea de veselie „Christos a înviat“ răsuna încă în t6ta lumea creptind.
„dAdeverat a înviat“ și a intrat în Casa Sa, ridicata și reînființată
în î6ta stralucirea în a doiu a lea Capitală, care a depus pe altarul Patriei, ca
darul cel may scump,

corona lut Ștefan, spre a [i contopită cu aceaa lut Mihu, vefaurita
în oțel pe câmpul
de lupta, întemeind și statornicind ast-fel pentru timpuri vecinice Unirea
și 'Taria, Neatârnarea și Regatul României.
„Cao coma neperiiore, trebue sa pastram aceste mar! isbândi, dobândite
prin prudenţa și
jertfe, prin vitejia armatei, fiind-că ele sunt vâzamul nostru cel ma!
puternic în împrejurani grele, moștenirea cea ma! prețidsă pentru generaţiunile viitore.
Ceriul, care a luat tubita Nostra Țară în înaltul Săi scut, va bine-cuvânta
opera
Nostră şi va asculta rugile Nostre, pe cari le îndreptăm neîncetat Regina
și Li catva ATot. Puternicul pentru fericirea dragului. Nostru poport.

După ce:M. $. Regele a terminat acestă cuvântare, întreruptă fârte
des de strigătele şi urările entusiaste ale unei mulțime imense, D-l D. Al. Sturdza,
Ministrul de atunci
“al Cultelor, rosti următorul discurs în aplausele unanime ale public
ului:
Sire,

„Se împlinesc

30 de ani de când Românii de dineâce. și de dincolo de Milcov sai
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ridicat ca un singur om, ca să răspundă ia întrebarea, ce le adresa Europa: „Ce vreţi2%
Tâtă suflarea românescă înțelesese atunci că mâna Providenţei! este întinsă preste acest.
pământ și un fr6măt cuprinse întreg poporul de la o margine a țărei pănă la ceea-l-altă.
Se părea că umbrele marelui împărat Traian și a tuturor eroilor caril ati lucrat și sai
jertfit pentru neamul Românesc apăruse pintre noi, spre a ne îmbărbita la fapte noui
şi mană.
Neted și limpede, clar şi categoric fu răspunsul ce am dat Europei, când Y%-am
spus

unei

origini

nobile și puternice, era espresiunea, voinței unei naţiuni vii, hotărită de a pune

în lu-

crare

ce suntem,
ceea

ce am

suferit,

ce vrem.

Acel

răspuns

era

eșit

din

rostul

ce vola.

Atunci și credinţa depusă în luptele ce se desfăşurară isbuti: mai presus de aşteptările tuturor. Bine-cuvântarea ceriului s'a revărsat preste noi și e providenţial că serbăm
astăţi îndeplinirea a trei decenii a memorabilului an 1857 prin imne de recunoseinţiă,
înălțate cătră A-Tot-Putermicul Dumnedeti, la sânţirea acestei măreţe Catedrale a vechei
şi venerabilei

Mitropolii a Moldovei,

că serbiim

acestă aniversare a renascerei neamului

nostru în acestă veche cetate, care a luptat ca conducttâre a tuturor, cu un patriotism
admirabil şi cu o abnegaţiune rară pentru'realisarea visului de aur al multor şi multor
generațiuni.

„ Inconjurat de popor şi de
a Patriei, ca să dați mulţumită
ce am străbătut, că ne-a, ridicat
acestă mărcță Biserică, fondată
și astădi pretutindeni cu iubire
intea mostră,

ca semne

armată aţi venit, Sire, ca în timpurile de glorie şi de mărire
ceriului că ne-a ocrotit miraculos prin erelele încercări
sus, că ne-a constituit puternic și că ne-a ajutat să ridicăm
de piosul Mitropolit Veniamin, al căruia nume se pronunță
și venerațiune. Jumitate de secol ati stat ruinile că dina-

ale neputinței în care trălam,

căci nu simțilam în noi puterea de

a termina clădirea începută. Ceea ce era însă cu neputinţă înainte ca Marestatea Vâstră
să înalțe falnic stegul Regatului Român, a fost ușor după ce ne-ai condus cu înțelepciune și
virtute, cu vitejie și prevedere, ca să scim, să vedem și să pipăim că România în fine ne
aparține noiiă și urmaşilor noştri, că suntem în stare, când pericolul va sosi, să o apăram cu plepturile şi cu inimile nâstre.
Sire,
Credineloși "Ți suntem;
tem,

căci ţii în mână

căci al avut și ai mare credință în not. Credincioși ŢI sun-

inimâsă drapelul onârei și al viitorului Patriei.

Mulţămind A-Tot-Puternicului, că a înălțat şi a întărit "Țara acesta, ridicăm cu
toții rugi ferbinți spre ceriu, ca să ocrotâscă şi să întărâscă pre Majestatea Vâstră, piosul,

inţeleptul

și vitezul

nostru

Rege, pre buna,

şi virtusa,

blânda

ȘI geniala nâstră, Re-

gină şi pe Dinastia fundată de Maiestatea Vostrăt,
„Lrăiască MM. LL. Regele și Regina, !*
„Irăiască România !%
După D. Ministru
în numele

comunei

Sturdza,

D.

Iașilor, următorul

I6n Ornescu, Ajutor de Primar, a, rostit aseminea,
discurs:

Sire,

„Moldova, parte în etern inseparabilă a României, serbeză astădi o mare dată. Mitropolia acestei frumâse regiuni de 54 ani stând în ruine, noi perdusem orik-ce speranţă;
Majestatea Vâstră ați ridicat-o în un mare și splendid edificiu. Religia, templele ei sunt
o necesitate, răspund just naturei morale a omului.
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Bisericile, marile monumente religiâse, vorbese plăcut poporului: prin înălțimea
stilului, prin frumuseţea formelor râpese omului respect, admiraţie și transmit posterităței ideile și civilisaţia timpului în care sai înălțat. În van se atacă, se contestă religia,
divinitatea.
|
Existenţa lui Dumnedeii e manifestă la fie-care pas în natură. Spiritul divin se.
recunâsce în corpul visibil al universului. Concepută dupre divul săi Fundator și marii
dascăli ai Bisericei,

religia

creştină

e una

din

sursele

principale,

una

din basele cele

mai puternice ale civilisaţici lumei, ea este în armonie cu adevăratele interese ale societăței, cu progresele sciinței, cu puternicia Statului modem.
Capitala a dotia, ca și "Țara întregă, vede cu fericire “că, dupre cum sub Domnia
Maiestăţei

Vâstre, tâte instituţiunile țerei ati luato

desvoltare fericită, și Biserica

str&mo-

șască a fost în primul loc obiectul Augustei Vâstre solicitudini: Curtea de Argeş, 'LreiJerarhi și Mitropolia Moldovei vor rămânea în, veci pentru acâsta neperitâre dovedit,
„Trăiască Regele și Regina României!i
|
Facă Cerul ca să conducă mulți ani destinele "Pârei la întărire, Ja glorie, la cultură!
„ Trăiască în etern România, scumpa nâstră ară !*

Pe lângă cele trei cuvântări de mai sus, mai este și a patra, f6rte miedâsă în materie istorică și morală, pregătită pentru ocasiunea sânţirei Catedralei de cătră [. P. $.
S. Arhiepiscop Mitropolit al Moldovei și al Sucevei și Exarh Plaiurilor D. D. Iosif Na.
niescu. Dar acestă împortantă cuvântare, din causa: orelor forte înaintate, nu sa putut
rosti de cătră I. P S. Mitropolit, în timpul liturgici în Biserică ; și tocmai în acâstă
prevedere s'a, fost tipărit în o anumită broșură, care sa împărțit publicului în un număr de maj multe mii de exemplare.
Pentru importanța sa și edificarea creștinilor o publicăm în întregimea ei, ca una
ce face parte esenţială din Istoria Mitropoliei Moldovei.
(1
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Inalt Prea Sânţitului Arhiepiscop Mitropolit Moldovei și Sucevei și Exarh plaiur
ilor
|
D. D. IOS1k NANIESUU,
|
pregătit cu ocaziunea sânţirei Bisericei celei mari, Catedrala Mitropoliei din
Iași, care
sânţire s'a stverșit în presența Malestăţei Sale Regelui României
CAROL
L-iă
De Inalt Prea Sânţitul Mitropolit Iosit Naniescu, în dia de 23 Aprilie, anul mântui
rei 1887,
însoțit de 12 Prea Sânţiţi Arhierci și Episcopi ai țărei, și anume Episcopii:
Melhisedec
al Romanului, Ghenadie al Argeșului, Silvestru al Hușului, Ghenadie al Râmnicul
ui,
Partenie al Dunărei de jos.—Arhiereii locotenenţi titulari, Membri ai St. Sinod: Ieremia
Gălăţenu, Valerian Râmnicenu, Inocentie Ploeştânu, Dositeiu Botoșinenu, Dionisie CraYovânu și Ionichie Bacanu.
bi
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In aceste momente solemne, cu .ocaziunea sânțirei acestui frumosși măreț 'Templu
religios, vare-mi place a crede, că va fi pentru generațiunile viitâre un monume
nt de
mândrie naţională, început de fericitul întru amintire Prea Sânţitul Mitropol
it al Mol-
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-dovei şi Sucevei Veniamin Costachi, în anul 1855, sunt acum 54 ani, dar pe care cl
ma trăit ca să-l vadă terminat și inaugurat, în aceste momente, die, îmi pare că aud
cu urechile sufletului mei pe însuși fericitul părinte Veniamin, primul fondator, esela“mând din adâncul sufletului seit aceste cuvinte ale Psalmistului: „Domne, tubit-am bună
podăba Casei Tale şi locul locașului mărirei talet.
Si cu adevărat, fraţilor, cum n'ași repeta ei în aceste momente de mare sârbătore
veligi6să și tot odată, națională pentru noi Românii cuvintele Psalmistului, care cu tot
dreptul cuvânt și fârte potrivit se pot atribui și fericitului părinte Venianin Mitropolitul?.... Mar ales când întâreem o privire în trecut asupra tuturor faptelor sale laudabile,
frumâse și folositâre posterităţei neamului Românesc, pe care el le-a săvârşit în timp de
10 de ani aprâpe cât a stat pe scaunul Arhipăstorese al Mitropolici Moldovei din Iași
și în epoca în care a trăit, trecând prin multe peripeții de nestabilitate, turburare, prefaceri şi chiar nesiguranţă despre sârta "Ţerei sale, cum s'a întâmplat în anii 1808—12
Ia
și mai cu semă în 1821.
In care parte a erei vom îndrepta atențiunea și privirile nâstre și să nu găsim
urmele și tot odată să nu anim pronunțându-se cu laude bine-meritate numele lut Veniamin Mitropolitul Moldovei? Și pentru ca să fiii mai bine înţăles asupra celor ce am
Veniasă vorbesc, voiu începe mai întălu cu înființarea Seminariului do cătră fericitul
min Mitropolitul în Monastirea Socola la începutul secolului present. Ast-fel el venind la
poscaunul st. Mitropolii a Moldovei, în anul 1803, și dorind luminarea clerului şi a
Iași,
lângă
de
„porului Român, a înfiinţat în următorul an 1804, în Monastirea Socola
cea dintăt seâlă bisericâscă românescă, eu obicinuitul nume de „Seminartu“, înzestrân„du-l şi cu venituri îndestulătâre pentru întreţinerea atât a elevilor seminariști cât și a
dascalilor,

cum

se dicea atunci,

carii toţi erati internă, elevi şi dascali, cu

tot. menajul

lor trebuinetos. Acest seminarii a existat trecând prin multe peripeții ale timpilor și există
și pănă astădi cu numele primului seii fondator „Seminariul Veniamin“,În acest seminariu învaţă fiii poporului Român, mai cu semă, carte românâscă.și religia strămoșască
ortodoxă de răsărit. Apoi cea mai mare parte a literaturi române bisericeşti și chiar
profane, în Moldova, de la începutul secolului present este, am putea (ice, din noii
creată, Iuerată, prin traducţie parte de el însuși și parte sub protecţiunea și impulsiunea
dată de el, în tot timpul Arhipăstoriei şi chiar pănă la mortea sa în Monastirea Slatina. Si cărţile tipărite, atât în tipografia dim st. Mitropolie de aici din lași, cât și în cea
din Monastirea Nemţului, cele mai multe cu cheltudla sa proprie şi altele cu ajutorul
„iubitorilor de bine ai neamului Românesc, luminaţilor patrioți, cum se citeşte în fruntea,
acelor cărţi, tâte predică în tâte unghiurile ţărei numele lui Veniamin Mitropolitul cu
laude bine meritate; mai ales că el în tot timpul arhipăstorică sale a stat în fruntea învățământului public, ca primul Epitrop al învățăturilor publice.
Buna disciplină și ordinea în cler și în tâte. serviciile bisericești, conform cu camânele sânţilor Părinţi al Biserici, în cea mai mare parte, lui se datorește în țara Mol|
dovei.
Podsba sântelor Biserică, începând de la Mitropolie cu Monastirile cele mari în frunte
şi pănă

la cele mai mici

schituri şi cătune

de prin munți și de pe dealurile şi câmpiile.

terei, se datorește îngrijirei, exemplului și impulsiunei date de el în tot timpul Arhipăs.
toriei sale de 410 ani; și apoi ca corână a tuturor faptelor lui frumâse, morale „și folositâre, acâstă mărdță și frumâsă Biserică, la a, căreia sânţire ne-am adunat noi astăqi,
cred că justifică pe deplin cuvintele Psalmistului David ce le-am citat mal sus, aplicân-
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du-le fericitului părinte Veniamin, și pe care încă odată le repet : „Domne, Yubit-am bumă podâba Casei Tale și locul lăcașului mărirel tale,
|
Iar ei smeritul, care în cea mai

fragedă

copilărie am

vădut

cu ochii mei punerea,

temeliei acestei Biserici de cătră fericitul părinte fondator Veniamin Mitropolitul, simțindu-mă astăqi fericit că am trăit să conlucrez și să văd desevârșită opera, și îndeplinită dorinţa, tericitului fondator, voiu adaoge acum și cuvintele bătrenului Simeon, pe
care acela le-a pronunțat când a primit în templul din lerusalim pe Mântuitorul Christos prune în braţele sale: „Acum slobodeşty pre robul tei, Stăpâne, dupre cuvântul tei în
pace, că vădură ochii mei mântuirea tat.
Aceste cuvinte fericitul părinte Veniamin a dorit să le pronunţe și el însuși când
avea să vală terminată lucrarea Bisericei începută, de el, dar n'a avut fericirea să
trăcscă
să eselame aceste cuvinte ca și bătrânul Simeon din Evangelie.
Dar pe lângă aceste cuvinte din sânta Seriptură ale dreptului Simeon şi ale
Profetului--Impărat David, mai avem și alte aseminea cuvinte pe care cred că este bine
și
cuviineios spre edificare morală a le cita în acestă ocaziune dintre cele multe dintr'Ense
le,
de la doi mari profeţi, Isaia și Iezechiil, cuvinte die, care ai străbătut vecurile
din antichitatea cea mai depărtată și ai ajuns pănă la noi. Unul, Iezechiil, transportat
în
contemplaţiunea, mărirei lui Dumnedei, dice: „Și am vădut și tata era plina de marire
Casa Domnului“. Cela-l-alt, Isaia, aseminea transportat, strigă: ,, Vădut-am pe Domnul
șădend pre scaun înalt și ridicat și plină Casa de mărirea lui, și Serafimit sta împrejurul luă, șase aripi la unul, șase la altul, cu două își acoperiaă. feţele, cu doua picidrele
dar cu două sburaă şi strigaii: Sânt, sânt, sânt, Domnul Savaot, plin este ceriul și pamentul de marirea lu“ (cap. 6, vers 1—3).
Din aceste cuvinte ale profeților, noi învețăm a cunâsce gloria cea mare şi nedesscrisă a puterei și mărirei lui Dumnedeii, și pentru ca să înţelegem întru cât-va, noi
cești muritori și neputincioşi, ei întrebuințeză și o numire comună în viața 6menilor,
numele de casă: „Casa Domnului“, Casa luă Dumnedei. 'Trebue să înţelegem dar că
acestă numire nu este de cât un pogorâmînt pentru natura cea muritâreși mărginită
a omului și trebue s'o înțelegem în sens figuraţ, tot așa precum înțelegem și când (icem împreună cu Psalmistul: „Ceriurile spun marirea luă Dumnedeă şi facerea mârnilor lui o vestește tăriu; diia ile spune cuvânt și nptea nopțel vestește sciința; nu sunt
graiuri, nici cuvinte, ale cărora să nu se audă glasurile lor; în tot pămentul a eșit vestivea lor și la marginile lumeă cuvintele lor“ (Psl. 18, vers 1—4).
Care dar este Casa lui Dumnedeă, cel ce este nemărginit și a tot puternic ? Căci
de ne vom închipui că Dumnedei locueşte în casă mărginită, făcută de um, atunci păcătuim, dicând că Dumnedeii locueşte întrun loc.6re unde mărginit, înti”o casă 6recare, făcută de mâini omenești.
Dar marele profet Isaia nu ne lasă să greşim în acâstă, privință: EL dice ca din
partea lui Dumnedeii: „Ce casa îmY veți zidi mie, dice Domnul? Și care este locul lo„cașului mei? Ai nu ceriul îmă este mie scaun și pământul așternut piciGrelor mele? Ca
[dle acestea le-a facut mâna mea și ale mele sunt tdte acestea.— Și spre carele voiu căuta ?:
ara numnt spre cel smerit și blând cu inima și carele tremura de cuvintele mele (Cap..
66, vers 1, 2). Și profetul adaoge: că cel A-tot-puternie nu în casă făcută de mâini
. omenești locueşte, fiind că el prin ființa sa este nemărginit și nu se pâte circumscrie:

- întrun loc,

- Davind aseminea' sțrigă,:
E
|
»Dâmne, unde mă voii duce de la Duhul tă și de la fața ta unde voxu fugi? De:
me voii sui în ceriă, tu acolo ești; de me voiit pogori în iad, de fața ești; de voii, lua.
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aripele mele de dimintța și mă vol sălășlui la marginile mărel, și ucolo mâna: la mă
va porăui şi drâpta ta mă va ţine“ (Psl. 138, vers 1—10).
Iată dar cum profeţii din cea ma! depărtată antichitate, inspirați de Duhul Sânt,
ai scris pentru
este nemarginit,

urmași adevărata cunoseinţă de Dumnedeii, învăţându- ne că Duumeeii
a- tot-puternic, întru tot înţelept și prea bun, nevedut și neajuns de mintea

omentsca, Java de început şi fără de sfârșit. Acâsta este doctrina sântei Bisericei nâstre
și credința pe care am moșştenit-o noi de la părinţii și strămoșii noştrii, prin învețătura,
sântelor Scripturi şi a sânţilor Părinţi ai Bisericei pănă în diiia de astădi.
Acestă învăţătură a moştenit-o şi înțeleptul Solomon de la părintele seii David, ŞI.
dacă a înălțat lu Dumnedeii un templu măreț în lerusalim, acâsta.a făcut-o, ca pe de
o parte prin măreţia şi splendârea templului să înveţe pe poporul lui Israil a vedea, în
mod

simţibil,

chiar prin simţurile corpului

acestui

muritor,

mărirea

și a-tot-puternicia,

lui Dumnedeii, aceluia care i-a scos din pământul Egiptului şi din casa robiei, i-a trecut prin marea Roșie, i-a hrănit cu mană în pustie, le-a scos apă din pâtră și le-a dat
cele 10 poronci ale lege în muntele Sinai prin Moisi, dar i-a pedepsit acolo în pustie în timp -de 10 de ani pentru îndărătnicia şi neeredința lor, pănă când în fine
l-a băgat în pământul Canaan, care era pământul făgăduinței; far pe de altă parte,
Solomon a vrut sa învețe pe poporul luă Israil, întăiu, stabilitatea și unitatea Cultul,
şi al doilea anitatea naţionala, prin aceea de a se cunâsce unil pre alții, adunându-se
în toţi anii tâte triburile, tâte semințiile la templul din Ierusalim pentru închinăclunea
și adorarea unui singur Dumnedeii, aducându-și acolo rugăciunile şi sacrificiile lor dupre
preseripțiunile legei lui Moisi.
Ast-fel Israiliţii, adunându-se în toți anii la templul din Ierusalim pentru: datoriile
închinăclunilor lor, învăţaii a se cunâsce între dânșii pentru a nu se socoti unii pre
alţii de streini, ci că tâte cele 12 triburi sait seminții ale lui Israil formeză un singur
popor, de aceiași origină, care adorâză pe un singur Dumnedei, dupre legea dată prin
Moisi și dupre cum însuși David esclamă în psalmi: „Cunoscut este în Judea Dumuedei, întru Israil mare este mamele lui; tar dumnedeit păgânilor sunt idoli mesimţitori,
lucruvă de mâini omenești (Psl. 75, vers 1).
Acesta este, traţilor, din început scopul Bisericei lui Dumnedeii, unirea, Yubivea și
frajia.. Acesta este și scopul Bisericei nâstre creștine ortodoxe naţionale, de a uni pe
toți bine- credincioșii

în

același

cugetare,

în același

credință,

în aceleași

simţimEnte șȘI

chiar în aceleași aspirațiuni, prin iubire și devotament pentru binele comun.
„Patria, nâstră Română, iubiţilor, este preserată de monumente. religi6se -de-la mare
i pănă în vârfurile Carpaţilor. Nemuritorii noştri Domni din vechime, conducătorii
neân.ului românesc, ai împodobit pământul patriei cu aceste monumente religiâse, Biserici şi Monastiri, temple pentru închinăciunea lui Dumnedei, înzestrându-le încă
și cu
averi îndestulătâre pentru întreținerea şi conservarea lor perpetuă în tâte generațiunile
următâre, pentru existenţa, celor ce vieţuese întrensele, servitori ai Bisericcă, și pentru
adăpostirea și ajutorul săracilor, neputincioșilor şi -vtduvelor, care alergat la aceste
. limanuri de mântuire, fugind de viforile şi nevoile vieţei lumești, pentru a servi lui Dum.-.
nedeit în liniște, prin rugăciune şi practica faptelor. celor bune Evangelice.
Nemuritorul

eroii Stefan cel Mare, dupre tâte

isbândile de

arme 'repurtate

asupra

vrăjmaşilor neamului românesc și al religiunei' lui creștine ortodoxe de răsărit, înălța și
câte o Biserică saii Monastire, înzestrându-le cu averi pentru întreţinere, cum am” dis,
și pentru restauraţii, din timp în timp, dupre trebuință. Numai ast-fel ati. existat aceste
monumente religise istorice până “în ditia de astădi, rezistând “furiei intemperiilor și inamicilor. distruetori, peste: trei și patru sute de -ani, cum spre exemplu, Monastirea, Bis=
trița de lângă orașul Petra a fericitului Alexandru cel Bun Domnul Moldovei, MonasIstoricul Mitropolie! din Iaşi.
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stirea Putna din Bucovina, unde Marele eroii Ştetan este și înmormântat, și altele multe
aseminea, a cărora trăinicie și frumusețe le admirăm și în diia de astădi; aseminea și
Monastirea din Câmpu-Lung a lui Radu Negru Vodă Basarab, cel întătu Domn al Ţărei Româneşti, care reînoită după timpi există și astădi, precum și Monastirea lui Mi“hai Vodă
Mă

din Bucureşti.
simt

nefericit

că nu

pot

dice

tot așa

și pentru

multe

altele

aseminea,

ales pentru Monastirea, Cozia după malul cel drept al Oltului, monumentul
Vodă

cel Bătrân,

carele,

ca şi Marele

Stefan,

dar

lui

mai

Mircea

a apărat și a asigurat existenţa neamului

românesc pe pământul strâmoșese de la Cerna și pănă la Marea Negră, întitulându-se
și stepân al Dobrogei și al Mărci Negre și înfruntând cu vitejie furia barbarici semilunci, toemai când aceea era în apogeul puterei sale. Acest monument religios istoric,
care, ca Monastire, era un penitenciar voluntar ca, tâte Monastirile, dupre natura aşedemântului lor religios, astiqi a devenit, nu știm prin ce concurs de împrejurări nefericite
și necalificabile, penitenciar involuntar, închisâre făcătorilor de rele.
|
Multe sunt iubiţilor, aceste monumente religi6se ale fericiților noștri Donmitori din
trecut, semănate pe faţa a tot pământul României și care sunt tot-odată singurele n6stre monumente istorice pănă în dia de astădi. Nu este aci locul și nu mi-ar ajunge
chiar nici timpul de a le enumăra pre tâte, precum pe ale lui Mateiii Vodă Basarab,
pănă la număr de 40, care se închee cu Monastirea pronumită Sărindaru din București,
ale lui Constantin

Vodă

Basarab

Brâncovenul;

ale Cantacuzineştilor,

ale Ghiculeştilor,

ale Movileștilor, ale Barnovschilor, ale Lăpușnenilor, ale Vasiliilor „și ale altora, care
tote încă și pănă astădi ne amintesc numele acelor fericiţi Domnitori ctitori și de a cărora existență, Biserici die și Domnitori, este legată și istoria patriei nstre și a neamului românesc.
Dar fiind-eă între toți aceștia numele marelui eroii al Moldovei, Stefan cel Mare;
planeză pe deasupra ca un astru protector și bine-făcitor, și fimd că chiar și cea din-

tăiu și mai veche Biserică a acestei Mitropolii a Moldovei din Iași, dateză tot de la
marele Eroii, voiu aminti în trâcăt și fârte pe scurt câte-va numai din monumentele luy

din mai multe părți ale ţărei. Ast-fel există pănă astăqi Biserica

Nicolae

din urbea Dorohoi,

serica cea mare
hramul

cu

hramul

Biserica cu hramul

Inălţarea

st. I6n Botezătorul în urbea

Domnului
Vaslui,

St. I6n Botezătorul

din

cu hramul

st. Ierarh

în urbea

Petra, li-

st. Monastire Nâmţu, Biserica cu

Biserica cu hramul Prea Cuvidsa Paraschiva

în cătuna Cotnari, în Hârlăii, la Resboeni, și în fine multe altele în tâte părțile ţărei;
așa că țăranul român Moldoven, ori în ce parte de loc vede o Biserică veche, o zidărie veche, s'a obicinuit a dice că 'tâte acestea sunt de la Stefan Vodă cel Mare şi sânt.
Și în adevăr, fraţilor,

că el ori Și când

purta o Diruinţă asupra inamicilor ţărei, şi aceste

isbânde ati continuat în tot timpul Domniei lui de 47 ani, el îndată, spre mulțămire lui
Dumnedeii și pentru exemplu de învățătură urmașilor, zidea o Biserică, o Monastire,

cum am dis şi mai sus.

|

|

|

Tot așa în urma biruinţei ce a, repurtat asupra 'Lureilor și 'Lătarilor, la anul 1491
—99, a zidit în Iași Biserica st. Nicolae, pronumită, cel Domnesc și pănă în ditia
de
astădi; și tot atunci a, restaurat și vechiul palat Domnesc, ale câruia temelii istoricii
le
arată a fi încă din timpul Romanilor cu numele de Municipium Iassyorum. El, Stefan,
a restaurat acest mare palat, fortificându-l dupre obiceiul din timpurile aceleași
pronumindu-l, preenm ne spun unii dintre istorieiă noștri, cu numele săi de Ștefanoviţa.
Chiar şi cea mat veche Biserică, a acestei sânte Mitropolii a Moldovei de aici
din
Iași, a fost, să spune, tot de el făcută, cu hramul Nașterea st. I6n Botezătorul.
Am
dis: să spune, fiind că în locul aceleia târţiu, mai în urmă, s'a zidit alta de pâtră
de:

XCI
fericita Dâmnă Anastasia, soţia lui Duca Vodă,pe la anii 1682—95, cărei Biserici ea
atunci “i-a pus hramul Intîmpinarea Domnului, şi care, acestă Biserică, în epoca reînoincă de cătră Anastasia Dâmna, subt Arhipăstoria renumitului”şi prea învățatului Mitropolit Dositeiu, mult timp a purtat şi supra-numirea de Biserica Albă.
Dar după ce acâstă fericită Dâmnă Română, bună creștină, a făcut ca lângă acestă,
Biserică să fie stabilită reşedinţa Mitropolitului din Iași. prin rescumpărare de locuri de
pe alături și lărgirea localului Mitropoliei, numirea de Biserica Albă a încetat, luându-și
cuvenita numire de Mitropolie. Căci mai înainte de acestă strămutare și aşedare a Mitropolici în Iași, reședința Domnescă fiind încă de mult timp aședată aici în Iași, locuința Mitropolitului Moldovei, când venea de la Suceva în Iaşi, era nestabilă, când la
Biserica, Albă, când la st. Nicolae Domnesc, şi apoi cât-va timp la Biserica st. Nicolae,
care este și lâugă palatul Domnese, fiind regulată acestă aşedare de Antonie Vodă Rosset pe la anii 1677.
Vechea și mica bisericuță, Intîmpinarea Domnului, zidită de Dâmna Anastasia, în urma
lui Antonie Vodă Rosset, a continuat muit timp a fi Catedrala acestei Mitropolii din Iuși
şi a existat chiar păni în qilele fericitului întru amintire părintelui. Veniamin Mitropolitul, care în anul 1835, după ce a fost făcut tâte pregătirile pentru începerea acestei
noiiă şi mare Biserică, a dărîmat pe cea veche și mică.
Și astfel fericitul părinte Veniamin în diiia de 3 Iuliu anul

Lai,
adunaţi

1655,

diua septămânei

a pus prima pâtră fundamentală acestul măreț templu, la a căruia sânţire suntem
noi

astudi.

In acea qi memorabil, Prea Sânţitul Mitropolit Veniamin a leturghisit el însuși în
adoita Biserică cu hramul st. Gheorghe, ce se află și astăi în curtea acestei sânte Mitropolii, care Biserică este făcută de Mitropolitul Gavriil Calimah în anul 1761, și după
terminarea leturghiei, înconjurat de numeros cler și de mulţimea poporului și a boerilor, carii atunci toţi ati contribuit pentru edificarea Bisericei acestei nouă, unit cu sutele, alții cu miile de galbeni, ai scoborit în șanțul săpat pentru temelie, acolo a făcut
sânţirea apă, dupre obiceiul Bisericei nâstre ortodoxe, și apoi luând mistria și elocanul
a pus cu mâinile sale prima pâtră fundamentală în fundul șanțului de temelie, conservând hramul tot Intimpinarea, Dommului al vechei Biserici, dar adăogând acum la actstă
noiiă Biserică

şi pe st. Marele

Mucenic

Gheorghie,

patronul

vechei Mitropolii

a Moldo-

vei din Suceva și al ţerei, cum și al stâgurilor lui Stefan cel Mare. Lucrarea zidăriei
sa urmat cu multă stăruință în timp de 6 ani pănă în anul 1839, când terminată fiind zidirea și acoperită dimpreună cu cele + turnuri de la cele 4 latură ale ei, din nefericire întâmplându-se ca greutatea bolţei să nu fie bine calculată, dupre dimensiile lăr.
gimei și lungimei Bisericei, chiar pină a nu se termina bolta, care era una singură
peste tâtă lungimea Bisericei, ati fost siliți cu mare grăbire să o dea jos. Ati făcut-o de
adoiia 6ră de leran, dar și acesta din causa aceleiași defectuosități de calcul în dimensiunile construcțiunei, a cădut mai târdiii cu mare sgomot, rămăind Biserica numai cu
cele + turnuri de la cele 4 colțuri ale ci, ba încă și Gre-care crăpături în doit părți
Saii format după acâsta.
Fericitul părinte Veniamin

atunci nici numai

!
trăia; el demisionându-se din scaunul

Mitropoliei în luna Januari a anului 18-12, s'a fost retras la viață liniştită în Monastirea Slatina de lângă hotarul Bucovinei, unde a și murit în anul 1846, luna Dechemvrie 18.—Sa retras fericitul la viaţă liniștită, dar a murit cu sufletul amărit că n'a,
putut să vaqă cu ochii sei opera dorinților și a străduinților sale terminată, pentru care
să spune că ar fi și dis că: „acesta lucrare, precum se vede, este rezervată pentru alții
mai târlă,.
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In adevăr, fraţilor, de la 18-12 pănă la 1881, când sati început lucrările restaurăvrei, este un timp destul de îndelungat și multe evenimente, cu grele împrejurări, ai
trecut, peste ţerile Române,

în cât nu

sati putut reîncepe

lucrările restaurărei

ca să se

termine. Ba încă în decursul acestui timp mulți din cei iubitori de prefaceri cu distrugere opinaii și îndemnaii pe Prea Sânţiţii Mitropoliţi. urmașii lui Veniamin, ca să dărîme acestă zidire colosală, pe care nu se sfieaă a o numi și ruină amenințătâre de a
cădea singură. Nu era însă adevăr în aceste cuvinte, ci numai niște pretexte, pentru ca
să dărîme o Biserică măreță, dar care, dupre înprejurările timpilor, cum am dis, remăsese

neterminată,

şi pentru

a căreia

restaurare

șI terminare

li se părea

că

se vor

cere

prea mari cheltueli.
Lucrarea restaurărei însă și terminărei a fost reservată de bunul Dumnedeii ca să
se facă acum în anii mântuirei 18$80—1S87, în dilele Maiestăţei Sale bunului nostru
Rege Carol I-iu și a soției Sale Elisabeta Dâmna şi Regina. Nu voii insista a dovedi
religiositatea și credința bunului nostru Rege Carol I-iu. Acestă .calitate caracteristică
este de toți cunoscută și întru tote conformă cu devisa ce însuși EI își a proclamat-o
pentru

tote lucrările Sale, prin

cuvintele:

Aihil sine Deo

(Nimic

A tost destul numai să atragem atențiunea Maiestăţei Sale
voință

pentru

restaurarea

și terminarea,

acestei mari

fără Dumnedei).

și să-i solicitam buna--

Biserici, și Maiestatea Sa a fost gata

a hotări ca să se îndeplinescă dorința nu numai a Iașenilor, dar chiar a întregului
popor român Moldoven. Și ast fel în urma marelui resboiu pentru independența naţională din anul 1877, în anul 1880, sub guvernul cu preşedința D-lui I. C. Brătianu,
Saii-și votat de Camerile legiuitâre ale ţerei creditul pentru cheltuelile necesari, și în
același an, fucându-se pregătirile trebuincădse, în următorul an 1881, în dia de 15 Aprilie, sai și început lucrările restanrărei, când s'a pus și adotia petră fundamentală la
pilastrii înterioră, susţiitori bolților, carii acum sait adăogat, continuându-se cu lucrul
necurmat pănă în.anul acesta 1887, când sai și terminat tot sub același guvern cu
președința D-lui I. C. Brătianu. 'Lâte aceste lucrări ale restaurărei acestei Catedrale a
Mitropoliei Moldovei de aici din Iași s'aii executat şi efectuat sub privigherea și direcțiunea unei Comisiuni ad-hoc, înființată chiar în anul 1880, luna Iuliu 14, și compusă
din trei membri, dintre carii doi din cele mai onorabile persâne, cetăţeni din Iași, sub
președința Mitropolitului, dinpreună cu doi arhitecţi, unul dirigent și altul executor a]
lucrărilor, ale cărora nume merită și se cuvine cu tot dreptul a fi cunoscute de toți
pentru diligenţa şi ostenelile ce şi-a dat fie-care în tot cursul lucrărilor de 7 ani, fără
de nici o recompensă materială de cât acea morală, mulțămirea consciinței că fac un
serviciu pentru înalțarea unui monument religios și național.
Aceștia sunt de la început (din anul 1880), Domnii Nicolae Drossu şi Scarlat Pastia. Regretatul

Drossu

însă încetând

din viață în anul

1881,

a fost înlocuit cu Locot.-

Colonel Constantin Langa, care înpreună cu D-l Pastia ai continuat pănă !a fine, dim“preună cu venerabilul Domnul Al. Orescu din București, ca arhitect dirigent de la începutul lucrărilor și pănă la fine și cu mine smeritul Mitropolit al Moldovei și Sucevei
Iosif Naniescu, devotat servitor al st. Bisericel nâstre ortodoxe de răsărit naţională română,
prin concursul D-lor Miniștri de Culte Vasile Boerescu, la începutul lucrărilor, și Dimitie Al. Sturdza, în urmă pănă la finele acestor lucrări.
Daâr mai pre sus de tâte, lucrarea acestei restaurări sa continuat și realizat sub
Inalta, protecţiune și cu mult interes îngrijire a M. $.. Regelui nostru! Carol I,: carele
a bine-voit a asista acum și Însuși înpreună cu Majestatea Sa Regina Elisabeta la sânțirea acestei Biserică ce cu fericire se efectueză astădi*).
*) M. S. Regina, din causă de bolă, wa putut veni la Iaşi, ca să asiste la acâstă ceremonie.
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Acesta este pe scurt istoricul începutului și terminărei acestei noui Catedrale a Mitropolici Moldovei din Iași, la a cărela terminare şi împodobire a contribuit ŞI însuși
-M. $. bunul nostru Rege Carol I-iu, nu numai cu simțimântul seii religios de multă
Dună-voinţă și îngrijire cu mult interes moral, cum am dis, dar și cu cheltulală din partea Sa proprie pentru împodobirea că în mod splendid, precum sunt chiar aceste ferestre în număr de 10, cu multă măestrie lucrate la vestita fabrică din Miinchen de sticle
colorate şi picturate, cu felurite tablouri religi6se, care împreună cu frumâsa pictură a
tablourilor de peste tot interiorul Bisericei și a tuturor ie6nelor catapetesmei mari și
lor

„mici, cum și alte dou& mari aședate în tocurile

iconostase

la intrare, lucrate tâte de

distinsul nostru artist-pietor G. M. 'Dătărescu din Bucureşti, stati într'o perfectă și su|
blimă armonie.
Acum și venerabilele oseminte ale fericitului părinte Veniamin Mitropolitul, primul
fondator, aduse de la Monastirea Slatina, după împlinirea a -t0 de ani de la încetarea,
sa din viață acolo, și aședate aici cu obicinuitele rugăciuni și ceremonie religidsă, în
dia de 30 Decembrie anul trecut 1886 în monumentul înadins pregătit înăuntrul Bisericel

în

dreptă,

partea

pentru

repuusază

eternitate

în acestă

pe

Biserică,

care

el

în-

suşi a început-o cu o jumătate secol mai înainte, dar tocmai acum terminată definitiv,
și vocea sa sântă, unită în corurile cereşti cu a bătrenului Simeon, eselamă cu deplină
mulțămire înpreună cu acela: „steam slobozești pre robul teă, Stăpâne, dupa cuvântul teii
în pace“; Yar cu psahmistul David și cu toți fericiţii sei predecesori: Varlaam, Dositeiu,
Gavriil Calimah, Tacobii, Putnenu și Stamati, și alţii: „Domue, Yubit-am bună cuziința
Casei

tale și locul locașului mărirel

tale“.

Nu mă pociu opri însă și cred că nu este de prisos chiar în acâstă ocasiune a face
o aruncătură de ochi asupra câtor-va fapte din trecut, care sunt de domeniul istoriti,
ale bătrânilor noştri în privinţa simțului religios de care ci aii fost inspirați și conduși
în tote faptele lor morale

și naţionale,

și care trebue

să ne. servescă

și. noiit

de exem-

plu în tâte faptele nostre naţionale și culturale. Acele fapte laudabile de acestă natură
pe tărâmul

moral

şi evangelie,

ait contribuit în toți timpil la înbunătăţirea moravurilor

și la civilisațiunea poporului Român, civilisațiune, die, basatii pe principiile moralei cre
tine evangelice, pe credinţa în Dumnedeii, pe fubirea aprâpelui, pe devotamentul pentru facerea de bine în tâte înprejurările vieţei și pe iubirea, de patrie, pentru care băpx.
trânil noștri își sacrificati și ostenelile lor,

și averile lor și chiar viaţa lor, de la vlădică

pănă la opincă, dupre cum dice vorba românâscă. Ei înălțaut Biserică și Monastiră măreţe, înzestrându-le cu averile lor pentru ajutorul și mângăerea celor săracă și neputincioși, şi aci, în Biserică, în Monastină, adunaţi în același spirit de iubire evangelică şi
frăție creştinescă, nu era deosebire între unii și alţii, între cci bogaţi și cei seraci, între
cei învăţaţi și cei neînvățaţi, de cât numai prin luminile științei şi ale virtuților ereștineşti de care unii erai înzestrați mai mult de cât alţii; dar modestia. (smerenia), ascultarea, răbdarea, şi devotamentul religios, erati comune și egale tuturor. Boeril cei bogaţi,
Mitropoliţii şi Episcopii,își considerati de cea mai sacră datorie de a întreţine Bisericile
”
în genere în cea mal bună și mal frumâsă stare și încă ale înmulți averile prin donațiuni de tot felul și a le îmbogăţi. Căci dintru începutul istoriei neamului românesc, Biserica a fost temelia societăței, temelia existenţei acestui popor ; Bisericaa fost scâla poporului, scâla de morala şi lumină, scolă de ordine și disciplină, scâla de tubire, de unire și -de frăţie; pentru că Biserica mostră este Biserică naţională, precum şi clerul
hostru este naţional, ales și eșit din sînul națiunei poporului român; de aceea el nu
pâte să

simtă

tri, Domnitori,

și să “cugete

de

A

cât numai

Mitropoliţi, Episcopi

românește.

și boeri,

Să nu

uităm

însă

că bătrânii noş-

pe lângă Monastirile și Bisericile ce înăl-
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țaiă, chiar și pe la moșiile lor particulare, înființativu și câte
o scâlă pentru învățătura
fiilor poporului, de carte românescă și cântări bisericeşti,
și cu acestă învățătură, erati
însărcinați clerici, servitorii bisericești, de unde dateză Și numir
ea de „dascalul Biseri„cet“ pănă în dita, de astădi. Ast-fel pănă în dilele n6stre am
vădut continuându-se acest
sistem de fapte religiâse și de lucrare tradițională național prin
ă, înfiinţare de Biserici
din noii sati restaurarea celor vechi și înzestrarea lor, precu
m și înființarea de școli
pentru învăţătură de carte românescă.
Așa am vedut în dilele nâstre pe fericitul întru
amintire Mitropolitul Grigorie al Ungro-Vlahiei, prea cuvios
ul în viața morală, prea
învățatul în st. Scripturi și în științele teologice și
de multe cărți traductor ȘI tipăritor,
împreună cu dascălul sei Gherontie din Monastirea
Nemțu, sub a căruia Arhipăstorie
Sati înființat și seminariile, seslele bisericești
în România Muntenă la tâte Episcopiile,
Și care, la anul 183, după întârcerea, sa din
exilul din Basarabia, a început restaurația
Bisericei Mitrop
oliei din București, și la observațiunile
ce i sau făcut de unii, dacă
crede că va trăi ca să termine restaurarea,
el le-a respuns: „Îmi ajunge să încep lucravea, căci cred, că cei ce vor fi după mine
vor termina-o neapărat“. Și în adever că

fericitul încetând din viață în anul 1831
Iunie 22, și Episcopii ţărei Româneşti, al
Râmnicului Neofit, al Buzeului Chesarie și
al Argeșului Ilarion, remâind câteși trol cârmuitori ai Mitropoliei, cum se dicea atunci,
ati terminat lucrarea restaurărei Bisericei
Mitropoliei, și în anul 1839 Aprilie 2 ai
și sânţit-o din noii.
Ast-fel am vădut tot din partea României
de dincolo de Milcov pe fericitul întru
amintire Chesarie, Episcopul de Buzeii, acel
mult zelos pentru cele Dumnedeeşti și plin
de virtuţi Episco
p,

între anii

1825--1846,

în care an, la 30

Noemvre, a și încetat din
viaţă, reînoind acea Episcopie cu totul, Biseric
a, cea mare, paraclisul, case mari și mici,
înființând și tipografie din noi, și adăogând
și edificiul Seminariului în anul 1897, deosebit de multe Biserici pe la moșiile şi Monast
irile pendinte de acea st, Episcopie, precum: Monastirea Vintilă Vodă, Ciolanul, Rătești
i, Biserica, de la Pirscov, Cislău, Găvăneștii și altele. Aseminea am vădut pe Guver
nul ţărei Românești înainte de anii 1818,
începând înoirea Monastirilor celor mai însemn
ate, precum: Bistriţa, 'Lismana, Dealu de
lângă Târgovişte și altele, ax la Cozia făcând
u-se numai un început de restaurare, a
încetat din causa evenimentelor ce aă surve
nit asupra țărei în 18:18. Am vădur încă,
după anii 1850 pre venerabilul și cuviosul
Episcop al Râmnicului, Calinie Cernieanul,
reînoind Biserica acelei Episcopii și casele
cu paraclisul și altele aseminea, la acea
episcopie și prin eparhie. Mai în urmă am
vădut aseminea pe fericitul întru amintire
repausatul fost Domnitor Alexandru Ghica
V.V., începând în anul 1858, în timpul Caăimăcămiei, reedificarea, Mitropoliei din Bucur
ești, care Imerare însă a rămas netermin
ată
cu încetarea Căimicămiei lui în acelaș an.
Dar epoca restaurărei monumentelor xelig
i6se naţionale a neamului nostru românesc
am avut fericirea să o vedem însuflețită
de tradiționala activitate națională în dilel
e bunului nostru Rege Carol l-iu și mai ales
sub actualul Guvern al „Maiestăţei Sale.
Astfel s'a început și sa terminat restaurare
a celui mai frumos; monument religios,
Biserica
Episcopiei de Argeș, monumentul fericitulu
i Domnitor Neagoe Basarab și a soției
sale
Despina Dâmna, zidit pe la anii 1518,
care acum de curând, în tâmna anului
trecu
t,
Sa și sânțit cu mare solemnitate și cere
monie religiâsă în presenţa Maiestăţitor
Lor
Regelui și a Reginei, a membrilor Guvernului,
a multora dintre membrii Corpurilor legiuitore, ai Inaltei Curți de Casaţie și alte autor
ităţi, a mulțime de popor și clerici din tâte
părțile țărei și chiar a unora din representa
nții Puterilor streine,
Tot așa se luereză acum ȘI la restaurarea
Bisericei sânților 'Trei-Ierarhi, monumentul
lui Vasilie Vodă Lupu, şi la a sântului
Nicolae Domnesc, amândoi de aici din
Iași.

XCV
Tar Catedralu Mitropoliei nâstre, care a stat o jumătate de secol neterminată, astădi
splendidă

și mărcță,

cu

represintă

demnitate

în

răsăritului

ortodoxia

capitală

a dota

a regatului României, și arată tuturor simţimântele religi6se ale înțeleptului nostru Rege
Carol I-iă şi va predica și vâcurilor viitâre aceste simţimente de pictate și religiositate,
care ati însuflețit și ati întărit pe bătrâniiși marii noștri Domnitori din tâte timpurile.
Ei cu credinţa în Dumnedeii şi în nemurirea sufletului ati înfruntat tâte năvălirile
celor de alte neamui și de alte credinţe, luptând cu bărbăţie și apărându-și ţara lor,
moșia strămoșască, a cărora credință în Dummnedeii, care va resplătă fiește-cărula dupre
faptele sale, o probeză şi o invedereză atâtea Biserici și Monastiri.
Dumneeă și respectul veligiuneă eva tot una cu ţara și
Pentru dânșii credința în
viața lor, și Biserica cra tot-dânna centru de unire și unitate naţionala, cu un singura
.
.
.
2
o
.
FR
A
ne
și aceiași religie ortodoxa de resarit, a careia învețatună se sileaă a o pune în lucrare

în tăte faptele vieței lor sociale și patriotice, „nevoinlu-se, dupre cum dice Apostolul Pavel, a pazi

unirea

duhului

un trup și un

întru legatura pricet,

Duh,

0 cre-

Domn,

una

dința, un Botez, un Dumnedeă și Tatal tuturor“ (Efeseni cap. -t, vers 3—6). „lar Domn
Duhul este, și unde este Dulul Domunluă, acolo este adevărata libertate“, dice același Apostol (Corint. cap. 3, vers 17).
Chiar încercările unora dintre streinii eterodoxi în timpii trecuţi de a se întinde
și întemeia în aceste țări Româneşti ortodoxe ati fost combătute și respinse de bătrânii
noștri, pentru

a

se

conserva

znifatea

credinței

cum sia petrecut în timpul lui Varlaam
în Biserica sț. Trei-Ierarhi,

veliigse

și prin

acesta

unitatea

naţiuni,

Mitropolitul Moldovei, cu sinodul din Iași, ținnt

sub Vasilie Vodă

Lupu

Domnitorul

Moldovei

și a lui Ma-

teiu Basarab V.V. Domnitorul României Ungro-Vlahiei. Și aseminea încercări de invasiune religioză sai întâmplat chiar și în qilele fericitului întru amintire Părintelui Mitropolit Veniamin, dar acesta împreună cu Episcopii și boerii ţărei ati respins acele încercări streine și pretențidse de propagande religiâse eterodoxe?). Căci Biserica n6stră
naţională predici națiuni în tâte dilele în limba poporului de la un capăt al ţărei pănă
la cela-l-alt sublimele principit ale moralei erangelice: pacea, ?abirea, unirea, frăția,
facerea de bine și tot felul de sacrificii pentru a [ace bine unit altora și tuturor împreuna:
Bogaţii și săraci și cu toți împreună în Biserică învăța aceste principil de a se
- Xubi unii pre alții și se întărea

în credinţă

cu sufletul pentru

a lupta în contra nevo-

ilor vieţei și a vrăjmaşilor din afară, văduţi şi neveduți, ce venenti asupra ţărei și pismulati fericirea, progresul și prosperitatea neamului nostru românesc.
„Biserica

neîncetat

strigă

prin

gura

preoților

anii pre alții, ca întrun gând se marturisim ; și:
faceţi şi voi lor asemenea“.

cuvintele

sântei

Bv angelii:

„Sa

rubin

„Precum voiți sd ve faca voită Gmenih

Mai mult încă,- Biserica ne învaţă perfecțiunea moralei evangelice, că chiar şi pe
vrăjmașii noştri particulari să-i învingem cu iubirea făcându-le bine.
In Biserică audim învăţătura iubirei cu sinceritatea înimei și a cuvintelor nâstre
atât cătră Dummnedeii
cât şi cătră cel-l-alţi Gmeni, precum şi Psalmistul David se ruga
qicând:

„Inimd

curata zidește

întru

mine,

Dumnedeule, şi Dul

drept

înoește întru cele

din lduntru ale mele“. lar cuvintele îndoite şi minciuna să le aruncăm departe de la
noi, căci acestea pricinuese multe și mari rele în societatea omenâscă. De aceea Mântuitoriul în sânta Evangelie ne învață dicând: „Zic cuvântul vostru ce este așa, așa, și ce
nu, nuf,—despre care lipsă de sinceritate între &meni, marele profet Isaia se esprimă
cu amărăciune cătră poporul lui Israil, prin sublimele sale învățături, inspirate de Duhul
*) „Papismul“

de Episcopul Melhisedec.

Bucureşti. 1883:

XCVI

Sânt, „icând :-,„ Apropie-se de mine poporul acesta cu gura sa și cu buzele sale mă cinstește,
tar înima lor departe sta de la mine, și în zadarmă cinstesc învățând porunci omenești și învățaturi“ (cap. 29, vers 13). Morala Evangelică. precum ne învaţă și astădi, de a, vorbi tot-dtuna adevărul şi numai adevărul, a practica dreptatea şi a fugi de fâțărnicie și
înșălătorie, tot așa s'a predicat cu multă tărie din cea mai adâncă antichitate în Biserica lui Dumnedei, dupre cum ne arată și aceste cuvinte ale marelui profet Isaia, pe
care le-am citat mai sus, si dupre cum sunt și cele urmitâre, prin care același Isaia,
combate decadența simțului moral cu faptele immorale, care înjosese pe om pănă la
bestialitate, strigând ca din partea lui Dumnedeii: „Cunoseut-a boul pe stăpânul sei și
asinul teslea domnului sei; tar Israil nu ma cunoscut pe mine și poporul neă n'a înţelest
(cap. 1, vers 3). "Tot în acest sens a dis șI Psalmistul David cu mult mai înainte în
psalmul 48, vers 12: „Și omul în cinste fiind, wa priceput, aldturatu-sa cu dobităcele
cele fară de minte și sa asemonat lori. lar marele Isaia continuă, strigând cătră ptcătoșii decăduți și rătăciți: „Spălaţi-vă și vă curațiț, stergeţi vtutaţile din sufletele vostre

înuintea

ochilor

mel,

parasiți-vă

de

vicleșugurile v6stre, învețați-vă a face

bine,

căutați

Judecata, mântuiţi pe cet năpastuiţi, judecaţi pe săracul și faceţi dreptate văduvei...“ (cap.
1, vers

16,

17).

|

Necesitatea religiunci s'a simțit și sa recunoscut în toți. timpii și la tâte poporele
lume, fiind-că, religiunea învaţă pe Gmeni adevărata înţelepciune care începe cu frica
de Dumnedeii, dupre cum dice înțeleptul Solomon, că : „Jucepatul înțelepeiuneă este frica
de Dumnedei“ ; şi din acâstă, înţelepciune basată pe frica de Dumnedei ese şi adevărata morală ; jar fructele acestei morale religi6se sunt dătătâre de viață cu iubirea
de
Dumnedeii și de aprâpele, și aceste simţimânte nu se inspiră omului de cat de
Duhul
lui Dumnereii, care, dupre cum glăsuește marele profet Isaia: „este Duhul înțelepciunei

și al științei, Duhul sfatului

şi al pulevel,

Duhul

cunoștinței

și

al bunei

credințe,

Du-

hal temerei de Dumnedeăt (cap. 11, vers 1). De acela și Domnitori noștri
de demult
și tâte guvernele ce ai urmat, precum și guvernul actual cu bunul și înțeleptul
nostru
Rege în frunte, ati îngrijit și îngrijesc de prosperitatea, Bisericei și de propagarea
moralei
religi6se prin Biserică și. scâlă, mână în mână una cu alta,
Ast-fel că restaurarea monumentelor religidse și înălțarea selelor, vor atesta totdâuna acest adevăr. Şi se va recunâște tot mai mult de cătră toți cei. înţelepţi și binecugetători necontestatul adevăr istoric pentru noi, că Biseiica nâstră națională cu reli*

gia str&moșa
. ortodoxă
scă „de; râsărit afost în tâte' vâcurile trecute pentru noi Românii
nova care, ca și arca lui Noe, 'din timpul deluviului universal, a salvat existența
neamului românesc, vesistând cu putere în contra furiei valurilor noianului de
ginți năvălitore

și cotropildre din ufcurile trecute şi ne-a conservat noită pănă Tastadi limba,
istoria și
naționalitatea prin unitatea credinţei religiâse.
-.
:
|
Să ne lipim dar, iubiţilor, inimile nâstre de aședămintele religi6se, ca și strămoșii
noștri, și de morala Evangelică care se predică și se propagă în Biserică. Să
menţinem
credința în Dumnedei împreună cu tradiţiunile și obicelurile strămoșești, căci
bătrânii
noștri cu acestea, ai trăit, cu acestea ati înfruntat tâte nevoile străbătând vecurile
pănă
în dilele n6stre și conservându-ne noită Tara, Biserica și naționalitatea, nedespăr
ţite una *
de alta. Și Dumnedeul părinţilor noștri va fi tot-dâuna și cu noi, precum
a fost cu ci,
căci numai ast-fel vom păstra patrimoniul strămoșesc, care este depositu
l cel mai sacru
pe care ci diceai, că: „podâba și fericirea unu! neam este paza legelor strămoșe
ști“.
Și noi astădi însuflețiți de aceste simțiminte naţionale românești și cu credință
nestrămutată în Dumnegei, să aducem tot-dâuna ca Și ei rugăciunile nostre
înaintea, lui
Dumnedeii, ca inimă curată, cu credință și cu dragoste, fără îndolă în tot locul
aseminea,

XOVII

și în acest sânt locaș Dumnedeese, care este locul destinat pentru închinăciune lui Dumnedeii, și pentru care în antichitate însuși Dumnedeii a promis lui Solomon la sânțirea
Templului din Ierusalim, dicând: „Și acum am ales si am sânţit Casa ac&sta, ca să fie numele meă într'Ensa pănu în vte și vor fi ochii met și inima mea acolo în tăte dlilele“ (2 Pavalipomen cap. VII, vers 16). Așa, Domne, fie mila ta şi spre noi în tot-deuna, acum și pumurea și pană în vecii vecilor, Amin.

Totul s'a terminat cu cele bisericești pe la ora 1 după amedă, după care MM. $,
Regele plecă pe jos cu suita, regală, prin mijlocul mulțimei poporului, pănă la pârta Mitropoliei, unde primi defilarea corpului ofițeresc, a trupelor din garnis6nă, a fiilor de militari și a tuturor celor-l-alte scoli, conform programel oficiale ; iar tâte acestea ati luat
sferșit pe la ora două.
Cu acâsta a luat sferşit tâtă ceremonia celebrărei sânţirei noiiei Catedrale Mitropolitane din Iași.

Riserica St. Gheorghe

vechiu din Bucureşti,

fâstă Mitropolie.
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HELAEIVE LA MEPROPOLIA MOLDAVIEI.
—————
2-9 0 9 ———

1849.

SE constată

ca la 1649

Mitropolitul

Varlaam

era cu

reședința în Iași

]. Secu Vomi Varlaam «Îvhicpisepă i Alitropolit Suceaeschii, i Gavril Ilatman, i "Loma vă
Dvornie vișneai zemli, i Gheorghie Stefan vel Spătar, i Gheorgli&-vel Casnic, i Lerimia
Venculeiz

vel

Stolie,

i Ionașco

Rusul

vel Medelniceariii,

i Grigoriă; Prăjă Seul

vel Clu-.

cear, i Vasilie Banul vel Jitniceariii, i Riăcovitz Cehan vtorii logofăt, “i
Paladi vtoriă
Postealnic, i Roșca vtorir Vistearnie, i Șaidir tretii logofăt, i Andreia Răcovitz Comis, i
Pavel

Albăt,

i Popăscul,

i Neaniul,.i

Pilipovsehii

Dvornie

Glotnirii,

î înnih

Voleavi ot

«dor G-podnă ego mlst. Seriem şi mirturisim cu accstii serisâre a nâstră cum aii venit înnaintea nostră Dumnea-lui Giupinul 'Loderaşeo Marele Logofăt și ne-aii arătat nişte zapis(1)
și alte scrisori de la giupineasa 'Lodosia Nicoriţoae scriind întwaesta chip: Cum iaste
Dumnea-eai datâre Dumi-sale Log(ofătului cu o sută și dout-deci de galbini buni şi i-aii
fost pus un sat zăloe anume: Șărăâuţ, ce sint pre Prut în ținutul Hotinului. După aceia
tâmplându-s(e) acei giupânease pribytie în ţara leşască întralt chip nu șaii putut răscumpăra acel sat de la Dumnea-lui L.og(o)tătul cel Mare, ce aii stătut satul pieitoriii, pentru
aceia vălend

ea întraesta chip, că-i s(thaii ocinile pieitore, seris-ati la Dumnea-lui

fratele

nostru, giupânul Iordachie Marele Vistearnie ca să dea Dumnea-lui acei bani (ce mai sus
serii) 120 uglui întru mânule Dumi-sale Logofătului celui Mare şi să-și iea Dumnea-lui
acel sat să-l ţie, căci iaste Dumnea-lui a aprope rudă a acei giupiineas(e), deci si cade

Dummea-lui a răscumpăra și a ţinea dintracele ocine şi aii seris să mai dea 50 ughi ce
ui fost datoare giupăneasa Nicoriţoae lui Plantos şi să plătească și un briii de argint
şi alte odoară ce aii fost pus zălog la popa Gheorghie de Bacăii pentru o sută şi douădecă şi şapte de galbeni buni și acei briii aii fost a lui Neculai Ureache. Și dacă-l va
plăti Dumnea-lui să-l dea pre mâna lui Neculai Ureache. Intwacea Dunmea-lui Vistear„micul saii sculat și aii dat Dumi-sale fratelui nostru, Giupânului 'Poderaşco, Logofătul cel
Mare, 120 ughi, și aii dat şi lui Plantos acei 50 ughi și preuteasei popei de Bacăti 127
ughi şi ati scos acele ziiloage şi acele zapis(e) şi acel briii de argint, și daci l-ati scos
l-ati

dat

pre

mâna

lui Neculai Ureache.

Și pentru

aceşti bani

ce

aii dat Dumnea-lui

Vi-

stearnicul, aii luat acel sat Șărăuț pre Prut în ţinutul Ilotinului și Săliștea Giulinţii la
Dorohoiii cu tot venitul. Pentru aceea și noi dacă am vedut acele zapis(e) şi acele scrisori de datorie acei giupăneas(e) și Dumnea-lui Vistearnicul încă l-ati făcut plată deplin,
întru mânule acelor datornici ce mai sus scriii dinaintea nostră a tuturor şi de la noi
încă i-am făcut acestă
Documente,

scriscre pre acele sate, ce mai

sus serii Șărăuț şi Siliştea Giu3.

linții, ca să-i fie Dumi sale de credință, căci i să cade Dumi-s
ale a le r&scumpăra şi a
le ţinea, căci iaste rudă mar aprope acei giupânease. Și pentru
credință am iscălit noi
toți cu mânule nâstre și ati iscălit şi Dumnea-lui Liogofătul
cel Mare ce mai sus scriem,
Ca să-i fie de credinţă și ocine în viaci, Iară de va sedte cine-v
a niseari direase când-

va pre acele sate, ce mai

sus scriem, să nu se crlză, ci să se rumpă

se amestic(e), și eii Dumitru am scris zapisu.

Iscăiht: Varlaam IMitropolit. 'Toderaşco vel Logofăt.
vel. J)rornic. Urmeză încă semnăturile din act.
ONE

și alt nime

să nu

U Iasoth). Vlto. 7157 mesiţa Ave. 16,

Gheorghie vel Ciaşnic.

Gavril Ilutman.

Toma

OR

18558.

Gheorghe cu sora sa Irina și cu nepota lor aÎnghelina vând
un loc de casă
lui Iorga, cave loc de casă ceru situat din sus de Aitropolitul.
In actul de cendare
se vede adeverivea lui Varlaam Jlitropolitul și i preotilor
dela Diserica Albă.
II, Adică eii Gheorghie şi cu soru-me cu Irina și eu nepâta
nâstră Anghelina,

Miiriei,

cum

am

nepoţii lui Filip Visternicului, seriem

vândut un loc de casă,

cu

pivniţă

și mărturisim cum

de

piatră

fata

cu cest zapis al nostru,

pre uliţa cea mare

din sus de

Mitropolitul, Dumi-sale orgii, ce ati fost Stolnie Mare, cumnat
ul postelnicului celui Mare
a orgii, de nimine siliţi, nici nevoiţi, ci de bună voia, nostră,
ca să fie Dumi-sale dreptă

ocină și moşie și a giupiănesei Dumi-sale și a cuconilor Dumi-sale şi
a tâtă seminția Dumi-sale. Și
tocmala mostră aii fost dinaintea părintelui Sfinţiei Sale Mitrop
olitului Varlaam si Popa
Vasilie de la Biserica Albă și Diaconul 'oader zet popa Vasilie
și Șoltuzul Gheorghie cu
biv părgar şi vătavul părintelui Ionașcu Căpăţină şi Necula prea
meșter din ulița mare
și 'Poader Croitor ot tam şi 'Poader brat, Antimia ot tam Și mulţi
Gmeni buni bătrâni ŞI
tineri de prenprejur. Și preţul locului l-am vândut derept dout-s
ute și cinci-eci lei bătuţi,
ca să se ştie și am seris eii Diaconul ot Monast, Beloe acest zapis
şi pentru credință,
ne-am pus și pecețile și isciiliturile.
pis. las
Iscăliţi: Pope Vasilie, Diaconul

( Sigiliul Marelui Portar,

SE

Gheorghe
(sig.)

vel. 7161 Septemv. 5,
Toader. Diaconul Ilie,

Irina
(5i.)

Înghelina
(sig.)

GI—

18'71.

Vendarea caselor lui Iorga, în care se face amintire de
Biserica Albă și în
det subseriă și doi preoți a acelei Biserici.

II. Adecă,

ei Iorga,

vErat zapis al meii,
eii cumpărate

cum

feciorul reposatului Isaie Jidnicer, serii ȘI mărturises
c

am

de la Neculai

vândut a mele case ȘI cu loc cu tot,

Bârbierul,

care

case

sînt

pe

ulița

cea

cu

ade-

care case am avut
mare

între

casele
Nenului şi a lui Andrei ce a fost armaș și între a
lui Damian Chihaia ; aceste case le-am
vendut Duwmi-sale lui Gașpa: Callic edsornicarul franțu
zul, dirept o sută, ȘI opt-ecă lei bătuţi,
ca să fie Dumi-sale dreptă ocină și moşie şi cuconilor
Dumi-sale și nepoților și strănepoţilor
Dumi-sale în veciu. Și acestă tocmală și vândare ce am
vândut o am făcut dinaintea Domnier
sale Marelui drornie Miron: Și înaintea Dumi-sale Necul
ai Racoviţă hatmanului şi dinaintea,

Dumi-sale lui Paladi ce ati fost Stolnic mare şi dinaintea Dumi-sale Constantin Jora ce aii fost
Armaş mare, şi dinaintea Dumi-sale Nenul ce aii fost Logofiătal IL-le și dinaintea Dumi-sale

lui

Gorovei logofătul ot Visternic și dinaintea Dumi-sale lui Dimitraşco Prăjescu Cupar ce aii
fost, și dinaintea lui Andrei ce aii fost Armaş și dinaintea lui Damian Chihaia, şi dinaintea lui Vasilie sluga hatmanului şi dinaintea lui Vasilie feciorul lu premeşter şi
dinaintea Dumi-sale lui Kienarski Stanislav pisar, şi dinaintea lui Mihaleo ipicerul. Și
pentru mai mare credință mi-am pus iscălitura și pentru ca să se credă și eii popa
Vasilie de la Biserica Albă și cu gineri-meti popa Gavril am fost de faţă la acestă
toemală şi eii Caraiman pitarul am seris singur cu mâna mea acest zapis ca să se
ştie. U Iaş.
leat 7119, Iulio 1.
73
A
TOS

18

GPS
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Ilvisovul Domnitorului Antonie Rusăt Voevod, în care se arati cii dela I6i
Diserica Sântului Neculai Domnesc din Iași se declară Mitropolie și care continuă a ji Jlitropolie în Iași până lu 1682, când devine Mitropolie iserica
Stratenia,

zidită de Anastasia, Doumna

IV, Intru numele Parintelui

lui Duca.

și a Fiiului şi a Sfântului Duh. Troiță Sântă una, o ființă

neîmpărțită. Iată ei Șerbul Despoitorului micii, Domnului Dumnedeii și Mântuitorului
nostru lisus Ilristos şi Sfintei Troiță închinătoriii. Not <lutonie Rusat V. V. din Alla
lut Dumnedeă

'Țerei Aloldorei,

Domn

bine am

vrut cu a nostri bună

vrere,

și cu cu-

ratăși luminată inimă, din tot sufletul, şi cu tot gândui nostru; socotit-am din pretuună
cu patru luminători, şi ocârmuitori legii nostre ereştineşti a totă "Țara Moldover : Alesul
Dosotei Arhiepiscop şi Mitropolit a totă "Țara Moldovei. Și alesul l6n Episcopul de Roman, şi alesul Sărafim Episcopul de Ridautz şi alesul Calisteu Episcopul de Iluşi și împreună cu tot svatul nostru Boiarit ţărei mari şi mici. Ne fiind seaon de Mitropohe aice
în tărgul nostru în Iaşi, şi fiind acestă sfântă Biserică, din tărgul din Iaşi aprope
de curte, unde este hramul Arhierarhu, și de minuni ficătoriii a lut //istos Nicola“, care este

Stefan

zidită şi făcută dintrwntăi

de prea

bunul

şi fericit Domn

Bătrân Aoi
Și fiind întru actsti vreme stricată de foc, şi de ploi, de gios din u-

Vocvoda.

şi să se strice de
tot. Ce am luat pre Domnul Dumnedeu într'agiutor, și am pus multă cheltuclă de o am
toemit de gios până sus, şi i-am toemit clopotniţa, şi o am înfrămăşat cu tâte podobele
cum se cade desăvârșit. Și i-am făcut zidi şi chelir prin pregiur, şi o am făcut și acesta

zirea

ef,

scaon

până

sus

în

de Mitropolie,

vârv.

Nam

vrut

să

o

lăsăm

să fie închinată scaunului

să

se

răsipescă

celui vechii,

Mitropoliei

de Succva,

ca

să hie amândout un scaun de Mitropolie nedespărţite a tâtă ţara Moldovir. Și le-am dat
în mâna Părintelui și rugătoriului nostru Dosoftei Arhiepiscop și Mitropolitul a tâtă
ţara. Să hie amândouă nedespărțite în mâna Svinţiei sale, până când va hi în cinstea
acesta Mitropolit. Aşijdere şi dupi urma Svinţiei sale, pre cine Dumnedeu va alege
să hie Mitropolii, tot un Mitropolit să hie la amendout Mitropoliile şi la tota Eparhia
lor, până când va sta ţara Moldovei.
Și iaraşi am socotit, și am ficut obiceiii legat, cine or hi vameși mari la Chirvăsaric,

să hie datori să dea pre an câte o sută douc-dleci oci de unt de

lemn,

să hie de

candile la Sfânta Mitropolie la S-tii Nicolai. Însi acest unt de lenn să nu se dea din
vama Domnâscă, ce să hie dator vameşii cei mari a da de la dânșii din venitul lor,
Așijderea

și cine va hi Cămănar

mare, să hie dator a da întrun an câte șapte-(leci

bezmene de ctră la Sfânta Mitropolie la S-tii Nicolai.
venitul

Domnesc

să hie legat

din Camănă,

în toți

ce din venitul

Insă

cămănariului

acestă ccră să nu hie
celui

ali până când va sta sfânta Mitropolie.

din

mare. cine va hi. Aşa,

—
Aşijdere

şi după

a nâstră

viaţă

4 —

şi Domnie

pre

cine

Dumnedeii

va

alege

Domn

a

hi întra nâstră ţară a, Moldovii din Cuconii noştrii, sai dintr'alt rod, sati hie cinea hi
Domn,

toemala

actsta să nu

strice.

Ce

mar

vârtos să aibă

a da,

și a întări

pentru

ertare păcatelor sale. Jar cine s'ar ispiti a strica macar cât de puţin, acela să hie neertat
de Domnul Dumnedeii, și de prea cinstita Maica sfinției sale Maria. Și să hie blăstămat,
şi afurisit de 12 Vărhovniel Apostoli, și de 318 Sfinţi Părinţi săborniei ce aii fost în
Nicheea Cetate

cea sfântă, și să aibă părăși

înaintea

înfricoșatului giudeţi pre Arhierarhul

și de minuni făcătoriii a lui Iristos Nicolai, și să aibă, parte cu Iuda, şi cu trecleatul
Aria în veci.
Și acâstă credință a nâstră ce mai sus scriem noi: Noi Antonie Juset Vocvoda.
Și credința iubiţilor hii noștri: Alexandru Voevoda, şi Ienachi Voevoda, şi Iordachi
Voevoda. Și credința Dumi-sale Ilie Sturza marele dvornie de ţara de oios. Și credința
Dumnea-iui Gligorie Ghenghea marele dvornic de țara de sus. Și credința Dumnea-lui
Alexandru Buhuș hatmanul și păreălabul Sucevei. Și credința Dumnea-lui Alexandru
Ramandi marele postelnic. Și credința Dumneu-lut. . .. . marele Spatar, Și credința
Dumnea-lui 'Loader Iorgachi marele Visternie. Si credinţa Dumnea-lui . . .. marele Piăharnic. Și credința Dumnea-lui Contiș marele Stolnic. Și credința Dumnea-lui Constandin
marele Comis. Și credința tutulor Boiarilor noștri a mari ŞI a mici. Și pentru mai mare
credința și întăritură, învețat-am pre al nostru Cinstit şi eredineios boiarin Miron Costănii
marele logofit, de aii scris, şi a nâstră Pecete aii legat, câtre acest adevărat Urie al
nostru. Seris-aii Strătulat Rugin în Iași cursul anilor Vlto: 7185 Martie 29 dini.
Aoi :Întonii Jeosăt Vocod,
roca

|

Aiculai Dacoviţă

Vel logofăt.

peecței

gospod

Posleduindu-se copia actsta din cuvânt în cuvânt și fiind
vărat

Ilrisov

Domnesc

sai

întoema

di pe cel ade-

încredințat.
1$16 Ghenar 19.

Constandin Leoudari Sulger, Vel logofăt.
(. £)
DODGE
18'78.

Vendarea caselor arici Ilăsnășescu, în care Jlitropolitul Dosoteiii
ca AJletropolit al Joldaviei cu reședința în Iași.

subsemnează

V. Adecă eti Maria fata lui Gligorie ILisnășescu ce ati fost Iatman şi giupăntsa repaosatului Dumitrașco Prăjescul seriii şi marturisesc cu acest adevărat zapis al meii pentru

nește case a eiupânului mei

a lui Dumitrașco

Prăjescul,

ce sunt aici în târgu

în Iași pe

ulița cea, mare, între casele Iorgăi Postelnicul şi între casele Iancului Logofătul, care
case mi le-ati dat danie giupânul mei la, mârtea lui. Deci aemu după mârtea Dumi-sale tâmplându-se de ati rămas și datorie, nvaii apucat datornicii să le plătese eîi. Şi neputând
vinde aceste case ce serii mai sus, care și aceste nime dintre rudele giupânului meii

ati eșit înainte cu bani să le cumpere, fără numai cât sai aflat Dumnea-lui
Chiriac Sturza Paharnicul (icând,
că le-ai plătit. Deci eii din bună voia: mea

cu Dumnea-lui la tocmală din preună

și cu boearii carii se vor

uuchiașul
am stătut

arăta mar jos

şi am

vândut Dumi-sale aceste case ce seriii mai sus, le-am vândut Dumi-sale uncheașu
lui Chiriac

Sturza Paharnicul şi elupănesei Dumi-sale Aniţci, fata lut Isaia pentru... lei bătuţi,
care

bani ... lei mi-aii făcut Dumnea-lor plata deplin la mâna mea,ca să li hie Dumi-lor
sale dreptă

moşie neschimbată în veci. Şi la acsti toemdlă aii fost S[. sa Dositeiti Mitropolitul
de

>

Sucevschii. 7 158,

Ghenar 4,
„ Pecetea, Mitropoliei din timpul lui Dositeiii.

„ Ioan Episcop Romanschii. 1758, Ghenar

[1058

4. Pecetea

4,

1650.

Episcopiei

de

Romanii

din

5. Serafim Episcop Rădăuschii 17586
nar

d.

. Pecetea Episcopiei de Rădăuți,

=
=

„IND

1. Dosoteiii Mitropolit

. Calistru Episcop Huschii.- 7158 £:
nar

4,

nar

4.

_

„. Pecetea Episcopiei de Huşi. 71586.

Tipografia

9,
"10.
11.
„19,

Miron Costin vel logofăt. 7158 Ghenar 4.
Buhuşi Hatman.
lie Sturdza. 7158. Ghenar 4.
Tudosie Dubai vel Spatar.

15. Gavriil

Costache

Ghenar 4.
14. &. Ghengea...

vel

Vornic,

7157,

7158, Ghenar 4.

Cărtţilor Pisericesct.

Neculai Racoviţă biv vel Logofăt.
7158

16. Gheorghe

Ghenar

Stefan

4.

vel Spătar.

August 16.

1f. Neculae Costin Hatman.
18. Misail Mitropolit.
19. „Nichifor Mitropolit.

7157,

Sucâva şi părintele meii Gligorie IHiisnişescu, ce aii fost Ilatman şi Gavriil Costache ce
aii fost Iatman şi Gheorghe vel Armaş şi Gavriil Iancul biv logofăt şi Ilie Pleşca ce aii
fost Cârvaş și Gheorghe vornicul de Pârtă și pentru care credinţă eii singur mi-am pus
Jecetea

si acesti
9

9

boeri

„pecetea

ati iscălit

ştie.
9

Veleat.

Metropolit Moldavschi,

Dosoteiit

Metropolică
cu cerută

să se

(îscălit forte curivs)

Fevruar.

71S6.

10.

Gligonie Ilăsnăşescu biv Hatman.
Costue
ti]
Gacriil Costuelie Hatman.

Gheorghe, tost Armaş,
Ilie Pleşca, cărvaş,
Gavriil Luncu, biv vel logotiit,

Sf. Gheorghe

(toţi subseriii româneşte)

Vendavea caselor din jurul Disericei «Ile de călră Annița soția reposalului
Solomon Pârlădenul Dumnei Anastasia a li; Duca, pe care acesta le-a dăruil
Sfintei. Jitropolii- Biserica Albă.
VI. Adicii eit Anniţa logofitesa
Mare, seriii şi mărturisese

Bârlidenul ce ati fost Logofăt

reposatului Solomon

cu acest zapis al micii, cum

eii de bună

voia mea, de nimine

silită nici asuprită, am făcut toemală și schimbătură cu Măria Sa Nastasia, Domna Măviei Sale Domnului nostru lo Duca Voevod, cu niște Jocuri ce sînt prin prejurul Bisericei
„Albe, ce aste în trăg în Iași. Măria Sa Domna mt-ai dat mie schimbătură îiște case gata,
cu loc cu tot, care case sint lângă Biserica Llbd, și i-ati fost Mariei sale, cumpărătura de la
Dumnea-ci Cărstina, giupintsa reposatului Statie ce aii fost Clucer. Și" Dumi-sale fai
fost cumpărătura de la Gorovei ce aii fost logofăt, care case când le-ai cumpărat Măria,
Sa Dâmmna, aii fost negrijite și fără nimica gata întrensele și demafari. Iar daci le-ati
luat Măria Sa le-ati grijit cu de tâte ce trebue în lăuntru și de afară și mi le-ati dat
mie gata, cu loc cu tot şi cu ce trebue la dânsele. Și încii peste acest loc ce ai fost
a casei mi-ati dat Măria Sa Dâmna o bucată de loc, din ţintirimul Bisericer aceștia, ce
mai sus serie, carele mi lati ales şi mi l-aii stlipit de către ţintirimul Bisericer. ]Deci
pentru aceste case și pentru acest loc, ce mai sus seriii, cil încă am dat Miiriei Sale

Dâmner Nastasiei, far schimbătură pentru sehimbâturi, alte Jocuri de case ce sint prin
prejurul acestei Biserici, ce mai sus serie, Biserica Albd. Întâi un loe ce este mie cumpărătură de la Roşca Visternicul, carele este între Mitropolie și casele Prăjescului, şi altă

bucati, de loc ce este iarăși pre lângă acel Ice. Carele mi-i cumpărătură de la 'Loderașeo,
nepotul

Iorgiii şi alt loc tot ucolea,

ce este cumpirat

de la Drosoae,

carele locuri

sint

amândouă de la vale între locul reposatului Buhuș și între niște locuri ce am fost vendut
iar cii, cu case cu tot lui Ilie Sturdza Vormieul, Cure case acmu aii ars. Deci acmu
aceste locuri tâte, care mai

sus seriii zapisile cele de cumpărături

le-am

dat Mărieă Sale

Dâmnei Nastasier, ea si, fie Mariei Sale moșii vecinice și drepti schimbătură. ȘI câud am
făcut cu Maria Sa Dâmna acâstă toemală şi aceste schimbiături, aii fost Dumnea-lor Boerii cei
mari

și al doilea.

Precum: Dumnea-lui

Miron Costin vel logofăt, i Necula

Racovitză biv

vel logofăt, i Gligorie Ghiangă vel dvornie Gorn. Zemli, i Alexandru Buhuș Iatman, i
Constantin vel Postelnie, i "Poader Paladi vel spătar, i 'Leodor Iordache vel visternic, i
Apostol Catargiul vel comis, i Gheorghitză tretii logofăt, i Nacul, i Murguletz, i Rusul,
dvornici

gloduii și mulţi feciori de boeri și pentru mare

aii iscălit Dumnea-lor

credință mi-am

pus pecetea şi

acești boeri toţi, şi eii Andrei dvornie glodnâi pisatom. U laș.
locul sig.
Anița

Urmâză subsemnăturile tuturor Boerilor citați în document.
Miron Costin vel logofăt întăi subsemnat ete. ete etc.

vleat 7191 luna Oet. 12,

—

6 —

188.

Alexandra Spătărdea a veposatului Iordache vinde
Anastasiei Dumnei a lui Duca

Vodă casele sale din jurul Disericex Albe, devenită
acum Mitropolie. Tot odată se
(ce în actul de vândare că Biserica Albă este dea
Jlitropolie veche.
VII.

Adică

et Alexandra Spătiroaea

scriem și mărturisim
ci

de a mea

bună

reposatului Iordache,

ce aii fost Spătar mare,

cu acest adevărat zapis al mei, cum ei de nime silită
nier asuprită,

voe,

am

vândut

a mea

dreptă

ocină

și moşie

un

loc

de casă, care
este pe ulița mare între J/itropolia veche și între
casele Prăjescului, în târg în Iaşi. Am
vândut Măriei Sale Dâmnei Anastasiei Gospod
na
— Noi Duca Voev— od
drept. (lipseşte
cifra) de taleri bătuţi, care loc aii fost cumpăriătură
Neculcei Visternicul de la Alexandra
Stolniceasa, sora repausatulul Iorgâi, ce ari fost postel
nic, care loc uii fost cumpărătură,
ȘI Alexandrei Stolnicesei dimpreună cu Iorga
Stomicul de la Gheorghie şi de la Irina
şi de la sora er Anghelina fraților Mărie, nepoate
lui Filip Visternicul, Așişderea a treia
„parte din casele Iorgăi Postelnicul din loe și
din casă de piatră şi den pivniţă de piatră,
partea Alexandrei

surorei Iorgăi

postelnicul, pre banii ce seriii mai sus, care
remâindu-ne
nout pentru zăstrele ce aut fost dat Neculai
Visternicul, Deci noi vădând întru viața
nostra aceste case de piatră orânduite de aii
fost temniță, și Maria Dâmna făcând Disemica Albă Mitropolie
,

am

socotit mai

bine să fie pomană Măriei Sale

la sfânta Mitropolie,
ce se grieaşte mai sus. Și acâstă toemalii şi venda
re sati făcut dinaintea Dumi-lor Sale lut
Neculai Racoviţă Logofătul, i 'Peodor Paladi
vel Spătar, i 'Leodor lordachie vel Visternic, i Vasile Costache ftorâi Comis, i Dumitrasco
Cuza biv Comis, i Murgulei și Pahomie vornici de porti Şi alți mulți boeri și
feciori de boeri, cari mai jos aii iscălit. Iar
de ar ieși de undevaşi nescare zapise asupra
aceștia vând ai nostre să nu se certi.
Și zapise de cumpărătură ce am avut le-am
dat când am fiicut acest zapis. Și pentru
credință iscălit-ati Dumnea-lor acești Docri toți
câţi mai sus seriti ȘI ei mi-am pus pecetea

ca să fie de mare

Urmeză,

eredințare.

U

Las,

leat 7192 Octomv, 1.

13 iscălituri, din care una greccsci, şi două
sigile particulare.
SEGA

—

18684.

Ursache Visternicul dăvuește Disericei Albe,
Jlitropolie veche, o parte din casele
Jorgiii, dela care le are cumpărălură,

VIII. Adică et Ursache, ce am fost Viste
rnic, scriii şi mărturisesc cu acest adevărat zapis al meti, cum eti de nime silit,
nici asuprit, ci de bună voia mea am
dat şi
am dăruit a mea dreptă ocină şi moșie»
cumpărătură, a șesa parte din casele de
piatră
ŞI din pivniță și cu loe din casele orgi
i postelnicul, care este aicea în târg!
în
Iasi,
pe
ulița mare între Jitropolia veche şi între
casele Prăjescului. Acdsta o am dăruit
la
Sfânta Mitropolie ce se pomeneşte Bise
rica Alba. Care parte aii fost vândut
Rusa, fata,
Chiriagei, nepdta Iorgăi postelnicul Necu
lcer Visternicul, Și fiind cumpărat râă
i sait
întors dania Neculcei Visternicul, ca şi
pe alte moşii. Deci noi o am dăruit
Sfint
ei Mitropolii, ce mai sus serie. lar, cine sar
ispiti a strica dania nostră, ori din cuco
nii
noștri,
ori din seminția nstră, ca să fie neert
at de Domnul Dumnedeii, carele a
fiicut ceriul și
pământul și de 318 oteți Săbornici
ce ati tost în Nicheia. Şi acestă dani
e Sai făcut
dinaintea Dumi-lor Sale Necula Racovitzii
logofăt, Paladi vel spătar, 'oader Iord
ache vel
visternic, Gheorghe Stărcea biv vel pitar
, I6n Constantin ftorai postelnic, Vasil
ie Costache

-]
i

câţi
ftorii Comis, Ilie Stamatin ftorăi paharnic şi alţi mulţi boeră şi feciori de boert,
credinții
may jos sînt iscăliţi și zapisele vechi încă le-am dat cu acest zapis. Și pentru
iscălit şi ei să fie de mare

toţi şi am

ai iscălit Dumnea-lor aceşti boen

amintite

persânelor

semnăturile

U Iaş.

vleat 7192.

un sigil
negru

Ursache vel Visternie.

Urmeză

credinţă.

de danie.

în actul

1688.
det de donațiune din partea lui Pascal Corlat, în care. se amintește despre Disepica Albă

din Iași, ca Mitropolie.

Adică noi Pascal, feciorul lui Vasilie Corlat Uricariul, și cu soţul meii cu Aniţa fata

IN.

lui

târg

din

şi am

dat-am

Bujoranul

Constantin

de la noi pentru

întărit

nostre și a

sufletele

părinților şi a feciorilor noştri jumătate de sat întrâgă, din sat din Văcoteşti, partea
din jos ce este supt codru, la tinutul Carligăturei, din câmp şi din țarină, cu loc de
fiinaţ şi cu poeni în codru şi cu vad de moră în Stavnic. Și accstă jumătate de sat
din Vicoteşti, partea din jos, o am dat la sfânta Mitropolie, ce se chiamă Biserica Albă,

în târg în Iași. Și urice și zapise ce ari avut acea parte de ocină, încă tote le-am dat pe
carele aii zidit şi aii făcut acesti sfântă

carele este pus de Ctitorul,

ispravnicului,

mâna

Biserică. Iar şi călugăraşil care or fi la aetstă Biserică, ca să aibă a ne pomeni la Sfântul
jerttelnie.
7193, Deehemv, $.

Covlut

Pascal-iscul.

18955.

Ilvisovul Anastasiei Domnei, a veposalului Domn Duca Voerod, pentru zidirea
Mitropoliei cu patronul Intimpinarea Domnului (Siratenia).
N, Dâmna Anastasia a fericitului răpoasatului Domn Ducii Vodă, ce aii fost Domn
țtrei Moldovei și Uerainei, Șărba a lui D-deii și închinătâre Sfintei 'Troiţe şi Marcel
Domnului nostru Iisus Ilristos. Facem ştire cu acest adevărat zapis și carte a nostră că
lucruri bune

fericitelor

noi și urmând

(râvnind)

răhnind

ce ati fâcut alți pravoslavniei

creştini Sfintelor case, Dumnedeeşti, Monastiri şi Biserici, spre dvearnie numelui seii;
vugând şi noi pre milosul şi puternicul D-qeii și pre Maica Sfinţiei Sale luând îngrijitor,
să ne ajute a ne spori șia ne chivirnisi spre putinţă și spre celea cea-s de folos şi spre
pomenire veacinică sufletelor creştineşti.
Dupre

Mitropolie
Sati

cea

.....

Domn

numit

putearnicului

mila

Albă,

Mitropolia

de

Sfântă

Mitropolie

începând

fiind mică,

Vodă,

aprope

din

a ţărei

bătrâni

Biserica

Dumnedeii

unde

cea veche,

țărei,

a face şi a zidi

gândit-am

târgu

socotit-am
ati

să

din

pentru
pe

temei

acea

ce

aii fost

ţintirim

Sfântului

sfântă

Și

pentru

nostră

sfânta

de răposatul

ficută

de o biserică stricată,
I6n,

acel ţintirim de

mai mare și mai deschisă.
din

inima

laşi,

fost hramul

facem

întru

în

carâşi

Biserică

cu ajutorul

casă Dumnededscă

ce

târgul

Iaşi,

stricată,

altă,

milostivului

D-deii

să hie Mitropolie

țtrei sub hramul— Stratenia Domnului. Și după mila puternicului şi înduratului D-deti

cârmuindu-ne şi ajutându-ne de o am și obărșit şi o am împodobit și o am înzestrat,
dupre cum mi-aii fost prilejul, din darul lui D-deii, cu veșminte, cu odoare. Socotit-am

—
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și pentru țintirimul acer Sfintei Mitropol
ii, pomana nâstră să hie mai largi şi
mar deschisă. Avend Dumnea-er Aniţa logo
fitesa r&paosatului Solomon Bâvlăden
ul,
ce
aii fost
logofăt mare, niște jearâşti, locuri de case,
carele hiind penprejurul acestei sfinte
Mitropolii, un loc ce aii fost Dumi-sale cump
ărătură de la Roşea visternicul, care loc
iaste între
Mitropolia veche, și între casele Priij
escului. Și altă bucati, de loc, ce este
carăși pe
Jângă acesta, loc, care ati fost logofitese
i cumpăriătură de la "Poderașeo, nepo
t
Iorgăi şi
alt loc ce iaste din vale despre ulița
feredeului ce ati fost cumpărătură de
la Cupărdul.
Și alt loc lângă,
acestea, ce ati

fost cumpărături de la Drosea,
care aceste două locuri
ai fost între nişte locuri cu case, ce
ati fost vândute Dumnea-ci Aniţa logo
fitesa lui Ilie
Sturzei, ce ati fost vornic mare, Și
apoi acele case ati ars, Și pentru locul
răposatului
părintelui Domniei Nâstre, Dumi
tru Buhuș, ce ati fost Spătar
măre, cu aceste locuri cu
tâte am făcut Domnia nâstră, schimbăt
uri cu Dumnea-ei Aniţa logofitsa.
Și i-am dat eii
logofitesei Solomondea o casă eu
loc cu tot lângă accstași Mitropolie,
care casă ni-au
fost nouă cumpiărătură de la Cărs
tina Clucerdea lui Statie, ce au
fost
Cluc
er mare, Jar
Clucerdei i-ai fost cumpărături de
la Gorovei, ce ati fost logofăt de Viste
rie, Și când
am cumpărat Domnia nâstrii acea casă
ati fost negrijiti, și din lontru și din
afară, şi noi
o am grijit cu cheltuiala nâstră, ȘI o
am dat Dumi-sale Aniţei logofitesei
pent
ru acele locuri
de case a Dumi-sale ce ni-aii dat nouă.
Și încă i-am mar dat Dumi-sale ȘI
o bucată de
loc din
ţintirimul Bisericei,

ce

este stălpită, despre locul caser.
Și luând Domnia nâstră
acele locuri de case de la logofitsa
Solomonâsa, tâte le-am dat acestei Sfint
e Mitropolii
pomana n6stră,
ce Sai numit Biserica Albă, ca

să-i mai lungim țintirimul, — mai
adăugat
Sfintei Mitropolii. ȘI i-am mai cumpărat
și locul casei lui Ilie Sturzei vornicul
de la Dumnea-ei Sahta (Safta) vornietsa lui
Ilie Sturza Vornicul, cu pivniţă
de
piatr
ă,
ce
este iarăși
pe lângă aceaste locuri ȘI lângă Sfân
ta Mitropolie. Care loc cu casă
aii fost cumpiirat
Ilie Sturzea vornicul de la logofitesa
Solomontsă, cu casă gata și cu pivn
iță de piatră,
ŞI ardând casele, Domnia Nâstră am
cumpărat locul cu pivniță de la Dumn
ea-c
i Sahta, vorniccsa, lui Ilie Sturzei vornicul, drep
t trei sute de lei bani gata și l-am
dat iarăşi Sfintei
Mitropolii, ca să-i hie ocină în veaci
, Mai dat-an Domnia Nostră Sfint
ei Mitropolii un
loc de casă ce este despre ulița Mare
, între Mitropolia veche şi între
casele Prăjescului,
ce am cumpărat de la Alexandra
Spităresa repoasatului Iordachie,
ce
aii fost Spătar
mare, drept . . . lei bani gata, care
Joe aii fost cumpărat Neculeea Vist
ernicul de:la
Alexandra Stoi
nicesa,

s6ra

lorgăi,

ce

ati fost Postelni

e. Jar Alexandrei Stolniceser
i-ati
fost cumpăriătură despre Uncu (moş
ul) Iorga Stolnicul, de Ja Gheorghe
și de la Irina
și de la sora ei Anghelina, teatei
Mariei, nepâta lux Filip, ce aii fost
Visternie. Aşișdezile și a treia parte de casele Iorg
ăi Postelnicul și din loe și din casa
de piatră Și din
pivnița de piatră partea Alexandrei,
sâra Iorgâi Postelnicul. Carele rămiind
pentru zestre
ci, ce aii fost dat Necular Visternieul,
le-a vândut Alexandra Spătărdea,
împreună cu
cela-lalt loc, ce să pomenește mai
sus, drept lei, și noi am dat și acel
loe Sfintei Mitropolii. Socotit-am şi pentru locul casei
a cinstit repoasatului părintelui nost
ru, Dumitru
Buhuș Spitărul, hiind casele fraţilor
mier astrucate la acea sfântă rugă, a
lui
Miron Bucoe,
ce aii fost Stolnie şi a giupănesei
Dumi-sale 'udosea și a cuconilor
Dumi
-lor
sale, a luă
Neculai Buhuș, ce ati fost Logotăt
mare şi a fiica sa Ileane, ce ai
fost
cămi
nărg
e mare
şi a altor cuconi a Dumi-lor sale
sia
Irinei Vornicesei și a Ursului, fecio
Lă
rul lui Buhuș,
datu-s'ari şi acel loc de casă Sfintei
Mitropolii, ca sa li se pomenâscă
num
ele la sfântul
şi Dumnedeescul Jertfelnic, în Sfânta
Mitropolie. Și întrace ai dat cu atât
a milă și întăritură ati rămas Sfânta Mitropolie.
Iliind vvea puternicului Dumnedeii
di ne-aii schimbat
din scaunul ţărei Moldovei, șam
mers la Tarigrad, şi earăși după
mila sfințier sale,
aducându-ne sfinția sa mai pe urmă
în ţară, la pământul nostru cu Domnia
iubit fiului
nostru, — Noi Constantin Duca Vo
ev
— soco
od
tit-am acea Sfântă Mitropolie pom
ana.
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Nâstră,

deplin

că

nu

putut

o am

întărit cum

adaus cu milă. Şi e am

ca cum

milui,

se cade

sat întreg, anume:

a hi

desăvârșit,

cl

mai

am

Pisecanii, în ţinutul 'Lutovei— pe

apa Noţii, cu loc de heleştee și cu pomeate și cu casi și cu loc de câmp

și de pădure

și cu tot venitul din tot hotarul. Și cu alt sat anume: Stefanii, ce este cară în yinutul
"Vutovei, pe apa Birladului, cu vad de moră în Dărlad şi cu tot venitul din tot hotarul.

Care sate sunt cumpărate de matea mea, răpoasata Dâmna Dafina, dinpreună cu Domnul
Măriei

de la Isac, ce aii fost căpitan, feciorul lui Avram

— Evstratie Dabija Voevod,
Sale

Meschănescul, şi de la femeeu lui Irina şi de la feciorul
bani gata. Ear Imi Isac căpitanul t-aii fost cumpărături
şi de la Gheorghe şi de la Gavriil frate-seti din Kiriceşti,
Pisecanii i-ai fost drepti ocină de pe Moşul lui 'Poader

lor Constantin, drept . . . let
satul Stefanii de la popa Mateiii
din ţinutul Vasluiului. Far satul
Jora. Insă acest Pisecanii l-ai

fost dat răpoasatul Domnul meii=Duca Vodă—sîngur făâr de voea mea de ajutor lui Tani
Madâmbul, ce aii fost Postelnie, şi-l ţinea mănăstirea, ce-i făcută de ani Iadâmbul, ear

acum pre urmit la veleatul 72035, în Domnia fiul nostru-—Constantin Duca Voda—avend
cii împărțală cu nepotăâ-mea Safta Cătărgidea, visterniceasa lui Ilie Catargiul, visternicul
al doilea, fata surorei mele, Dâmna Mariei, de fireă răpaosatului Dabijei Vodii şi Maicei
mele

Dâmnei

Dafinei pentru

ocine și

sate.

La

înaintea

împărțala

mea,

am

socotit,

hiind și monastirea lui Iaui Hadâmbul mai de tot pustie și noi făcând acesti, Sfântă,
Mitropolie am dat acel sat Pisecanii Sfinte Mitropolii pomana nostră, ca să hie dreptă
ocină în veci, Mai adaugat şi miluit Sfânta Mitropolie cu o parte de ocină din satul
din Pistreşti, în ținutul Vasluiului, pe apa... . care ocină ati fost cumpăriitură mii.
Alexandrei

tușei meale,

Armașdei, dinpreună

cu Grumeaza Armașul,

soțul Dumi-sale, de

Ja Rătinirie, feciorul Condrei lui Securice. Și carășr am mar miluit Sfânta Mitropolie cu
un loc de prisaci cu pomţte, la ținutul Cărlieiturer, în hotarul Podobirilor, ligă drumul
mare de merge la Budâ— despre s6re răsare, cure prisacii ati fost a Ileancr femeet lui
Stefan Roşca, fata lut Bisărabu, şi o ai fost vândut Ileana unui pribag, ear pribagul
o ii vândut lut Cornarschie, pisarul Leșese, și perind Cornarschie pisarul de Timuș ui
cădut acea prisacă pe sama domniei lui Gheorghe Ștefan Vodă. Iar Stefan Gheorghe
Vodă, aii miluit cu acea prisacă pre Grumeaza Armaşul. Avut=aii mătuşi-mea Alexandra
adoua căsătorie după Necula Visternicul, când ani fost lu domnia repoasatulul Dabija

Vodă, scornit-aui pâră Ileana femeea lui Ștefan Roşea, fata lui Băsărăb, icând : Cumui
Visternicul

ține Necula

acea

prisacă cu

împresurare,

Divanul

aii aflat că îmbli Ileana

far trehiă, scornind pâră, căci ea aii ndut acel loc de prisacă. Si earășt Dabija Vodă
ati întărit Neculce visternicul cu aceu prisacă și mătușă-mei Alexandrei. Mar dat-am
Sfintei Mitropolii un loc de prisacă la sat la Muntenești la ţinutul... . care acel loe
de prisacă ati fost drâptă, cumpărătură Neculei Visternicul de la Mihail Şândilă şi de la
feciorul lu Vasilie din Munteneşti drept patru-decă ler Diituţi. Mar adăugat Sfintei Mitropolii şi cu alt loc de prisacă la sat la Condrești, la ținutul . . . . cu pădure întrcoă,
ce ati fost Neculei Visternicul dreptă danie de la Moisă și de la Păcurari Aprodul și
Mateiu şi Chiriţă și Alexandru și Vasilie şi Apostol și Dănilă şi Artenie și Cornea, și
Mihail Diaconul şi de la alți razeși din Condrești de la toţi. Și neavând mătușii-mea
nici cu Grumaza Armașul,

cuconi,

Alexandra

nici cu Necula

Visternicul să le remâe

pe

urmă, ni sati venit acele ocine să le ţinem noi. Deci eii le-am dat Sfintei Mitropolit pomana Nâstră, să hie pentru sufletul Dumi-lor sale, pentraceea ca să hie Sfintei Mitropolii
tâte

cestea ce scrii

mat

sus,

ocine

drepte

în viaci

şi moșii

și nouă

pomenire

și ca să

aibă sfânta Mitropolie a-și face și drease domneşti pe acest adevărat zapis și cartea nostră.

Veleat 1203. Iunie 15 dile.

Şi alt nime să nu aibă a se amesteca.
Subserisă cu litere grecești: Anastasia Doamna.
Pe sigil se citeşte în jur:
Gospodina

Anastasia M. V.D.

jos: Vasile Neagu Uricariă.
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1700.
Ordin dat din partea Domnitorului Antioh Constantin Voevod, prin care Jlitropoditul Sava este însărcinat a face o cercetare aspră pe la Jonastirile din
JMoldova, spre a readuce viața monachală la însemnătatea ci, pentru că, din
amprejvăvile timpului și prin neîndeplinivea datoriilor, monachismul căruse în
desordine în acele vremi.
Noi Antioh Constantin Voevod boj. mil. gosp. Zemli Mold.

NI. Dat-am cartea Domniei mele rugătorului nostru, Sfinţiei sale părintelui Savin Arhiepiscopul, Mitropolitul Sueceavei, dimpreuni eu credincios Docarinul nostru Dumnea-lui
(lipseşte numele), ca să aibă voe şi putere cu cartea Domnici mele a merge și a umbla pe la
tâte sfintele Monastiri, pe la Munte și pe subt munte și pre la cele ce vor hi pre la oraşe
și pre la Sehituri şi pre la Bisărici Domnești şi să tea sama forte pre amiăruntul tuturor
moniistirilor pre unde vor hi triind călugări; și pre unde vor hi trăind călugării şi pre
unde (vor fi) pela tote Bisericile domneşti tuturor, ca să jea scma pentru odăre și veşminte şi bucate şi de alte de câte vor hi fost date de luminaţii repaosați Domni, şi de alți
Ctitori.

lipsi

Că

sati

bneate.

aicea

facut

Și

Domnia

mea

Sfintelor

veniturile

ce

înțălesem:

Precum

Monastiri și Sfintelor
aveu

Sfintele

întraceste

vreme

multă

scădere

ȘI

Biserici de odore şi de veşminte și de

Monastiri

dela

reposații

Domni,

înt'aceste

cum-

plite vremi, au sosit de era supt stăpânirea a streini, şi ce ati voit că subt puterea lor
acea ati făcut, Și încă şi loumenii și culugării ati fost jeenitori împreună cu acei stăpâni streini şi ati făcut multă stricăciune, cât puţin de nu sii stâns de tot pomenirea
fericiților Domni și a altor creştini Ctitori. Pentru acea Sfinţia Sa părintele Mitropolitul

și cu

credincios

Eeumenilor

pre

boearinul

izvâdele

lor

Nostru
cele

Dumnea-lui (lipsește

vechi,

până

a nu

numele)

fi răscdlele.

să iea

scma

ȘI acmu

ce

tuturor
sar

afla

față, şi luând izvod depre izvodele cele vechi a Monastirilor și ficând izvod noii de ce
Sar afla acmu. Și aducendu-le aicea la Domnia mea tote izvâdele, ca să vedem ce aii
fost nainte

şi la cele

menilor,

carele

afla

heclean

om

s'or judeca

sar

ce

afla

să afli
om

şi făcător

pre

faptele

acmu.

harnic
de

râu,

lor cu

Să

şi om

aibă
bun

pre unia

oena.

Sfinţia

Sa

a socoti

să fie tot pre

ca

Aşisderea

aceia aicea
înțeles-um

şi de

rândul

loc Boumen.

la Domnia
Doninia

mea

mea,

Izu-

Eur

eare sar

să-i

aducă ȘI

precum

0

sam!

de călugări și de călugărițe de pe la Sfintele Monastiri şi de pe la Schituri şaii părăsit
Monăstirile

şi ati înstreinat

pre

la țări şi șăl pre

la nemurile lor și pre

şi la presecă boerești și la odăi, şi Monăstirile rămâind făr de

pirintele Mitropolitul
saii la prisacă

pre unii ca acia, ori unde

sati întralte

locuri

osebite,

a curţi boereşti

călugări. Pentru acea

să aibă

sar afla la țară, fie la acui casă ar fi,

pre

toți să-i iea

de

grumazi

şi

cu

tot

ce

ar

avea că și să-i trimităla Monăstiri, carele de unde ar hi fost hi potvigul seti. Aşisderea
am înțăles Domnia mea, precum o san de călugări își ţin bucate osebi de la Monăstiră
cu odăile lor și-și pârtă griji de bucatele lor şi după trebele lor umblă, ear ce ar hi
de

obşte

oărese

a

Monăstirei

şi obiceaele

le lasă,

cele bune

de-i

lipsese

de

tot şi ati

a sfinţilor părinţi (le) strică ȘI

stricat

cu

tot potvigul

se fac căleători

călu-

de lege cu

totul. Pentw'acea Sfinţia Sa părintele Mitropolitul să aibă a li Va tote bucatele ce sar
afla pe

la acei

bucatele

călugări

Monastirei.

Dboearinul Nostru,

și să-i înhereze

Și întracestași

ce mai sus scriem.

chip

şi pre
să

Și nime

I,. $.

izvod

aşaze

le dea

pe

sâma

dinpreună

Egumenului în
cu

Dumnea-lui

să nu stea împrotiva cărţei Domniei
|

Domnese

TOȘ
———

să

părintele

SO OR—

U [as. Veleat 1203 Iulie 50,

mele.
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In acest act se vorbește despre un loc de casă, ce era siluat drept portița
JMitropolici, și care loc astăi face parte din cuprinsul curtei Jibropolici.
XII. Nicolai biv vel Sulger, precum nam

rugat Sfinţiei sale părintelui Anton Mitro-

politul, ca să-mi găsasei o sută lei bani, când și cui l-am pus zelog un sat întreg
Unguraşii, ce-s în ţinutul Neamţului pe apa Moldovei, și m'aii apucat să daii banit la lăsatul
secului de postul Crăciunului și i-am dat ispisocul satului să fie zelog, şi pentru căci mi-aii
făcut banii Sfinţia sa,

de mi-ati găsit aceşti bani la nevoca mea; cea încă I-am dăruit un

Ursa

loe de casă pe ulița mare alăturea cu casele popei lui
care case le-ati cumpărat

tatăl

meii

de

la Gavriil

Neculeea

Aitropoliet,

drept porlița

fost logofăt

al

treilea,

să fie

Sfinţiei sale în veci, car daaş da banii, precum serie mai sus şi de sar afla vro cheltudla
la scosul banilor, câti cheltucali sar face să fie despre a mine, și pentru
dinţi am seris cui cu mâna mea şi am iscălit ca să se crează.
Iscălit: Nicola biv cel Sulyer.
De altă mâna seris: Pentru
1241. Octomvr. 20.

toți banii ce seriit întraeest
TIS

zapis

mar

multă. cre-

leat 1215. Fevruar 2.
sai plătit deplin să se ştie.

,

1'7 282.
Testamentul Mitvopolitulur Ghedeor, în care se expun și jafurile averel Mitropoliei.

XIII. In

numele Tatalui și al Fiului și al Sfântului Duh amin. Fată

eti smeritul

Ghedeon Archiepiscopul i Mitropolitul Sucevei şi a toată Moldavia, făcut-am această adevc-

rată scrisoare a Noastră, ca si fie de bună credinţi tuturor cui se cade

a şti, Pentru ci

apropiindu-se junchiul vieţei nostre şi temendu-mă& de nefățarnica morte, cum si pe noi
sa nu ne răpiaseă în grabă. Că ştiind că nici o ispravlenie de fapte bune întraceasti,
lume mam avut. Ci temendu-mă de înfricoşatul judeţ a lui Dummnedeii,
care toţi de

obşte îşi vor lua plata

cineși după

smerit și pecatos lasat-am

acestă

fapta sa,

dupi

adevărată carte,

cumpăna

dreptiţei.

toți sii ştie ce am

Deci şi eti un

lasat

dintru

ago-

niselele Mitropoliei, şi din nevoinţa mea, precum va arata și izvodul făcut cu iscătitura,
me. Și cu toţi de obstie si știe câte rtutaţi ati dat peste mine, și mi s'aii prăpădit tâte
bucatele, am remas cu trupul și cu ce am avut în casă. Cine a fi creștin adevărat ma
crede.

Că stupii din prisăci f-aii ars 'Latarii,

alte dobitdee

ce am avut le-ai

parte Catanele și de istov 'atarii. Deci eată cară am pus nevoință și
stupi şi din dobităce din tâte ati remas Sfintei Mitropolii, osebit de ce
fie de treba me, până când milostivul Dumnedeii ma ţine în rând cu
datorii, ca să le pociii plăti. Alta mă rog mai întăi luminatului Domn
“subiţi fraţi Arhierei și Dumnea-vâstră

luat deo-

carâși am făcut
me-um luat să-mi
cei vii și pentru
și întru Christos

cinstiţi boeri mari, şi al doilea pentru un sat anume :

Ungurenii şi nişte părţi de Dragșineşti, ce am cumpărat de la călugării de la Monăştirea Rizea. Deci de star lua alte sate de la cine aii cumparat alți Arhierei, cumpărate
„de

pre

la

Monastir,

ssă dea

și pre

ale mele.

Liar

neluându-se

altora

şi de

mi-ar

face

strămbătate si tea după mârtea me, ori Domn sati Arhiereii sati boeri saii călugiiri de
la Monastiri. aceia să fie blestemaţi de Dumnedeii și de Maica Precista şi de 12 Apostoli şi de 318 părinţi de la Nichea și de toţi sfințit. Ierul, piatra, lemnul să putrezască, și să, se răsipiască, ear trupurile lor să ste întregi, şi în viață loviască-i bubele lui

Ghiezi şi cutremurul lui Cain și să-i înghiţi pământul de vii ca pe Datan şi Aviron și
procopsaliă să nu aibă în tâtă viaţa lor. Aibă parte cu Iuda şi cu trecletul

blagoslovenia nâstră, ce ni-ati davo Domnul
temei şi de nime neiertaţi în veci,

Dummnedeii,

încă să fie afurisit,

Arie,

şi de

daţi ana-

—_ 19
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După aceste după toate mă rog întâi Domnului şi Stăpânnlui miei ȘI 1] tru Christos iubiți fraţi Arhierer, și cinstiți întru blagorodie boeri mari și mie l ȘI Egumeni
sfintelor Monastiri, și molitvele voastre preoţi şi toţi de obşte pravoslavnici creștini să
ne ertați, că și eii ca un om oi fi greșit, cu cuvântul, cu gândul, cu lucrul, neputând
cu greșalele a face dreptate celor ce au venit la judecata noastră, saii de am asuprit
pre cineva, sati de am

făcut

de voie a Domni saii been, de

toate știute și neștiute lucruri

de câtre toți să aibă ertare, și eti cu tot sufletul meti pe toţi vă iert și ca să aveţi ertare
și de la Christos Dumnedeii și Mântuitorul nostru, a căruia dar și nespusă milă să fie
cu toți cu voi în veci. Amin.

1930.

Iscălit: Ghedeon Mitropolit Aloldociei.

IRI

Dinuiri făcute Jletvopoliei de către

Gheorghie Jetropolitul Jovldasiei.

Smeritul Gheorghie Jitropolit Molilovel,

XIV. Facem știre cu această carte încredințată şi adeverită mărturie a Noastră la
mâna Mitropoliei. Precum din mila lui Dumnezeii şi noi ailându-ne în stepena Arhieriei
și la acest scaun a Mitropoliei, nevoitu-ne-am cum am putut ca si nu ne aflăm cu nimica
(ne) mulțămitor Sfintei Mitropolii. "Precend și noi printraceasti ușă, ca sii vadă cei ce
vor veni în urma

noastră

macar

Caii fost

aceste

vremi

iuți și orele. Dintru

ostenelile

noastre lăsat-am Mitropoliei 2 Sacose și 2 Stihare şi 2 Omofoare şi trei patrahile și o
mitră frumoasă şi trei părechi naraclițe și o năbiderniţă şi 12 minee moschiceşti, cu
două

trioade

şi liturghii canoanice,

de

toate

trebile

arhieresti.

Și alte cărți

care

nu

sai mai pomenit. Aceste am dat 300 lei de le am cumpirat de la Moseva. 7 pungi
de bani a xeposatului Ghedeon, ce aii fost dator la 'Purci, toate le am plătit eu, care
zapise sînt de față, și ati remas Mitropolia nică cun ban. 'Lref sate din ținutul Neamțului pe vale Orbeculului, anume: Unguraș și Dragsineştii şi Negoeştii, carele le-aii neguţat reposatul Ghedeon și tâmplându-i-se moarte vaii fost apucat să, dea banii deplin şi
încă, și eci ce i-ati dat, i-aii fost luat cu camiăta de la Turci, care i-am plătit earăși cti cum
arată zapisele cu camăta lor, şi am făcut acolo și un helezteii din pajiște cu multă cheltuclă

și "l-am umplut de peşte. Deci aceste sate le am dat Sfintei Mitropolii. Aşișderea şi pentru
satul de la Suceava anume: Nimercinii, cu Biserica de piatră și cu temelie şi pivniţă de piatră,
care jumiătate de sat “l-am cumpărat de la Silioneasa şi jumate de la Ciudin, amândouă
părțile în 500 de lei. Aceştea carăși le-am dat Sfintei Mitropolii. Aşişderea și pentru
heleşteul ce se chiamă Strămbul pe valea Capeștei armineşti, cu tot hotarul Străimbului
împrejur, care "l-am cumpărat acel eaz neiezit, pe drepții banii noştri 170 lei, de la
Stefan Imi Logofăt și de la Șeptelici şi "l-am iezit cu multă cheltuială și "l-am umplut
de pește, acesta încă "l-am dat danie Sfintei Mitropolii. Așișderea şi pentru 6 pogoane de
vie și jumatate lucrate, ce sunt în ţinutul 'Lutovei în gura Berheciului Ja Greci, care
l-am cumpărat pe drepți bani ai mei, eară nu pe a Mitropoliei şi le-am îngrădit împrejur
și le-am

cai,

lucrat cu multă

cheltuiaii,

tepe, boi, vacă, bivoli, stupi

am

dat carăşi

danie

si alte pojijii, ce sar

Sfintei

Mitropolii.

Usehit

de

afla la această casă. Toate

le

lăsăm Sfintei Mitropolii. Osebit de ce am făcut dieată, de am dat pe la Sfintele Monastiri
ca să ne pomenească şi la slugi, ce ne aii slujit, precum arată diata noastră. Far care

va strica diata, licomind la cele ce am făcut parte sufletului nostru, de 'n osteneala
noastră, să nu fie ertat de Domnul Dumnedeii, care aii făcut ceriul şi pământul, şi de
Smerenia noastră afurisit şi anatema.
Iscălit: Gheorghie Aitropolit Joldorei.

1293, Dechemvr. 24.
e
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Dania

34.

Domnilorului Constantin Neculai Voexod, fuiculă Jlitropoliei Moldovei, cum şi veorganisarea Sevlelor Jomânești pentru clerici.
Not Constandin Niculat Voevod boj. Milosti. gospodar Zenli Moldavscol.

NY. Dice prorocul: podoba casei tale iubit-am,
evlavie şi facere de bine cătră Sfintele lur case este
și dragoste câtră Dumnedeii. De vreme ce precum
și socotcla încăș ne adeverâză, că nică un lucru nu
dragostea, care și plinire legii este, după, cum dice
Deci dar de vreme ce între Gmeni străluceşte
pre aceea

(pentru ci pre cei ce iubim,

mai

Dâmne, căci cu adevărat dragoste,
sâmnu a unit nemărginite credinţe
şi singură fire a eve mărturiseşte,
naște facere de bine şi miluire, ca
sfânta Seriptură.
atâta, și să arati siimnile dragoster
este

cu cât mal vârtos

mult îi dăruim),

datoriii nistine a arăta dragoste şi facere de bine către cele Dumnedeeşti, și mai vârtos
cătră lăcașurile lui, care sunt Sfiutele Biserici, întru care aceste Dumnedeii st laudă și
st proslăveşte. Cici întru el viețuim și suntem.
S& cade dari, cu tot sufletul, cu tâti inima, şi eu tâtă putinta, a-și arăta fiiște carele

creștin râdele dragostei citră Dumnegeeştile casă cu faceri de bine, și cu danit în totă
vreme, iar mai ales Domnilor și oblăduitorilor st cade a le întări și a le agiuta cu din
cele ce Dumnedeii le-uii dăruit.
Drept aceia și Domnia

me, miluindu-ne

Domnul Dumnedeti cu Domnia "Țării Moldovii,

pintre alte mile și faceri de bine ce am ariitat către alte Sfinte Moniăstiri din câte ne-ati
dat mâna, fiind îndemnați de dragoste ce cătră Dumnedeii. Am ciiutat cu ochit blându
şi cătră maica Bisericilor ai aceştii de Dumnedeii păzită ţară, și a-i face bine ŞI a 0
Mam milostivit, care Dumnedeii cela ce ajuti celor ce iubesc pre Dânsul totdărui.

deauna spre cele bune, dupre cuvântul Dumnedeeseului Apostol, ne-au luminat. Jar după
aceasta întâmplându-să de am mers la Sfânta Mitropolie în dioa de Stretenie Domnului
și Mântuitorului

nostru

Praznie

Isus Christos, fiind hramul Disericei în acest stăpânescul

și dupe sfânta liturghie făcând voroavă cu preostinţitul Mitropolit Chir Antonie, am întrehat şi am cercetat aceasta cu amăruntul și pentru veniturile Mitropolii, cum şi în ce
chip se chiverniseşte, văindu-să la slabi stare, lipsiti de podoaba ce să cade. Și Sfinție
sa ne-ati

arătat

adivăr,

Și cum

Sfânta Mitropolie.

o milă

că nici

cei mai

de la Domnii

denainte

căi cu veniturile ce are abia urneşte

nostră

maii

cheltuclile casei,

avut

dintru

care pricină nică cele mai de trebuinți podoabe a sfintei biseriet nu să pot face, nici
altă cevaş mai muit, la veniturile Mitropoliei a adioga nu pote.
Drept aceea din Dumnedecsea răvnă îndemnați fiind, cunoscând și fierbinte pofta
Svinţiei Sale ce are spre adaogire, întărire şi buna stare Sfinter Mitropolii, de vreme
ce ni-aii arătat,
giur înpregiur,

cum că şi Disericaa o împodobi cu altele şi cu zugrăvală, și cu zid de
şi cu chilii din destule pofteşte, încât să fie cu adevărat la Mitropolie,

după cum trebue, Inca și alte
Vădând dar şi cunoscând
miturilor că sunt fârte puţine,
de cât alte lăcașuri, de vreme
năstav

și a nostră

lucru de mare

socotțlă,

cuviință

casă să facă ca să jie peniru șcăla ce slovinescă.
fierbințala Preosvinţiei Sale, și socotind neagiungere veşi că să cade a ave Sfânta Mitropolia mai osebită milă
ce maici Bisericilor câte sunt intr'aedstă țară este. Care

arătând-o

şi lăudat,

cătră

şi

cinstiți

credincioşi

cu toții a fi l-aii-cunoscut.

boerii

Domnii

mele,

Pentru aceea dar și Dom-

pia me pintracest al nostru Domnesc hrisov hotărim și miluim: ca de acum înainte
Sfânta Mitropolie să aibă a-și scuti tote bucatele câte vor fi drepte ale Sfintei Mitropolii,
nici

însă

vitile şi cai de văcărit,

o dinădră

supărare

Așijdire mai miluim

să nu

aibă,

oile de goştină,
ce tot-dcuna

şi stupii,

să fie ertate

și rămătorii de disătină,
și scutite.

Domnia me, ca să aibă a lua în toţi anii câte:

160 lex pe an.

—
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Insă giumătate

de bani la Paști, și giumătate de bani la Crăciun din
Ș
vama Domntscă,
să-i fie Sfintei Mitropolii de câră și unt de lemn de candele
preste an.
Și pentru acâstă milă, ce am facut Domnia me cu Sfânta Mitropolie,
să aibă datoria Preosfinţitul Mitropolit întîi a ruga pre Dumnedeii
tot-dcuna şi necontenit, și a.
pomeni la Sfântul Jertfelnie pre noi, şi pre r&posaţii părinţii
noştri, noi Nicolai Voevod
ŞI Dâmna, Porhirie, pre boeri, Și pe tâtă țara actsta.
Iar al doile sii aibă purtare de grije, ca cu acest agiutor să sporească
și să adaogi

folosurile Sfintei Mitropolii, să o aducă

la stare ce să cade, și încă de vreme ce sintă,: douz

scoale aice în oraș în Iași, una gvecească și alia slovinească, să
fie dator Mitropolitul
după

vreme

a ave purtare

de Jrija și necontinită

nevoințe asupra ucenicilor, să-i învețe precum

cercelare

să cade și sd-i procopsascd, ca cei ce să vor face

preoți dintre dânșii sa fie învățați și pedepsiţi, sa potă
se

cuzine;

și pentru

ucenici!

de

la

cel

asupra dascălilor. ca să pue

amândouă

ceti orânducala Disevicei după cun

scoalile cei

carii să vor sili

cu întațil-

tura, și tor ji săraci, lipsiți de cele tvebuineivase, încași să
aiba de grija DMitropolitu/
a-i ocroti, și a-i chivernisi de celi cele von trcbui, pre unii cu leafă,
pre alții cu îmbracaminte,pe alții cu hrană, pentru ca sa nu lasă învațaluva
dintru acea pricină.
Ce dar pentru acest lucru plăcut lui Dumnedeti, poftim Domnia
me și pre Domnii
carii în urmă n6stră vor veni în scaonul țării aceştia. Precum
noi hrisoavile care am
găsit facute de cei mat de nainte pravoslavuici Domni, le-am
invit, ȘI nestrămutat le-am
păzit. Așe și Domnia lor găsind acest hrisov al Donniei mele de
această milă a Preosvințitului Mitropolit “Țării, îndemnăm

ȘI poftim

ca toate câte cuprind într'ânsul,

întăreseă, şi să le adivereze, ne ingăduind nici întrun

mila

aceasta, ce mai vârtos

cu cuget

să le

chip a să strica, şi a să părăsi

plăcut lui Dumnedeii

si silească

cu

aceasti

facire

de bine, să rămâe în veci stitătore neelatită ȘI ne strămutată,
să nu calee un lucru
plăcut lui Dumnedeii. Că întărind acestă milă, ne îndoit în veci
vor ave pre blând pre
stăpânul Christos, şi pre a lui slujitori fierbinţi mijlocitori, și cătră
dânsul rugători, şi
stăpânire(a) lor va fi pacinică şi neclătită. Iar de vor urma într'alt
chip (eare Dumnedeit
să ferâscă să nu să întâmple). Și iarăși de izndvă pre Preosvințitul
Arhierei ŞI Mitropolit a ţirei îl vor supune cu sarcina acestor dări stricând mila
Sfintei Mitropolii, și
năcăjindu-l îi vor ceri bani pre aceste bucate, Suspinând va
striga căâtră stăpânul Christos
şi ascultându-l Prea Sfinţie Sa, să va mâhni că al lui slujitoriii
este, şi cine va suferi
pentru ci înfricoșat lucru este, a întra cine-va în mâna
hui Dummnedeti, Pentru aceea
iarăși poftim și rugăm cu dragoste Dumnedecseă, ca
nime dintru acer 'din urma nostrăDomni să nu se abată a strâmuta aceste care noi
cu mila lui Dumnedeii bine le-aa
orânduit,

pentru care sati făcuţ ȘI Sai înoit şi Sari întărit
acest al nostru Domnesc
hrisov cu tot sfatul Domniei mele, bocrii cei mari
ai divanului Domniei mele, Dumnea-lor::

Constandin Costachi vel logofăt. Sandul Sturza vel
vornic dolnii Zemli. Iordachi Cantacuzino vel vornie vișuei zemli. Constandin Rosat hatman
părcălab Suceavschii. Mihălachi
Rosiăt vel postelnie. Andrei Rost vel spatar. Iordachi
Rost vel paharnie. ISn Cantemir
vel Ban. 'Poader Paladi vel Visternie. Ioan Bogdan
vel Stoluie. Constandin vel Comis.
Constandin Balșe vel Medelnicer. Iordachi Rost vel
Clucer. Constandin Ca age ve! sulger.
Constandin vel Caminar. Armago Săârdar. Dimitrie
vel pitar, Lupul Bogdan vel Șatra

și toți boerii cei mari

și mici. Și Sau

scris hrisovul

oraș în lași, de 'Dânasie Macrescul Uricar,
la Ilistos: 1734 Fevruarie 20,
Nol Constandin Voevod.

.

acesta

în scaonul

Domniei

Vleto de la inceputul lumii:

Constandin

L. P.
Leondani

Sulyer.

IP,

Vel logotăt.
.

SOD

US
-

în

7243, iar de

sospod
Sai posleduit.

mele

—
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85.

IIoisovul lui Constantin Neculai Voevod, relativ la salariarea și întreținerea
care
personalului bisericesc dela biserica domndscă din Iași, St. Niculaă, prin
diferiţi
la
de
se avată că a avul, și după ce wa mai fost Mitropolie, prerogative
Domnitori, pentru că fusese Jlitropolie.
Io Constantin Necula Voevod

DBoj. mil. Gosp. zemli Mollavskol.

de la
XVI. Facem ştire cu actstă carte a Domniet mele, pentru rugiitorii noştri preoții
din curte;

Biserica domnescă

eată că socotind

domnia

chivernisala

mea pentru

lor,

şi

Domnia cât și
pentru ea si lipsască un obicer ce era obicinuit până acum, de da atât
l-am
Doerii cet mari la mir. MPam milostivit Domnia mea și din deosebită milă a nostri
milă, ea de acum înainte să aibă
care sint preste an, precum li arată

facut hotărită
16 ile mari,

ei a lua câte 10 ler de serbătore, li
anume isvodul cu pecetea domnescă,

acei 2 lei
afară dintralte dile sârbiători, la care li sait dat pomiăzanie câte 2 le. Deci

trer preoţi la Bisetot si li se de (a) de la Visterie, precum şi până acum, numai ci fiind
Aşişderea şi pogovică să se facă sfânta liturgie pe târe dilele peste tot anul nelipsit.
face, earăși nicI
năritul de vii şi desetina de stupi până la 100 de matre, câţi Dani sar

acest tesun ban să nu dea, nici pogonurit, nici vădrit. Și le întirim mila acâsta cu
viață
tament al Domnici mele ca să fie la mâna lor stătător, Aşisderea şi după a nostră
seminția
din
ori
i,
şi Domnie, pe cine vă milui D-deti în Donmia pământului Moldove
punâstră sau dintru alt nâm streini, poftim pre iubiții Domni ca să nu lipsascii acestă
țină

milă

făcut

ce am

altor luminaţi domni,

acestor

ci mar

precum

preoți,

nici noi

vârtos să întarsei

mam

stricat

şi si miluiască,

daniele şi

miluirile

a lor vecinieă,

pentru

predsim „ospodsteami. Si. dea de la 100 de stupi înainte,
pomenire. Win duse neunisact
câte vor mai avea sii dea desetinii boereaşte, din 10 un leii, aşişderea și goştina de oi
si aibă a scuti până la 100 oi; pe aceste bucate nici un ban sii ni se dea goştina.
Jseălit:

Cvustantiu

Jo

2,
U laş. Veleat 7245, Fevruar

Voerod.

(Size. ros)

[SAS
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Domnitorul

40.

Grigorie Ghica Voevod regulează situațiunea Umenilor și
dăvile lor pe moșiile Jitropoliei Jloldovci.

Noi Grigorie Ghica Voevoll cu mila lui Dumnedeii Domn țăret lo ldovel.

NVIL. Facem ştire cui se cade a şti, de vreme ce de
cea arătată către faptele cele Dune, a fericiţilor Domni ce
ment, carii cu bună nevoinţă saii nevoit mai mult, sunt
către Sfintele Monastiri şi Biserici, pentru că cu aceste
sufletelor sale, ci încă și pre păment

cât tote bunătiiţile și dragostea
aii fost stăpânitorii acestui păcunoscute milele cele răvărsate
nu numai șaii câștigat folosul

cu nemuritor lucru îi arati.

Sfânta

Drept

acea dară cu

Mitropolie a ţărei nostre a se cerceta,

cât mat vârtos

având datorie pentru

cu necontenite

mile şi daruri a se cruța și a se milui și a se întări. De

vreme

şi

ce maica

tuturor Bisericilor acestei țări se numeşte, şi osebit şi din întâmplările vremurilor ce aii

venit asupra;acestui pământ, aflându-se sfânta Mitropolie foarte stricată, din jaful oștilor
moşchicești, și mai mult. și din pricina strămutărei Îni Antonie, ce aii fost Mitropolit,

carele lăsănd Eparehia s'aii dus cu mosealii în ţara lor, și ati mai luat și el cu sine bucatele și altele ce aii fost mai remas a Mitropoliei. Și remiăind sfânta Mitropolie la slabă

stare şi având

trebuință de multă

milă și chivirnisală : socotit-am dar acum în acâstă,

dată

pentru satele sfintei Mitropolii ce sunt la ținutul Sucevei, și am găsit cu dreptate ca.
să aibă posluşnicii Sfintei Mitropolii acest fel de milă, după cum ati satele Monastirilor

—
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Sfântului Mormânt, și eatii ci pre tocmeală şi aşeza
re cum

rusalimului,

am

lăsat și am

așezat şi pe posluşnicii

sunt satele „Monastirilor Ie-

Sfintei Mitropolit,

dintr'

acele sate
mai sus pomenite, câți oameni vor fi drepţi a Mitrop
oliei, pe îzvod ce va da Preosfinţitul
ȘI al nostru duhovnicese părinte Sfinţia sa chir Nichifor
Mitropolitul. Toţi aceşti oament
Să aibă
a da de om câte 3 unghi

întrun an şi aceşti bani

să-i de pe patru

sfertu

ri, câte
15 pol la un sfert și câte 3 pol galbân răsura, însă
sfertul dintâr să-l de la Mai, și
al doilea la Avgust, al treilea la Noemvrie și al patru
lea la Fevruarie. Far afară din
tocma
la

lor nimărui nimic

să nu de nici hântiă (2); nică chile, nică ealoviţe,

nici carg, nici

salahori, nici un fel de angiirii; ci despre toate să
fie feriți, pentru că aflându-se ei
supt această milă şi ușurare dăjdiilor mar mult să se
afle sirguitori către poslușeniile
Sfintei Mitropolit. Deer prin al nostru domese testament
hotărim: că de acum Înainte posluşnicii Sfintei Mitropolii ce se vor afla întraceste sate punir
ea si fie păziți şi odihniţi cu mila
aceasta, și nici odată cu nică un fel de angării saii
adiogat asupra lor să nu adaogă,
ci numzi sfertul lor întocmai pe tocmala lor să-l plătea
scă. Și Zlotaşi pentru dânşii
să nu umble, făr de cât la vremea sferturilor. Și li Sai
dat și peccți roșii pe fețele

lor, ca să fie cunoscuți

Și accstă, milă
să fie stătătăre, Și
de Dummnedeii a se
cuviință s'aii făcut
a lor vecinică
Iscălit:

dintr'altă țară,

ce sai făcut Sfintei Mitropolii
poftim și pre luminaţii Domnii
milui cu Domnia acestei țăn), ca
sfintei Mitropolii, ci mat vârtos

miluire.

Acesta

A'or Griorie
LL,

Ghicu

scriem.

la tâte, dupii cum arătiim mar sus
carii în urma nostră se vor alege
să nu strice acâsti milă, care după,
să miluiască, să se întireseă pentru
ă

Voerod.

Leat 1213 Mai 2,

s.

Gospod

1749.

Un document de la Mitropolitul Aichifov, în care se descrie
starea socială a
Jărei pe la jumătatea seculului trecut, precum și înființarea
de școli în Iași.
Nichifor cu Mila Ii
NVIII.

Dumnedeii

Arehiepiseop

și Mitropolit

a totă Moldavia.

Smerenia Nostra după datoria piirințascii, ce avtm a
purta de grijă și a învăţa

spre cele folositâre ale sufletului; de vreme că omul din tinereţele
lui spre cele 1tle este
răvnitor, eată ci, am socotit și am. orânduit pentru purtarea
de grijă a oilor celor cuvântirâţe. La Sfeati Nicolar și la Sfânta Vineri și la Sfeati
Sava să fii mar mare şi
purtător de griji pentru tâte lucrurile cele necuviincisse, din carele
curge vătămare sufletului și moliftata, preote(...), care te-am orânduit după învățătura
nâstră, cu mare cer:
care să, ici aminte de acestea trei popâre, într'o săptămână, de două
ori să 'ntrebi şi să

cerci,

măcar

că dineeput

de multe

ori și în câte-va

rânduni

vam

învățat,

ceată că şi

acmu carăși vă învăţămşi vă poruncim. Întâi pentru cei ce vor
avea țiitori şi pentru
amestecarea de sânge și pentru copii nebotezați Și pentru altele
câte sunt bisericești.

Pentru Gmeni streini ce vor veni întru acestea popore, atât
cât pentru creștini, cât și
pentru cei de nemuri streine. Pentru creştini să aveți a ne
însciința pre noi, ear pentru

cei de nemuri streini să însciințaţi pe Dumnea-lor Boerii slujbași,
adică: la Domnul
Vel Aga. Așișderea și pentru copii ce sar afa întru acestea popâre,
copiii prostimei

din trei

ani în sus,

însă care nu va, fi de hrană,

să faceți izvod anume

să mergă

să

2 parale

și

înveţe carte, adici: Inviţături creștineşti; carii or fi de mazil, de neguţi
teri și de alte
bresle de cinste, să mergă să înveţe, însă de vrâstă de la trei ani în sus
până la 12
ani şi mai sus. Ear care ar fi feciori de preoţi să învețe până la-20 de ani
și mai sus.

Și pentru

de tot

ostentla moliftex tale, am

copilul,

găsit cu

când îl boteză o para,

cale să II

din

-tâtă cununia

și la întâi a luner a patra

banii să împarți

cu

—
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preotul poporului, adieii: trei bani să ea cel ce bot(ză şi un Dan să feat molifta ta.
Zar neurmând învățăturei nâstre şi se va întâmpla cât de puţină pricină, te vom canonisi bisericește de acâsta. Şi Blagoslovenia Smereniel Nâstre să fie pururea cu molifta ta.
Subseris: Xichifur Mitropolit.

Veleat: 7257, Lulie 7.
————
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49.

Superiorul Monastirei Schitul din Polonia respunde Jitropolitului Nichifor, care
se încercă a reclama moștele Sântului Jun cel noii, duse de Mitropolitul Dosoteiii *
în Polonia, cum și documentele luate de acesta aluncă.
Seninatulut întru Dumnezeii Presfinţit Arhiereii a lu Dumnedeii şi întru tot milostive arhipăstor
al nostru,

XIX. Cum am și învrednicit a dobândi degrab scrisoare de la Preusfinţia voastră,
şi pre dânsa în sobor cetind'o, aşa in grabă dintracel ceas din monăstirea noastră,
pe trei fraţi am: trimes la Canţeleria de la Liov, cu cartea noastră, la cel mar mare
de acolo și ştiut, ca să slujuscă la lucrul acesta, şi să caute în cărțile și izvoadele”
Liovului cartea reposatului St... . izvodu preosfinţitului Dosotei Mitropolit Succver pentru |
a lui avere şi podaba Disericer, care le-ati luat cu size din Suceava. Și acolo în toată-:
Canţelaria Liovului căutând în patru săptămini cu mare trudă și cheltucală și de

abia S'aii aflat cinci zapise de cele de lucruri Bisericești,
Și întru acele serisoii era câte două peceţi: una pecete
Canţelarului după acea vreme. Și degrabă sai pornit
trămis cătră no! ca să ţi le trimetim Preosfinţiei (vâstre).
tâmplat şi mazilia luminatului Domn Constantin Neculai
aceste scrisori la noi, așteptând

venirea

dobândind noi a Mariei sale luminată
an

trimis

Preosfinţia

pe

“La.

fratele

Ear

nostru

acei

lov

fraţi

pentru trebuința ce căuta el.
cea de Liov și alta cu mâna
fraţii din Liov şi îndată i-ati
Dar întracea vreme sii înVoevod şi pentracea am oprit

altor milostivi şi prea

juminaţi Domni.

Și aşa

venire la scaunul seii şi întracel ceas gândindu-ne

namesnicu

ce uii fost

mOnastirei

trimişi la Liov

noastre

saii

cu

acesteşi

cărţi

la

încredințat de Gre-care

boer, dintval noștri prieten, spuind de acesta că în târgul „Jolfer, în cetatea crăească să
află un săculteţ, care (este) cu hârtit și scrisori de tote îndreptările şi urice cu peceţi Domneşti, unde și fraţii noştri s'ati dus, dar wait fost slobod să le vadă pe acele scrisori, și s'a
rugat cu namată (9) ca să le arăte fraţilor noştri aceste scrisori, care sunt pentru vendarea
moșiilor Suceviţer şi sunt prăpădite acele urice. Și ait audit de oamenii noștri cum că se
află acolo, în cetatea Jolfa, și n'ati vrut să le arate fraţilor noştri. Pentru aceea Preasfinţia ta
de ce am audit facen știre Pre sfinţiei tale. Și încă ear am mat audit dela acel buer prieten al nostru, dacă vă este voea, (ice să dobândiţi trupul Sfântului Ioan să cercați dacă veţi
afla zapisul Craiului Sobieski, ce l-ati făcut răposatului Mitropolitului Dosotei când ati lutat
din Moldova trupul Sfântului loan la țara Leşască, ca să-l dea înapor, dacă să va face pa„ ceîn Moldova, şi aflând acel zapis, să scrie Luminatul Domn ul Moldovei dinpreună cu tot

Sănatul şi Preasfinţia ta Winpreună cu toată ceata duhovnicească la Craiul leşesc şi la Hatman şi la Reci-pospolita. Așişderea şi la Nunţeusul, care şade la Varşav, în locul Papijir,
boiaria cea mal sus. Și să serie primavara când să va face Seimul.Și prin unul din cei
mal mari boiari sait din rânduiala duhovnicescă, saii Episcop saii Arhimandrit cu acia care
s6 trimit la Varșav. Și când nu va vrea la Senat vre unul din borari să posvoleasca
a da trupul Sfântului Ioan,

atuncea

numai decât să serie chiar la Roma

la Papa

şi să

jelueaseă cum că de bună voe nu vor să dea trupul Siântului Ioan, întru cât ati fost
tocmili cu Mitropolitul Iașilor, ducându-(7) Preasfinţitul în ţara leşască, pentru frica Vătarilor
Documente.

3e
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ȘI așa va fi mai cu putință a se lua moaştele Sfântului. Ear a le rescumpăra cu bani
saii cu darui nu va fi cu putință. Ear acestea ce stint pe aicea nu trebueşte a le
arăta,

nici este cu lesnire

noi în țara
ŞI nu

putem

a vorovi

leşasei, supt stăpânirea
să

arătăm

de

aceste

aceasta noi deobşte toți frații cădem

sfat pre rând

pentru

aceste lucruri

Leşilor trăind în mare
lucruri

mai

mult

de

acelor mari. Că

goană pentru

cât

am

scris

mai

pravoslavnie
sus.

Pentru

Ja picioarele Arhipiăstoriei tale, ea cu ruga Sfinţiei

tale să ne învrednicim pururea a lua scrisâre de la Sfinţia 1a.

Sa scris în Schitul cel mare, luna lui Dechemvrie 12, leat 1749.
A Preasfinţitului Arhipăstorului nostru mai mică slugă şi rugător către Dumnedeti
smeritul /eromonahul Isaia, Egumen Sfintei Monăstiri Schitul, dinpreunii cu toți fraţii.

hespunsul Arhiepiscopului latin Potoschi cătră Jlitropolitul Moldovei în afucerea

reliquiilor St. Jon Sucerschii.

Cartea Sfinţiei tale viind, am înţeles că ne serii pentru Sfântul I6n Sucewskii, ştiii
că în dilele răposatului Crai Sobieskie, fiind pe acea vreme tulburiiri în Moldo a, multe
lucruri s'aii luat cu sabia. [ar pentru odârele Bisaricer Moldovei şi pentru Sfântul I6n
trebueşte deplin dovadă a arăta unde sunt şi ce fel sati luat, şi aşa precum ni-ati sfătuit judecata şi ni-aii arătat, tâte sar da, pentru prietezugul ce ai arătat cătră NOI ; care
avem în Dune legături cu acea țară și a-l ținea poftă, avem. Serie pentr'acea la Mine
şi Miria sa Voevodă al ţârer Moldovei, cărue adeverese cum și Sfinţiei tale. După ce
sa arăta acest lucru şi a remânea săninat și despre tâte curat pote fi după pofta şi
cererea, Sfinţiei tale, pentru care voiti pune și eii silinţi. Și cu atâta remin.
Al Sfinţiei tale bun prieten și a slujitor ete. ete.
(Draducere veche din latineşte.)

Subseris : Theodor Potoschi.
Arhiepiscop și Primat,

Jiespunsul Lpiscopului de Rădăuţi în afacerea St. reliquii călră Jutropolitul
Jloldovei.
Preosfiuţite

Stăpâne, cu multă plecăciune închinându-mă sărut mâna Preosfiuţiel tale,

Prin smerita serisdre vă înștiințez ci pân acum mt aflu tot la Cernăuţi și cu
molifta Preosfinţiei tale mă aflu săniitos, Măria sa general Baron Splini face mare făgăduință ci, va pune tot chipul deselețit ca să scâtă mâştele Sfântului I&n. Și după cum
se cunoște ati scris și au luat şi făgiduință şi tâtă trlba ati vemas să trimiţi Preosînţia
ta scrisorile, saii suretul de pe care ai, ca să înțelcgă ttă pricina pentru care am fost
scris la Presinţia ta în trecuta vreme și am luat respuns că ar poruncit săi se seotă suretul și (|) vei trimite; și păr acum nu s'aii trimis. Pentru care nu lipsăse acum a în.
ştiinţa pe Preosinţia ta să voeşti a trimite, să nu se piardă vreme. Și să serii şi Preosinția ta cătră General rugându-l pentru acâsta. Deosebit cu! plecăciune mă rog Preosînţiei tale să mă înştiințați pentru acel Arhiereti (Lzazchiul)?
După cum veţi fi ştiind pentru dânsul şi de este cu voea, şi blagoslovenia Preosînţiei
tale să slujască. Căci el aii cerut voe la mine si între în Eparhia mea și cii i-am respuns
că pân n'oi vede carte, Preosinţiei tale şi că are blagoslovenie şi voe de la Preosinţia
ta, la Eparhia mea nu va sluji. Și după cum vei socoti Preosinția ta mă rog să am
răspuns.
Fiind al Preosînţiei tale plecată slugă.
Subseris: Dositheiii ? Episcop.

177? Maiă 10.

—
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Boerilor ţerei cătră Frimalul Poloniei pentru reliquiile Sântului Iun și
odurele Mitropoliei ]loldovei, duse acolo de Jitropolitul Dositerii.

Prea înălțate și mai luminate, Măria ta Primas și al nostru Dun prieten și de binefăcător. Actsta este dovada acea dintăt a prieteşuzului megieşit cătră Măria ta, ca să,
întrebim

de bună

şi indelungarea

sănătate

vicţai a Mariei tale, căruea

de la milostivul

Dumnedeii, pururea între așediminte, Crail la acesti vreme cu mai nainte vedere Dumnedeeseă și cu povoața Mirier tale poftim buna unire a tâte recipospolităi după pofta
tale

Mariei

săi fie.

Care

iubire

a unirei

şi pe no! cu tot

ne îndemnă

nostru,

Senatul

pentru trebile ţărer nostre, ca la acel dintăr senator al ţirei leșeşti a-ţi scrie şi a te
pofti, pentru care trebi ştim că din cartea Mării sale lui Grigori Voevod, care aii seris
la Măria ta mar întrecuta vreme, bine eşti înștiințat Măria ta. Aşişderea şi din cartea,
sfințici sale părintelui Mitropolitului ţirei nostre și mai pe larg vei îi înţeles, la care
respunsul Mariei tale (....) şi plin de prieteşugul cu arătarea Yubirel dragostei megieşiei, cu adâncă bucurie am vădut și am cotit, Pentru care şi noi tot acea dragoste
megieșască poftim ca să o avem stătătâre de la Maria ta, Cu care şi accstă trebă a,

nâstră să vie la cea destverşită cale, Și de vreme că
wături de prieteşug stătător, aceaşi

poftiţi a avea cu țara nostră lenu mai dreptate

și noi nelipsit poftim,

să avem

ca

să ni dea (pe) Sfântul In Surevski şi cu tote odorele care sati adus acolo de reposatul
Mitropolit Dositheiii din voia lui, nesilit de nimine,

are şi acum
veți înţelege,

ear nu

este dobândit

cu sabie, De

din cartea Sfinţiei sale părintelui Mitropolitului nostru earâși mar pe larg
ci pentru

tâte pricinile deamărunt

scrie Mariei

tale.

Intru

care dreptate

şi respunsul cel deplin de la Măria ta pottim să-l avem. Bar cunoscând lipsa dreptăţei
pentru acestă strâmbătate a țărei nostre, să ştii Măria ta că nici odată mom dormita a
nu ni cerca dreptate. Numar noi sintem plini de nădejdea făgăduinței Maărier tale; ear
mai mult cu serisârea nostră a te mat supăra pe Măria ta mom mat adauge. Numai
miler şi prieteşugulur cel megieşit prin făgăduinţa Mărier tale nădăjduiţi remânem.
Ax Mariei tale bunr și stătător prieteni și pre plecate slugi.

Serisdre din partea Jlitropolitului țărei călră Primatul Poloniei, prin care arată
drepluvile ce are « reclama Sântele muște a St. Jon și odovele Jitropoliei, cum
și hrisovele ce aă luat cu sine Mitropolitul Dositeiii.
De la Mitropolitul nostru.
Cartea Sfinţiei tale de la... Mart 20 serisă wi-aii venit, și tote ce arăţi forte Je-am
înțeles.

Pricina

scrisârei

nâstre şi 'mtăl și acum

alta nu este numal

tot pentru

sfântul

I6n şi cu altele tâte câte s'aii luat cu sine, precum izvodul acesta leșese arată pe larg,
şi tâte anume una câte una, care izvod l-am trimis la Sfinţia ta pentru credință. Scrii
Sfinţia ta că și nor,” cum

despre tâte curat, adica:
_Gre

care.

De

cure dovadi

că

să cercăn

şi să

dovedim

şi să arătăm

lucru

săninat

și

să nu fie cum va dobândit Leșii cu sabie sati cu altă pricină
niai bună

şi mai

luminati

mavem

nici ne trebue

de cât iz-

vodul acest pecetluit, pe care uitându-te și Sfinţia ta vei cunâște adevărul și de-i osteni
a cerea şi dintralţii ver adeveri, că nu-i atâta mulțime de ani de atuncea. Caci la noi
în ţară mulți Gmeni sunt vii şi trăese astădi, din caril ţin minte că ati vălut cu ochii
lor. Știu pipăit cu mâinele lor atuncea la rădieareu sfintelor mâşte, şi cred că şi acolo
în ţara leșască sar afla Gmeni ca aceştia. Adevărat ştim și mărturisim că în dilele acelui
reposat Craiii Sobieski, pentru păcatele nostre, Suit tâmplat multe supărări şi turbăţii
țăre nâstre Moldovei. Și acel repaosat frate Dosotheiii Mitropolitul temându-se ca să,
nu cadă la primejdii şi ca sii nu se necinstescă sfintele mâște, aii lăsat tote şaii luat

—
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pre sfântul și alte odâre a țărei șa nizuit ca la niște megieși creștini
la vreme de nevoe, și tâmplânduii-se mârtea în ţară leşască şi aicea la noi neașed
ându-se pace, ati
remas din om în om lucru necereat; pote de aii și mai cercat cine-va
viodată, nu
ştim cu ce mijlocire şi cu ce sfat și Județe. Socoteşte Sfinţia ta și acâsta,
că de-ar fi
luat Leșii cu resbor și cu sabie acele lucruri, ar fi mai luat şi altele,
Cai mai fost

mOşte

atuncea

în

ţară,

care

sunt

de

acum

față.

Numai

așa

ati scăpat

că

m'aii

avut

trebă Dosotheiii Mitropolit a le mişca din loc, fiind închinate Moniist
irei Sfetagorel. A
doua dovedire bună este izvodul acel Leșesc pecetluit, că de
n'am avea not dreptate,
n'am avea nici scrisâre ca aceea la mâna, ca în loc de zapis. Aceste
şi altele arată și
lumincză dreptatea nâstră, cum că nu umblu no! ră, nic facem
supărare făr de cale.
Deci de biţi dreptatea și vi-i dragă, frăția și prieteșugul nostru,
ce avem întru buna
legătură cu acea ţară, care şi noi a ținea poftim, trebue să ni faceţi
dreptate şi să ni
dați cele ce sunt ale nostre tâte. Și răspunsul cel desăvârşit poftim
să-l avem de la
Sfinţia ta şi de la toți pe serisârea nâstră acâsta. Precum și singur
Sfinţia ta cu scrisâre te adeverești cu silință la acestă trebă, şi cu acesta remân.
Al Sfinţiei tale ete. ete.

Perilipsul sigilat cuprins în scris6rea de mal sus.

XĂ. Perilips despre serisorile de moșii a sfinter Mitropolii Moldovei,
care scrisori ati fost
duse împreună cu Moştele Sfântulu I6n Novi de Mitropolitul Dositei
ti în țara leşască
pentru pază,

fiind atuncea

răzmeriţi

în Moldova,

la anul

1686

şi ati stat acolo

până

la

anul 1785, când din porunca Împăratului Austriei Iosif IL, sai
rădicat de acolo atât
Moştele, cât şi scrisorile şi s'a dus la Cernăutz, Și Moştele s'a
aședat în Mitropolia
Sucevei, ear scrisurile aii rămas tot la Cernăutz,
Scrisorile de
Anii

6942
6937

Lunele

Apriil
Octomvre

11
14

6983 Septemvre 20

Ispisoe de la Stefan Vodă, ce dă Mitropoliei satul Avereştir.
Ispisoe de lu Alexandru Vodă, ce dă Domniei sale Miiriei două

sate la apa Siretului anume: Verişceuca şi Nanova.
Ispisoc de la Stefan Vodă, ce ati dat Mitropoliei Verişcanii cu
mori în Siret şi satul Ungurenii și ati luat de la Mitropolie
Vicovul

mie

6966

Mart

6973

Apriil

1038 Avgust

108S Iulie

1059 Octomvre

cu

mori

în Sucâva.

22

Ispisoe de la Stefan Vodă de întărit stiipânirea Mitropoliei pe
moşiele Vlădenir cu mori, Sirbii la apa Siretului, Avereş
tii cu mori
la Șomuz, iproci.
Bi
Ispisoe de la Ștefan Vodă, ce dă Mitropoliei satul Mihăeştir cu
Mori,

1011 Avgust

moşii de Ia ţinutul Suceva.

iproci.

27

Ispisoe de la Ștefan Vodă de întărit stăpânirea
satul Mihăeştii.
22.
Ispisoe de la Petru Vodă de întărit stăpânirea
pol sat Oprişanii, partea de jos cu moră în Șomuz,
de la portar Onofrei Barnowski.
20
Ispisoe de la Iancul Voevod, ce dă Mitropoliei și
pol sat Oprişani.

3

Ispisoe de la Stefan
mereștii.

Vodă,

ce dă Mitropoliei

|

Mitropoliei

pe

Mitropolier pe
ce este danie

cea-laltă parte

pol sat Drago-.

Anii

L.unele

Pc.
1125 Septemvre

Dumbriă-

Dania Mitropoliei de la Ileana Dracsinia pe. satul er
venil de pe Siret.

3

1095 Mart

Dania Mitropelier de la Bogdan Vodă pe satul săi Rumănești, »
ot ținutul Sucevei.
Ispisoe de la Radul Vodă, ce dă danie satul Urdeştir boerului
12
|
Dumitraşeu portar.
.

“Pot de la acest Domn, întăritură de stăpânire numitului boer.
Zapis de la Dumitrașco portar de vândarea satului Uideştii lut
Ghenghea vel Logofăt.
1-4
Ispisoe de la Gaşpar vodă, de întărit stăpânirea lui Ghenghea
Losofat pe Urdeştr.
ispisoc de la Alexandru Vodă de întărituri pe schimbui ce aii
22
făcut dând Mitropolia lui Ghenghea Logofăt satul Stărcenit ot ţinutul Sucevei și luând de la el Uideştir.
10
Ispisoc de la Alexandru Vodă ce dă lui Barnovski Pârcălab
de Hotin două sate anume: Bosancea și Uideştii.

1195 Dechemvre $
22
1121 Mart
1121 lunie
1129

Mart

1129 Iuliu
1132

Mart

20

Ispisoc de la Radul

Vodă,

ce întăreşte. Ilatmanului Miron Bar-

novski stăpânirea pe Bosancea și Uideştir.
Il
Ispisoe de lu Miron Barnovski Vodă ce dă Mitropoliei dout
sate ale sale anume: Bosancea şi Ungurașii.
10
Ispisoe de la acel Domn de întărit stăpânirea Mitropoliei pe

1134 Fevruar
3135 April

Bosancea și Ungurașii.

1142 Ghenar

17

1163 Dechemwvre 9
1132 Mart
26

Ghena

1016

Fevruar

1102

Mart

1086...

1

n

6973

6
cn

1132 Noemvre

15
.

Ispisoe de la Stefan Voda de asemenea întărituri Mitropoliei pe
aceste două sate.
Ispisoe de la Alexandru Voevod de stăpânirea Mitropoliei pe
Bosancea şi Uideștir.
Ispisoe de la Gheorghe Stefan Vodă de asemenea întărituri.
Ispisoe de la Radul Mihnea Vodă, ce dă Mitropoliei două sate
la ţinutul Sucevei anume: Zabulotenir şi Păscuril.
Ispisoe de la acelaşi Domn de întărit stăpânirea Mitropoliei pe
Zabuloteni și Pascari.
Ispisoe de la Stefan Vodă, ce dă Mitropoliei un loc de prisacă.

Ispisoe de la Bogdan Vodă de dania feter lui Statin pol sat
de Hurhureşti, ce este aprope de Plotunești.
Ispisoe de la Aron Vodă de întărit stăpânirea Mitropoliei pe
pol sat Hurhureștii, ce aii dat Mitropoliei Marica Dimicâsă,
Ispisoe de la Tancul Vodă, de întărit stăpânirea Mitropolie pe

un heleşteti şi un loc de prisacă la apa Sucevei, ce este danie de
la Lupu Boer.
„7088

April

31

Ispisoc de la acest Domn de întărit stăpânirea Mitropolie
iazul Caluher, care l-ai dat Mitropoliei Alexandru Vodă.

pe

Ispisoc dela Vasilie Vodă ce dă Mitropoliet părăul Piţiea lângă
apa Sucevei pentru tăcut moră lor,

1149...
1158

Iunie

15

7154

Fevruar

24

Hotărire

de la Vasilie

Vodă

judecății,

Mitropolia

ce aii avut

cu copil Isaiei din Dâmieni pentru mori și locuri de lângă Plopeni
ot Gârla 'Tiţia.
Ispisoe de la Vasilie Vodă

de prisacă cu vie și râmnic,

de întăritura Mitropoliei

danie de la Dumitraşcu

pe un loc

ot Botoșanii.

—
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Scrisori de moșii de la ținutul Iașii,
Vlădicenii.
Anii

Lunele

e

e

1141

Iunie

147

April

1162

Mart

17

Apriil

Ispisoe de la Alexandru Vodă bătrânul, ce dă
Mitropoliei danie
poeana Vlădicenilor.
Ispisoe de la Moisi Movilă Vodă de întărit stăpă
nirea Mitropo-

28
6
>
22

liei pe semnele hotarului moșiei Vlidicenir.
Ispisoc de lu Vasilie Vodă
Ispisoe de la Stefan Vodă
Ispis
, oc

5

de

la Iliaș
,
Vodă

întăritura Mitropoliei pe

Vlădiceni.

[tot
Tot într
întărită
un Mitr
Iitropoliei
iei pe Vlădi
Tlădiceni
ceni.

Căneştil i Costulenil.
Anii

Puii
iL-unele

1111

Ghenar

1111

lunie

1171

Dechemvre

1179

Apriil

Ispisoc

3

de la Irimia

Vodă

ce dă Episcopiei

Romanului

Căueştii de pe apa Prutului ot ținutul Iași.

18

Seris6re, pentru semnele hotarului moșiei Căueş
tii,
Seris6re pentru sfatul ce sari făcut în Episcopia
Romanului de
vândarea moșiei Caueştii.

2

Ispisoce de la Eystratie Vodă de întiirit stăpâ
nirea lui Solomon
Bărlâdeanul pe moșia Căueştii, ce au cump
ărat-o de lu: Episcopia
Romanului.

Mirturia de la Boerir

20

cu Solomon Bărlideanul,

Divanului pentru schimb între Mitropolie

dând

Mitropolia lui Solomon satul Călineştii

şi luând de la el satul Ciueştii ot ţinutul aşii.
Ispisoe de la Stefan Vodă de întărit stăpânirea

satul
7111

Iunie

12

Căueştii.

Ispisoc de la Irimia Vodă, ce dă Mitropolie

la Prut, ot ţinutul Iașii.

1114

Noemvre

12

1181

Septemvre

15

Mărturia de la vornicul

Alte locuri

1169

Mitropoliei pe

satul Costulenii de

Ispisoe tot de la acelaşi Domn de întărit stăpâ
nirea Mitropoliei
pe Costuleni.
Costulenilor.

Auii

satul

Vasilie Tiperţa pentru

semnele hotarului

cu venit,

Lunele

Noemvre

1

Zapis de la Alexandru

Bânalea pentru morile ex de li Chipoteş

ti
ot ţinutul Iaşului, ce le-ai dăruit Mitropolie
i.
Zapis de la Schidaraga, ce dă danie Mitropol
iei un loc de prisacă,

la apa Bahluiului, anume Balicova.
Ispisoc de la Vasilie Vodă de întărit stăpânir
ea Mitropoliei asupra.
feredeului.

Ispisoe de la Stefan Vodă,

ce dă Mitropoliei nişte case cu piv=

niță din Iaşi.
Ispisoe de la Miron Barnovski Vodă de
danie
casă cu locul ei, ce aii rămas de la un posl
uşnie.

Mitropoliei pe o-

—

93—

Moşia Durneştii de pe Jijia.

1153

Intăritură,

3

Iulie

ce dă Mitropoliei satul Durneştii cu
|

Vodă

Ispisoe de la Petru
moni lângă apa dijia.

20

1038 August

pe hotarul Durneştilor.

de la Vasilie Vodă

Scrisori de la Gheorghe Stefan vel spăitar pentru semnele hotarilor moşiei Durneștil.
Ilotiirnicia Durneștilor de la numitul Gheorghe Stefan spătar.
7
Mârturie a lut 'Poader Clocică pentru mâra, de lângă Plopeni, că
|

12

1158 iulie
7159 Octomvre
i.

caste a Mitropoliei,

fiind pe moșia Durneştii.

Ispisoe de la Duca Vodă de întăritură Mitropoliei pe satul
Durneştil.
Zipis de la Iftimie Pacul, ce aii vândut Mitropoliei un loc de
9

30

TIT

Apriil

îlil

Ghenar

prisacă ot apa Nemţului.

Alte serisort.
,

Anii

Tunele

6911

Ghenar

6935

Apriil

6940 Avoust

3

Ispisoe de la Alexandru Vodă, ce dă Episcopietr sale dout sate
”
Avereștii î Ilrecuhde.

20

Ispisoe de la Alexandru Vodi ce dă slugei sale Roman dont sate.

14

Ispisoe de la Ilieş Vodă de dania Boerulur Isaia satele : Ceşeutz,
|

Sălăgeni, iproci.

de întăritura Boerului Colţa pe sat

Ispisoe de la Bogdan Vodă

3

6959 Apriil

Miclesti.
|
Ispisoe de la Stefan Vodă de întăritura lu! 'Loma Ghindă pe
25
6960 April
două sate: Vlineştii i Naharoe,.
Ispisoe de la Stefan Vodă întăritura lui 'Poader Periceanu pe
6981 Octomvre 11
satul hoşiori.
"Pot de la acest Domn întărituri Radului Crimeovici pe satele:
698" Dechemvre 30
uși, Buciumii, Brucovanii.

,

întăritor lui Mihail Mustre

Ispisoc de la Stefan Vodă

28

1005 Ghenar

pe satul

Lipeştii ot Siret.
OTRS

1'750.

Ilvisov velativ la tipografia

Cărţilor Disericești aflăture în Iași, a lui Duca
Soliriovică.
.

.

*

A

Cu mila lut Dumnedeii Loan Constantin Cihac Racoviţă, Voerod ţărei Moldovei.

XXI.

De

vreme

ce

alesul dintre

obşteni,

Duca

Sotiriovici

de

la

'Lhasos, ni-ati

arătat hrisov de la prea iubitul fratele nostru, Domnia sa Constantin Niculai Voevod,
întru care serie: pentru mai susul numit; că aflându-se împodobit cu înviiţătură elinească
“şi latinească, și de alte, știind bine și limba moldovinească, întru care poate să tălmăcâscă,
ori ce carte. Ispitindu-se de Domnia sa mai cu deadinsul, m'aii lipsit alt ajutor dându-i
și privileghia cea trebuinci6să, cu care să pâtă avea odilhma lui și să pâtă lucra necontenit Ierul tipografiei. Ca să se îndestuleze țara de cărți, lipsită fiind, carii se slăveşte
numele

lui Dumneqeii

întru sfintele Biserici. Prin care hrisov întăl hotărăşte ca să

fie

—
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scutit el cu casa lui şi să iea şi câte două-deci lei pe lună de
la Camara gospod. La
Paști și la Crăciun cum și un postav, un alat; așişderea să scutese
o sută dece stupă
de desetină şi doie sute cinci deci oi de goştină, nici un ban pe
aceste bucate să nu

dea. Și opt 6meni scutiţi de tot birul, ce ar fi pe alţii, ca să fie
numai pentru lucrul
tipografiei. Aşişderea şi pentru cât plumb stiglos și hârtie
va aduce pentru treaba

tipografiei,

noastră

nici un

vre-o

ban vamă să nu

carte,

după

tocmeala

dea. Si de sar întâmpla

ce

avem,

să i se plătească

să

tipărească

Domnia

de la Camara

noastră.

Pentru aceasta după dreptatea ce sau cidut și cu cale fiind. Asemena dar
și Domnia.
mea Y-am înoit și am întărit cu această carte a Domniei mele,
pentru toate câte-s mar
sus numite, și poftim și pe alți luminaţi Domni, ce vor fi
de Dumnedei râuduiţi,
în urma noastră Domni și stăpânitori acestui de Dumnezeii
păzit scaun a Moldover
ca să întărească, care cu cale s'aii făcut pentru statornicia tipogra
fiei, ca să li râmâe
vecinică pomenire. Aceasta scriem.
Subseris: Jo Constantin

Voevod

La Iași 725$=175U Martie 1,

Două sigile în roş:
unul are capul de boii,
Iar altul capul de
boii şi vulturul,

Apor urmză cu mână streină, pare a însuși Domnitorului,
în a doua domnie, cuvintele următâre :
„Acest hrisov fiind făcut după dreptate l-am întărit să
se urmeze și la Domnia

acesta

pe deplin, cum

serie mal

sus.&

(Panaite Gh. Logotit).

7264 luna Martie 27,

1'752.

Sinodul ţinut în Jași pe timpul Mitropolitului Jacob Putnt
nu contra numirct
streinilor în Ierarchia Bisericei din Jloldova.
Iacob cu mila luY Dumnedeii Arhiepiscap şi Mitropolit Moldav
ier.

XXII. In ştiinţă dăm tuturor cut să cade a ști, de vreme
ce fieşte care țarii are '0sebite obicee, şi să țin şi să păzesc cu obiceele sale, după cun
și sfânta Pravilă poruncește

şi întăreşte asupra

obiceiului

fărei a se urma

și a se păzi.

Cuvine-se

dar nu

numal

a..

păzi ori cine obiceiul ţărei şi al patriei sale, ca să stee nemuta
t și mecăleat ce încă.
şi apărătorii cu tâtă tăria sa să fie, asupra protivnicilor
ce să ispitese a călca obiceiul

cel bun

și de folosul țărei. Fiind

dar obiceiti şi întru acestă

de Dumnedeti

păzită țară,

Mitropoliţi și Episcopi din streini să nu se facii, fâră numai
din pământeni, care obicei
din descălicătura ţărer și până acum, așa sai urmat,
și sati păzit şi nici odată altul

strein nu s'au

întâmplat să fi fost priimit la

păstoria

vre unul

scaun,

fără

numai

la.
velât. 1751, la vreme ce ati venit oştile Moschiceşti
de ati calcat pământul aceștii țări.
Atuncea din dre care pricină lipsind Mitropolitul ce
aă fost lu păstoria acestui seaun
anume, Chir Antonie, lasând Mitropolia pustie s'aii
dus cu Moscalil în țara lor, şi fiind.
trebuință a se aședa alt Mitropolit, atuncea pentru
multa râvnă, și vrednică de tâtă
cinstea și podâba Arhierescă ce sau găsit la un
Mitropolit strein Grec, care sai aflat
aicea în țari: anume Chir Nichifor, care ai priimit
călugărie de la Monastirea Nemţul. Cu tot Soborul bisericesc şi politicesc, l-ai
poftit priimindu-l să le fie păstor, : însă

cu acestă tocmală după densul altul strein să nu mat
fie, apucându-se

pre urma lui pre unul

din

Episcopii

„să nu se strămute obiceiul țărei.

pământeni,

să-l așede la scaunul

el că va alege:
Mitropoliei, ca.

(Insă -acâsta s'a făcut nu că dâr nu să afla la acea.

vreme vre unul din Episcopii ţărei vrednic de păstoria Mitropoliei; ci mai vârtos ca
si se acopere numele cel de hainlâe a lui Antonie). Și până aii fost în vârsta firii și
întregimea mințes, s'aii mulțemit tâtă obştia de către dânsul. ară dacă l-ati supus
ârsta bătrâneţelor de ati slabit din fire, și mintea, viindu-t până la atâta slăbăciune, cât
ori cine ce-i vra dice de fieşte ce Ineru să lăsa priimit, atunce fiind îndemnat de 6meniă
sei, l-ati supus

streini

din

de la unul

de bani

ca să iae o somă

grec,

carele să

cerca

cu mare somă de bani, să încapă la Mitropolie, şi să-l așede-pre acela Mitropolit, care
lucru cu puterea banilor afară din hotărirea pravilei aii venit să se facă. Ci stându-i
împrotivă, pământeni, apărându-se cu obiceiul țărei și cu toemala ce aii avut cu proin
Mitropolitul Nichifor, când s'aii priimit Mitropolit saii apărat scaunul de alţii streini. Dar
îndestul că până a se îndrepta sfânta Mtropolie, aii sosit la mare pagubă, și datorie,

şi cu totul lipsită, rămâind numa! piatra, Ci dar noi care Dumnedeii ne-ai adunat cu
darul seii, la vremea aedsta, am cercetat de cele ce ni saii cădut de folosul sfintei Mi-

ficând datoria nâstră ce ni se cade a păzi hotarele obiceiului ţărei şi a drep-

tropolii,

tăţei, şi cu judeţul sfintei pravil,

şi cu puterea

ce ni s'aii dat de la Sfinţia sa

darului

cu sobor. Și după cum însuși Sfântul Dumnedeii ati povățuit cu darul seii pentru sfânta
Mitropolie, aşeqând cele ce să clătisă preste obicei, din întâmplarea mar sus arătată,
Ilotărim şi legiim ca fiește când atât în vremele cele ce vom trăi no, cât şi în cele
viitâre a urmașilor nostri, ca nici de cum obiceiul ţiirei, şi a sfintelor scaune a Iparhilor ţărei, alui dată să nu se mai calce, nici să se strimute, ci ori când va avea tre-

buinţă ţara de păstoriii la vre o Epurhie să urmeze obiceiul ţărei; şi din pămenteni să
se alcgă Mitropolit, saii Episcop.

nică odată

Iar strein

să nu

se priimâscă, nică să mal

între altul strein la păstoria vre unul scaun, cu mijlocire de bani, sait măcar şi fără
Dani, sau măcar cu prieteni să-și isprăvesei, înprotiva pravilel şi obiceiului pământului.
Datori sa fie atât soborul bisericese cât şi politicese, de lu mare până la mic, ca si
stea cu toții ajutoriii dreptățer, și obiceiului erei, şi sfânta pravilă a se ciilea nici decum

să nu îngaduescă, nic să priimesei

Mitropolie o strâmbătate ca acesta
neâsta să fie în ştiinţa tuturor, că
sost închinată la Ohrida şi la dilele
nire Alexandru Voevod cel bun şi
logul Imptratul Grecese, viind cu
"Parigrad

pre un călcătoriii

ca

acela, nici să aibă

sfânta

cât va trăi actstă de Dumnedeii păzită țară, încă şi
acestă sfântă Mitropolie a Moldaviei din început aii
răposatului luminatului Domn, fericitul întru pomebătrân, Andronic Paleologul fiitul lut Manoil Palcoîntâmplare prin ţara acesta, mergând de la Beciti la
creștinese,

şi plăcându-i țara, şi acest norod

şi mulţemindu-se

şi de cinstea ce

j-aii făcut Domnul cu Sinatul, și cu tot soborul bisericesc petrecându-l din munte și
pănă în Dunăre, și acel Impărat așesend și altă orânduclă a politici bodrilor, şi înţelegând şi de Mitropolia Moldaviei că este închinată la Ohrida, după ce aii mers la 'Ţarigrad ati spus părintelui seii Manoil Paleologul și aii isprăvit cu sobor, după făgăduinţa
ce dedese, rădicând Mitropolia Moldaviei de supt ascultarea Ohridului, aii făcut-o ca să
fie ca şi Ohridul nesupusă nicăiri, trimițând Mitropolitului și Corână şi Sacos şi ati întărit acest aşedamânt și cu hrisâve împărăteşti. Dupre cum preostințitul şi r&posatul
Gheorghie Mitropolitul mărturisește cu jurămint și cu sufletul stii că el aii vădut acele
hrisâve

împărăteşti

în Monastirea

Nemţului

întru

acesta

chip

scriind.

prăpâdindu-se

Și

hris&vele la vremea nepăcii, când cuprinsese Leşii partea muntelui, şi ca să nu se întunece ştiinţa acestui Iueru, aii seris singur Gheorghie Mitropolitul Moldaviei cu condeiul săi, adeverind povestea cu sufletul săi şi cu jurâment să fie în ştiinţa urmașilor
sei, și de vreme

ce și cu ochii noștri

am

vădut

serisârea lui Gheorghie

Mitropolitul,

întru acestaşi chip scriind. Și ca să nu se piardă acestă aședare împtratescă, noi înci
cu sobor o adeverim şi o încredințim urmaşilor noștri. Ci cu tote aceste ori cine sar

ispiti

să calce
Documente.

obiceiul

sfintei

Mitropolii,

saii altor

scaune, . cu

mijlocire

de

bani

sati cu
4

—
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prieteni nămiți cu dare, care lucru este afară din pravil
ă, vrând preste obiceiui a băga
pre vre un strein la vre o Eparhie, și atât din
partea boerilor pământeni cât şi din
streini de sar amesteca făcându-se sfatuitori și îndemn
iători, și apărători, Și împrotivitori pravilei şi obiceiului fărei și a dreptăței: pre
unii ca aceia cu toții împreună
ca dintru o gură îi legăm și îi blestemim şi întru acesta
chip dicem: să fie blestemaţi
de Domnul Dumnedeii A tot puternicul, și de a sa
prea Curată Maică, și pururea Iec6ră, Maria, de slăviţii 12 Aptstoli, şi de acelea a
tâtă lumea sfinte șapte Soboră, şi de
toți Sfinții, fierul, pietrele, și lemnele, și toti firea neput
redătâre, să, putredescă şi să se
răsipescă, iar trupurile acelora să stea întregi: să aibă
parte cu Iuda venătorul de
Christos, şi cu procletul Arie, şi cu alți eretici, să-i înghiț
e piimăntul de vir ca pre
Datan şi Aviron, să-i lovescă cutremurul lui Cain, şi bubel
e lu Ghiezi, copiii lor să
rămâe săraci și muerele lor văduve și tâtă averea lor
să fie întru jefuire, și casele lor
întru
răsipire.

În tâtă vicța lor procopsâlă

să nu

aibă şi ertare să nu afle. Așişderea

de Smereniile nâstre, carii mal jos suntem iscăliți, cu puterea
ce avem

Dumnedeii,

pre unit ca aceia

or

ce obraz

ar fi,

în afurisim

și-i blestemăm,

supt tot blestemul ce serie mar sus, ca pre nişte stricători
obiceiului
sfintei pravili. Iar care sar sili și sar nevoi ca să ție
și să păzâscii
clătit obiceiul țărei, dupre cum arati legătura nâstră acesta
, adică a
odată strein, ori la ce scaun Arhierese al țărei aceștia, să
fie certați
de Domnul Dumnedeii, și de Smereniile nostre în veci,
Amin.
Leat
„(Urmeză iscăliturile şi cu peceţele lor.)

şi-i legăm

țărel, Și împrotiva
nestrămutat şi nenu se priimi nicI
şi blagosloviţi, și
1752 Ghenarie 1.

(DL. P.) Zacoe Mitropolit Moldacier, adeverim şi întărim tot bleste
mul ce serie mai sus.

Ionichie Episcop Romanului. Ieroteiuă Episcop Huşului. Inoche
ntie Lpiseop Ilușului.
Dositeiii Episcop Rădăuţului. Calistru Igumenul Putnei. Lazar
proin Igumen Nemţului.

Nieanor

Igumen

Nemţului.

Misail

Arhiman.

Bisericanilor,

Ionnichie

Igumen

Molniţei.

Calistru Igumen Voroneţului. Natanail Igumen sântului Ilie.
Teofan Igumen ot Homor,
Jeromonah Nicanor Igumen de Bogdana. Partenie Igumen
Slatinei. Misail Igumen ..,

Atanasie

Igumen

Dragomirnei.

Ieromonah

Iorest Igumen

S6lcăi.

Antonie

Igumen

Flo-

veștii. Antonie Igumen Agapiei. Iorest Igumen Hangului,
Partenie Igumen Secului.
Sava proin Igumen Bisericanilor. Sava Igumen Pângăraţilor
. Ieromonah Isaia Nacealnie. Varnava Igumen ot Ilişăşti. Teromonah Pahomie,
Ieromonah Calistru Igumen
ot Runcu. “Teodosie Igumen Cârligului.
DO
RIO ——
1'7 58.

Permisiune
Ghica de a-și

şi

dată de la Domnul

dată Mitropolitului Iacob de către Domnitorul Scarlat
Grigorie
aduce Omen streină Pentru cultivarea moșiilor Jlitr
opoliei cu
știute condițiuni.

Noi Scarlat Grigorie Ghica Voevod cu mila Iul Dumne
zeii Domn ţărel Moldovel.

NAIIL, De vreme ce preeinstit al nostru Duhovnicese
părinte, Sfinţia Sa Chir Iacob
Mitropolit ţărei ne arată că Sfânta Mitropolie se află
forte lipsită de 6meni de slujbă
pentru trebuința ei, ce este lucrul cel mai trebuitor
și folositor. Ne având aicea prin
prejurul Eşulni pe aprâpe moșii ca acele cu Gmeni
, de la care să curgă folosşi
ajutor de slujba Sfintei Mitropolii, căci şi câte moșii
are Mitropolia sunt departe lor. Și
pentru una ca acâsta ati socotit Sfinţia sa părintele
Mitropolitul de ati făcut schimb cu
Sfânta Monastire Putna. Dat-aui Sfinţia Sa Părintele Mitrop
olitul Monastirei Putnei moșia
anume Sineștii, ce este la ţinutul Cărligăturei. Dar fiind
că și acâstă moșie îi lipsită, de
9
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Iacov Mitropolit Moldaviei,
Ionichie Episcop Romanului.
Dosoteiiă Episcop Rădăuţului.
Iroteiii Episcop Hușului.
Pecetea Mitropoliei Moldaviei.
Pecetea Episcopiei Romanului.
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8.
9.
10.
II.

ai
Pecetea Episcopiei Rădăuțului.
Pecetea Episcopiei Hușilor.
Ieromonah Gheorghie Egumen Puii:
Nicanor Egumen Neamţului.
Ioanichie erom. Egumen Moldaviţii.

(*)

Subsemnăturile
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Varlaam Mitropolit. (Documentul No. 1. pag. 1).

în Docomentul din 7154 pârtă titlul : Varlaam Arhiepiscop i Mitropolit Sucevschii.
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Eromonah Varlaam Egumen de Bierzunți.

leromonah Cosma
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Egumen ot Bogdana.
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Slatinei.
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Serafim Egumen Dragomirnei.
E. Theofil Egumen Vizantiei.
Calistru Egumen Râșcăi.
Ierom 'Theodosie Agapiei.
Savva

Egumen

Pângărați.

2%.

DZ

PP 20

77

LI

CPE

ka

AL SZ

ZI
S
UCI
DI
[C
9
xy
S
S
IL
[S

CSI

Sg

2.

i

Ia

CA
Savva Mitropolit Sucevschii.
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&meni de slujbă. Ne-aii rugat Sânţia Sa ca să-i facem carte domnesc de slobodenie,
cu care să stingă, 6meni streini de prin alte țări, carii să se tocmtscă cu rupta la visterie și să fie osebiţi dintraltă țarii. Deci dupa ariitarea și cerirea Sfinţiei Sale părintelui
Mitropolitului, socotit-am şi domnia me împreună cu tot sfatul nostru şi am gasit-o cu
cale şi dreptate cerirea Sfinţiei Sale. Fiind-eă Mitropolia este Maica tuturor Bisericilor a
acestei ţări, care nu numai că de apururea are pentru sine trebuință de multă slujbi;
ci încă și mulți streini și straci niăzuese la dânsa, ca la marea lor! Pentru care domnia mea
deosebit de alte mile ce am făcut cu Sfânta Mitropolie, am adaos a o milui şi cu acesta, (adică)

să aibă Sfinţia Sa Părintele Mitropolitul a aduce Gmeni streini de prin alte ţeri, cât de
mulţi şi să-t așede la siliştea de mar sus arătată Sineştii şi aceşti Gmeni după ce vor veni
şi se vor aşeda, 6 luni de dile întru nimica să nu fie supăraţi pentru bir; ear după ce vor trece
1 luni, Sfinţia sa are ai arăta prin izvod la visterie şi să dea de tot omul căsariti pe an câte 8
lei şi holteiul câte + Iei și er si, se cisluiascii întru sine, ca să dea fiește care după putinţa sa.
Și aceşti bani să-i dea pe patru sferturi întrun an, (adică) trei Jun un sfert și între
dânșii

Zlotaşi

6ment

domneşti

să nu între,

fără numar vornicelul

ce va fi orânduit

de

la Mitropolie să aibă a strânge banii sfertului și a-r aduce la vistierie. Și pentru ca să
se cunoască

aceşti

oameni

dintraltă

ţară să li se de și pecetluituri roșe pe fețele lor.

Insă vornicelul acestui sat nici decum
în oamenii

aceștia. Ci îndată ce

întru același ceas să-i Ia

să

nu primească a se amesteca

ar veni oameni

vornicul, să-i

streini să se aşeze

oameni de țară

întra'ceastă

aducă, că săi se pue la tabla

siliște,

vistieriei și să i

se de şi pecetluit roş pe față, şi să fie oamenii aceștia apăraţi de toate angăriile câte
„vor fi pe alți locuitori, în ţara domniei mele. Să nu fie supăraţi de cat de olac, de
podvozi, de lemne, de nuele, de fân gospod şi de alte asemenea acestora. Aseminea și

ispravnicii cum şi alți slujbași ce vor fi orânduiţi la acest ţinut cu slujbi dommești si,
nu aibă a se amesteca întru acești oameni, nici a-1 judeca, nici a-i globi, ci când vor
avea judecată oameni de aceştia cu oameni de ţară, să meargă să setjudece la ispravmicul ținutului. Ear când vor avea numai întru dânșii pricint de judecată îi va judeca
Sfinția sa părintele Mitropolitul, osebit de furtișag și de moarte de om, carele aceste
dout pricini se cuvine a să căuta cu Divanul Domnesc. Drept acea poruncim Dumnea-voastră
porunci

ispravnie

la acest ţinut

şi ori ce alți
de mai

slujbași ce veţi

sus arătat,

pe

aceşti

umbla
oameni

cu
întru

ori ce fel de
nimic

să nu-i

slujbe și
supăraţi

ca si'şi poată purta şi birul lor şi să fie și pentru slujba sfintei Mitropolil. Cele (lalte)
toate să urmeze după cum hotărim prin acest hrisov al Domniei mele. Și poftim Domnia
mea și pe alți Inminaţi Domni pe carii Domnul Dumnedeii îi va alege și îi va orândui
cu stăpânire la seaunul aceste! ţări, ori din fii noștri, ori dintralți, să nu strice aceastii
milă ce am făcut du sfânta Mitropolie, ci mat vârtos să o întărească și se o oprească
şi pentru a lor vecinică pomenire. Și pentru mai mare încredințare am întărit hrisovul
acesta, cu pecetea şi iscălitura Domniei mele.
Iscălit: Nor Scarlat Ghica Voevod.

LS.

1266. Iulie 95.

|

Ion Paladi, vel Visternic.

gospod

1'780.

Act

de danie din partea Jlaviei Comisiei, prin care hăvăzește DBisericei Albe
din Iași partea sa din satul Soloneţul.
XXIV Adică, eti Maria Comisoata, fata lui Vasilie Brahă armaş, seriii

şi mărturisesc

cu

acâstă adevărată serisăre a mea la mâna Siinţiei Sale părintelui Velişco, proin Protopop,
de la sfânta Biserică cea Albă din Iași, unde este hramul Nascerea Domnului Dumnedeii și
Mântuitorul Nostru Iisus Christos, precum (să)se ştie că de nime silită, nici asuprită, ci

—
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de a mea bună voe am dat danie acestei Sfinte Biserier toti partea cât se va
alege și a
tatălui mei din satul Soloneţul, de la ținutul Vasluiului, pentru sufletul părinţil
or mei,
și pentru al nostru și a tâtă seminţia nostri. Numai ȘI numitul părinte să
fie dator a
ne serie Ja pomelnicul Sfintei Biserici şi să ne pomenâscă la sfântul jertfelnie,
cât a
milui Dumnedeii a fi acâstă, Sfântă Biserică în stare, aţât Sfinția sa, numitul proin
protopop, câţi și alţi preoţi ce vor fi după vreme. Și de acum înainte să fie volnie
Sfinţia
sa a stăpâni t6tă partea tatălui meii de mar sus scrisă, cât se va alege, după scrisori

ce i-am dat vechi, ca drtptă moșie Sfintei Biserici; și la acâstă,
făcut cu Sfânta Biserică, să nu fie nime volnie din rudele mele
a rescumpira acestă parte, sati a o vinde cui-va, fără de cât să
moșie Sfintei Biserici neclătită, nestrămutată în veci. Iar carii

scrisore a mea, ori din rude sati din seminția
cui-va, unii ca aceia să fie neertați de Domnul
curata Fecidra Maria, și de mine nevrednica
mea m'am şi iscalit și mi-am pus și pecetea
alți Gmeni de cinste, care sai tâmplat.

mea, ca să
Dumnedeti
şi păcătosa,
inelului meii,

danie şi (mâ)luire ce am
sai din seminția mea,
remâe dreptă danie Şi
sar ispiti peste acâstă

o rescumpere saii să o vândă
și de maica Sfinţiei Sale, preși pentru mai mare. credința,
ca să se crclă, şi au iscălit și
Leat

Maria Brăhoaea biv vel Comis. Urmeză - subsemnături,

1263 August 9$.

(Sig.)
Vasilie Ganea Logofăt:

Am scris cu disa D-sale.

1'782.

Îlvisovul lui Grigorie lun Voevod, relativ la salaviarea personalului
bisericesc
dela biserica domnescă din Iași, Sfântul Niculai, prin care se dovedeşte
că a avut
prerogativele unei fuste Mitropolii.
Cu mila lut Dumnedeii [o Grigorie Ioan Voevod

Domnu (&rei Moldove.

XXV. Facem ştire cu acest Ilrisov al Domniei mele pentru rugător
ii noștri preoți şi
diaconi, ce slujesc la Sfintele biserici domnești, de la curtea Gospod
. Adică Biserica,
cea mare despre gospod şi la Biserica despre gospojda, carii fiind
nelipsiţi de la slujba
Bisericei și slujind sfânta leturghie în tâte dilele nu pot a căuta
de alti ori-ce trebuinție,
pentru chivernisala vieţei lor. Ci tâtă hrana și îmbrăcămintea lor
razimă numai asupra,
milei domneşti, ce aii obiceiti a lua de la Visterie, Și dând
jalubă domniei mele cu
multă plângere, precum cu rânduiala ce aii avut până acum nu
sunt odihniţi, a să afla
în multă supiărare și lipsă. Fiind că acel obicei al lor, ce li se da
pomazanie la serbătorile însemnate, nu li se da bani la fiește-care di, ci numai când
se tâmpla de iesă domnia
la Biserică; iară cele mai multe serbătoriîn care nu ieșa domnia
la Biserică, r&minea
de trecea la. mijloc câte jumătate an, și după multe jalube ce
dati după atâta vreme ce
trece, iărăși nu li se da bani! gata, ci li se: rânduia rămășiț
ă, și nu numai că de la
cei mulți nu lua, ci încă se necinste cu cuvinte prâste, și
mai de multe oră remănea
și păgubași de toți banii. Și cerând să se tae acel obiceiii
și cu alt chip să li se d€
mila ce ati. Am socotit și domnia mea că este cererea lor
cu cale, şi iată după cum
tote s'aii pus de domnia mea în bună rânduială și cu odihna
şi mulțimirea tuturor ; ase:
minea şi pentru rugătorii noştri preoți și diaconi de la aceste
Biserici Gospod am făcut
domnia mea milă. Și ca:să lipsască,. acele supărări și pagube
ce ave, sati făcut socot6lă de toți banii ce avea să iea pe an.și ai cuprins 739 lei
12 bani, de eare ŞI isvod
anume

de aceşti bani arată să aibă

369 lei 66

bani la di întăi a lunei

a lua din visteria gospod

de două

ori pe an..Insă

lut Septemvrie și 369 lei 66 bani la Qi întâi a lunei

— 29 —
lut Martie. Și după aședarea ce li s'aii făcut cu acest hrisov al domniei mele la vremea
însemnată; să aibă a li se da banit ori din ce slujbă va fi la acea vreme, :neîmpedicându-se rânduiala lor de către nime. Şi ori-ce trebuinții sar întâmpla, acești bani al
lor numar să li se dea din visteria domnâscă. Și poftim și pe alți luminaţi domni, ce
D-(eii îi va orândui în urma nâstră ca să nu strice mila accsta, ci mat vârtos să o
întărescă, pentru vecinica pomenire. Acâsta însciințăm.
Iscălit: Jo Grigorie
(Sig. ro3)

Iun

Leat, 1210, Avgust 5.

Voevod.

SOD

1'788.

Dania Domnitorului Grigorie Iun Voevod, prin care hărăzește. cincă sălașe
de țigani Mitropoliei.
No! Grigorie loan Voevod cu mila lu Dumnedeii Domn ţăre) Moldovel.

NNXVI. Bine-voind domnia mea a urma lucrurilor celor bine (ce) sati lucrat (de) alţi luminaţi Domni ce aii fost mar nainte de noi, carir ait socotit pentru Sfintele, ale lui Dumnedeii locașuri, Monăstiri și Biserici, unde deapururea şi în totă vremea necontenit se
slavosloveşte şi să proslaveşte pre Inalt numele Sfântului Dumnedeii, făcătorul şi diditorul
a tâtă fâptura. Miluind pe unele cu venituri din veniturile Domnești, pe altele cu moşii din
hotarile domneşti, pe altele şi cu robi țigani, din drept ţiganii domneşti, Volnici fiind ca
niște Stăpâni a acestui pământ a Moldovei, ca săli rămâe vecinică pomenire. Pentru
acea dar cereetat-am Domnia mea şi pentru Sfânta Mitropolie a ţărer, care este maiea şi
purtâtârea de grijă a tuturor Bisericilor a acester de Dumnedeti pădite țări. De care după
cum ne-am încredinţat și ne-am adeverit domnia mea dela Preosfinţitul și al nostru dunovnicese părinte, Kir Gavriil Mitropolitul țărei, sii află forte slabă atât dintr'alte venituri,
cât și de robi

ţigani, caril

trebuitoră

sânt cer mar

pentru' slujba casci. Arătându-ni Preo-

sfinția sa că de ati și avut. în trecutele vremi Sfânta Mitropolie țigani, dar la vreme când
aii luat Leșit odorele Sfintei Mitropolit de aicea din ţară, atuncea tot de dânșii s'ati luat și tâte
scrisorile Mitropolier câte at avut, atât pe moşii cât şi pe ligani. Și apoi ţiganii Mitropolici din vreme în vreme ati intrat la stpânirea unora şi a altora. Și Mitropolia neavând
cu ce-i trage la stăpânirea ei aii rămas isterisită de robii ser. Deci domnia mea eată că
ne-am milostivit asupra Sfintei Mitropolii şi dintru a nostră deosebită milă o am miluit cu
cinci salase de țigani din drepţi ţiganii domneşti, anume : Necula Jiude cu ţiganca lui
Ina şi cu feciorii lui. Dima sin Stoiciăi cu țiganea şi feciorii luă, Sandul sin Martin cu
țiganca și feciorii lor, Storea sin Radu cu ţiganca și feciori lui, Gheorghe cu ţiganca şi
|
cu feciorii lui. Aceşti ţigani de mai “sus arătaţi de acum înainte să fie Sfintei Mitropolii
odinidră
robi şi şirbi ţigani şi să-l stăpâncscă cu bună pace, nestrăimutaţi și nerășuiţi nici
în veci, Și poftim domnia mea şi pe alți luminaţi Domni, ce vorfi în urma nostră cu:
domnia țarei aceștia, suii din fit și nemul nostru, ati dintalt nem să nu strice astă milă ce
am

făcut

domnia

mea, ce mai

vârtos

se o adaugă și sii întărească mila ac€sta, pentru a

domniei sale cinste și vecinică pomenire.
Iscălit: Io Grigorie loan

Veleat 1211 Octomvre 5.

Voevod.
O
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Ilrisovul lui Alexandru Ghica Voevod, velativ la întreținerea personalului bisevicesc dela biserica domniscă din lași, Sfântul Neculai, ce aavut prevogalive,
ca una ce fusese JMilropolie.
Cu mila lut Dumnedeii Io Alexandru Ghica Voevod Domn țărei Moldovel.

NĂVII Bine vrând Domnia mea a urma lucrurilor celor bune ce asi făcut şi ati lucrat
și alpi luminați şi fericiți domni, ce ati fost înainte de noi, de s'aii miluit presfintele lui
Dumnedeii lăcașuri, Mănăstiri și Biserici, unii cu venituri din veniturile domneşti, alții cu
moșii din hotarele domnești, volnici fiind ca niște stăpiini a acestui pământ a Moldovei,
ca să li rămiăe vecinici pomenirea. Drept aceea şi Domnia mea cercetat-am de n'ait

trecut cu vederea și starea preoților ce se află slujind la aceste două sfinte Biserici din

curtea domnâscă.

Și am

aflat

că

la slabă

stare

sunt. Cu

Greș-eare puțină

Icfă

cea

avea

de la Visterie. Și încă și aceea cu multă supărare și rânduială li se da. Care pentru
aceea cu osebite cărți a Domnici mele am aședat ca să ia de la Visterie la vremi ho-

tărite,

după

cum

arati

cărțile

Domniei

mele,

ȘI cunoscând

că puţin

li era

ace

milă

ce iai cu rânduială de chivirnisala lor și a caselur lor. Şi li-am întărit mila ce a avut

dată cu Ilrisov de la domnia sa Grigorie I6n Voevod, ca să ra vadra de vin domnescii,
ce se lua pe obicei de la Odobeşti. De acmu înainte să o rea preoții și diaconul
şi

cântărețul și calonarhii (canonarhii) şi ţireovnicii ce sunt la aceste două biserici domnești din curte, ca să li fie lor şi celor ce vor fi după dânșii vecinică milă de la Domnia
„me. Și fiind că vadra ac€sta domnscă dintru început vădrărit m'aii dat, ati de aii tost
vădrărit în credinţă sai în vândare. Și de acum hotărim cu acest hrisov al Domniei
mele, vădrărit pe cât vin va ieşi vadra acdsta să nu dea, ci să fie scutiți și apărați de
către vădrari, Insă acest vin cât va ieși să aibă a-l face opt părți, adică : săse părți să
Jea. preoţii ce slujesc sfintele leturghii, trei părți preoţii de la Biserica, cea mare şi trei
părți preoții de la Biserica despre Doamna şi o parte diaconul cu cântăreţul şi o parte
calonarhii cu ţircovnicii. Și preoții datori să fie după mila ce am făcut a mai adăugi
osteneala, spre rugăciuni, adică în tâte dilele sara să se facă paraclis, și în totă sâptămăna

Vineri sara să facă ateaftist, Și poftim Domnia mea și pe alți luminați domni,
carii de
Dumnedeii vor fi orănduiţi în urma noastră cu domnia acestei ț&ră, ati din fiii
noştri

saii dintralții să nu strice acest obicei de milă ce am făcut Domnia mea cu dânșii,
ci
„cât li va da mina să adaugă și să întărească, pentru a Dombiilor sale vecinica pomenire.
|

Iscălit: Jo

L eat.

Grigorie

Ghica

1764, Iulie

14,

Voevod.

(Sig. roș)
——
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Confirmarea actului de danie a Jlariei Comisdei de cătă

preoţilor de a lua

Doninitor și dreptul

dejmă de a decea dela locuitorii acelei părți de pământ din

Soloneţ.

Io Urigorie Alexandru Ghica Voevod Bojil milost. Gosp. Zenli Moldavskol.

XAVIII Dat-am cartea Domnie mele preoților de la Biserica Albă din Iași, de la.
Nascerea lui Christos, şi după zapis de danie din vileatu 1268, Avgust 20, a. Mariei
Comis, fata lui Vasilie Brah-armaș, volnici să fie a stăpăni tâtă partea lui
Vasilie Brah

—

31—

din satul Soloneţul din ţinutul Vasluiului, ce ai dato danie Sfintei Biserici, Maria fata
Armaşului Brah, precum s'aii vădut zapisul de danie încredințat cu iscălitură și a Boerănaşi de Curte. Pentru aceea de pe tot locul, de pe parte de moşia a lui Vasile Brah
Armaş să aibii preoţii a-şi lua dejma de a qecea din ţarini, din tte semănăturile, din
" fânaţe, din pomețe, din prisaci cu stupi, din S unul; ar fiind mai puţin să lea câte 6
para de stup şi dintraltele din tâte pe obicei, și numai din grădini cu legumi să nu iea;

şi nime să nu se arăte împotrivitori piste cartea Domniei mele, ci toţi să-și dea dejme,
venitul moşiei. Iar având cine-va a respunde, să vie la Divan cu scrisori, Aceasta,
,
poruncim.
1165. Avg. 9.

lvcul sigr.

cu roş,

1'78

5.

Invoiveadată Mitropoliei de ciitre Domnitorul Grigorie Ghica Voevod de a
aduce oameni din afară de (ară, spre a săpa un taz.

,

NXIN. Facem ştire cu această carte a Domniei mele pentru 20 ludi ruși iarăşi, ce
se află la ţinutul Carligiăturei, la satul Storneșştii, carii fiind 6meni streini aduși de Preo-

sfinția sa părintele Mitropolitul cu hrisoave gospod pentru trebuinţa unui iaz, ce are
Sfânta Mitropolie acolea la satul Storneştii. Pentru care m'am milostivit Domnia mea și
ca nişte oameni streint s'aii aședat cu birul hotărit cât să dea pe an, împărțindu-se pe
sferturi, cum şi pentru ajutorință şi mucareriii și poclonul baeramlăcului, cu aședimănt
sfert
ca să ştie cât vor da. Adică aceşti 20 luqi ruși vor da 8 şferturi întrun an și la
câte 2% ler noi şi resura câte 5 parale de leii și vor mai da un sfert pentru ploconul
ca
baeramlăcului şi două sferturi pentru ajutorință şi un sfert la mucareriui. Și pentru
Iar
si fie cunoscuți dintialți locuitori ar ţărer li sait dat peceţi roșii pe feţele lor.
câţi ruşi ar mai veni ca “să se așede între dânșii, dându-li-se vreme de trei luni ca să-și
ținutului,
poată face aşedare și după împlinirea sorocului să-i aşede la tablă dregătorul
tot pe rănduiala

celor-lalţi, adică

dându-

câte un leii 30 bani la sfert de ludi casariii,

rin:
li-se pecetluit roș pe faţă, şi la ajutorință și la mucareriii carăși vor da tot după
fi întru dănșii
duiala celor-l-alți, după hotărărea cârței gospod. ar pe ludii holtei ce vor
si silească a
să nu fie numărați nici supăraţi cu birul şi aşa pe această aședare şi ei
aşedarea lor neaduce cât de mulţi oameni streini, ruși, dintraltă ţară, și se va urma
nici de cum să
simțită după cum Sati arătat mat sus. Tar oameni de țară între dânșii
și alți slujbaşi
nu se primească. Și poruncim Domnia mea Dumi-tale ispravnice de ţinut,
hotărirea cărei
ce veți umbla cu slujba Domnier mele, întru nimic mat mult peste
Domnie mele să nu-i supăraţi. Ac6sta înștiințăm.
1765 Noemv. 6.

Iscălit: Noi Grigorie Ghica Voevod.
L. $.
gospod

SOC
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Dania lui Toader
XXX.

"Toader

Vâvnav Mitropoliei Joldovei, cu hramul Sântul
Vârnav biv-tretit

visternie

adiverez

cu

acâstă serisâre

pre cinstită,şi blagoslovitoare dreapta Preosvinţiei Sale Chirio Chir

Gheorghe.
a

me

la

Gavriil Mitropolitul

Moldaviei, precum să, se ştie, că având Sfânta Mitropolie o moşie anume Vericicanii ce

—
iaste la Siret 'ot ţinutul Sucevii,

39—

care moşie se hoti irăște pe-din sus cu Joldeştii, moşia,

Dumi-sale Gavriil Adam biv vel Clucer şi pe din gios cu Gemenii, moșia Dumi- sale
Constandin Vărnav biv vel medel., ear despre răsărit cu Litenii, moşia nâstră,

De care moşie neavând Sfânta Mitropolie nici un folos, fiind că să înpărtinea alţi
streini de venitul et, şi socotind Preosvinţia sa părintele Mitropolitul pentru mai bun
“folosul Mitropoliei,
1
dea moşia aceasta

pati găsit, pe mine,
cu schimbiătură.

ca să dai. alte

acareturi

la Mitropolie,

şi să-mi
.

De care moșie având şi eti trebuinţă, fiind că se hotăreşte cu moșia me, m'am s0cotit și eii și din bună voea me, am făcut schimbătură, luând eii moşia aceasta de mai
sus

arătată

de

la

Sfânta

Mitropolie,

și

am

dat în locul

moșiei alte acareturi

mai de

mare folos Mitropoliei, anume: giumgtate de sat de Vlădeni ce am de baștină, laturia
la ținutul Iaşului, partea din gios, ce se hotăreşte cu Perienii, moșia Dumi- sale Manoluchi
Costachi biv vel Stolnie.
Asijdire am mai dat o pivniţă cu arge, și cu hrube de piatră şi deasupra cu casă,
cricimă şindilită, și cu patru dughene alăăture, fiind tot în rând șindilite supt un aco-

peremânt, cum și Joc stărp ca de două dughene alăture cu pivniţa şi cu tot locul lor din :
dos, până în hotarul locului Stolnicului Enache Buzilă, ce aste la Uliţa Majilor aice în
târgul Eşii, care pivnițe şi dughene cu tot locul lor le--am și eii de cumpărătură de la

Nastasia Ilermezioae, şi de la feciorii că Ştefan i Grigoraș.
Așijdire am mai dat șapte pogoane vie lucrătâre: la “Țifeşti ot ţinutul Putnii,
vii sînt lângă

alte “vii, ce mai

are Mitropolia

acolo.

Așijdire am

mai

dat și

bani

|
care
gata,

agiutor la Juerul Sfintei Monăstiri, ce se tace acum Mitropolie în orașul acesta al Iașului,
unde

să cinstește,

şi să prăznueşte

IIramul

Sfântul

Deci tâte aceste de mai sus arătate, moșie,

(lui) Mavele Mucenic Gheorghie,

pivniţă, dughene, și loc de dughene, vie

şi Dani gata, ce am dat la Sfânta M: tropolie pentru moşia Vericicanit ce am luat de la
Mitropolie, socotindu-se, s'aii găsit mult mai bune, mai de preţ şi mai bua venit de
cât venitul moşiei ce am iat, fiind-că și moşia, pivniţa, dughenile ce am dat sînt lângă

Mitropolie, și pâte să. se caute de venitul lor mai cu odihnă,
lângă alte vii a Mitropolier, aii fost trebuință să. se ia,
am

cum

ȘI viile, iarăși fiind

Și la aceasta vidend şi însuși Preosvinţia sa părintele Mitropolitul, că acareturile ce
dai sînt mai bune şi mai de mult preț de cât moșia ce am luat, am cerşut ca. ce

va trece mai mult să las la Sfânta Mitropolie, pentru pomenire sufletilor noastre, să fim
şi ctitori la Sfânta Monăstire.
Deci și eii din preună cu soţul miei socotindu-ne întru noi pentru paharul cel de
obştie care aste să-l be toţi, şi cum că se cade mai mult a împodobi sufletile, de cât
trupurile, de vreme ce lumea aceasta este trecătoare, să cuvine la fieşte care aş găti lăcaș

unde vor să petreacă în veci, şi că odihna sufletului este cea mai de folos. ȘI luând
pre milostivul Dummnedeii întru agiutor: ne-am închinat la Sfânta Monăstire a Mitropoliei din Iaşi.
Deci

acele acareturi

dat, din bună

ŞI bani, ce sait socotit că face mai mult piste moșia ce ni sati
râvna inimilor nâstre voind, le-am dat danie, și le-am afierosit la Sfânta

Mitropolie cu tot venitul lor, ca şi: Mânăstire să fie datâre a ne pomeni, ca pe nişte
ctitori ce sintem, puindu-ne şi li pomelnicul Sfintei Mon: ăstiri, dându-ne și Preosvinţia,
sa părintele Mitropolitul asemine serisâre iscăliti, și cu pecete Sfintei Mitropolit, precum
și noi pentru adiverință, am dat scrisore aceasta la mâna Preosvinţiei Sale, ca să aibă a
stăpâni

tote acareturile de mai

sus numite

cu tot hotarul

și cu totul venitul

lor în pace.

Și pe accstă serisâre a: nstră, si aibă Preosvinţia sa a-și face și întărituri Domnești. ar
scrisorile moșiei și pivneţei, cum și a dughenilor, şi a viei, câte ati fost vechi şi notă,
le-am

dat la mâna Preosvinţiei sale, şi am iscălit. 1767 Tunie 20.
Toader Vărnav Div. tretii Vist. Sufta soţul Vist: Toader Vărnav am pus pecete.

(L. P.)

—

33—

Pentru scrisorile pe giumiătate.de moșia Vlădenii ot "Turia, care am dat-o cu schimbiătură. la Sfânta Mitropolie, fiind că sunt serisorile la s6eră-me Paraschiva fata, Miclescului,

giupântsa Medelniceriului

Lascar.

Și pără, voiii lua scrisorile, ca să le dati la Mitro-

polie, am făcut acest răvaș al mieii, ca să stea Sinet, Măcar că tote serisorile acele
sunt trecute şi în condica ce iaste la mine fiicută de socrul Lascar, şi când a fi trebuinţă oii face și sureturi, pără se vor lua scrisorile de la Medelnicereasa Paraschiva, și
am iscălit,
1167 Iunie 93,

Toader Vârnav vist.
S'aii posleduit

(L. 5.)

Constantin Leondari Sulger.
DROG

L———

1'?8'7.

.
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Unacl relativ la școlele din Iași în epoca Fanarioţilor.

NNNI. Adică eii Catrina nepsta popii Ursului, dinpreună cu nepoții miei Neculai
şi Anfilofie, ficiorii lui Andronachi fratelui mieii, dat-am adevărat zapis la cinstită mâna Preosfinţi sale părintelui Mitropolit Chirio Chir: Gavriil, precum să se ştie, că am vândut
un loc ce avem aici pe ulița mare, Care loe merge în lung spre răsărit, până în ulița
cea mare, iar în capătul despre apus cu locul Mănidei, și din gias să hotiirăşte cu
locul Dascălului Evloghie, şi pe din sus cu a măriei sale Domniţii Pălidoac. Care loc
fiind trebuitor şcălelor ce saă facut acmu, dând și al megieși locurile ce aă fost prin
pregiurul nostru. Iram vândut şi noi acest loc al nostri mai sus arătat în 350 le,
şi am dat şi zapisele ce avem de la moşi de cumpărătura acestui loc, Iar lemnul casei
ce avem pe acest loc să ni-l luăm. Deci să aibi Preosfinția sa părintele Mitropolit,
după zapisele vechi și după zapisul nostru, a stăpâni, și niminea. să p'aibi a se scula,
asupra acestui loc mai sus arătat. Căci noi l-am vendut de bună voea nâstră, și banii
pe dânsul deplin în mâinile nostre am luat, şi pentru credință um pus şi degitile,
1167 lunie 4,

Ei Catrina nepota popii Ursului am vândut. Aniilofie Monah. Neculai ficior lut Andronachi.
Sofronie Ieromonah văr primare cu Neculai.
————
OG RS——

1728.
IIvisovul Domnului

Constantin Dimilrie Jloruzi,
scule; din insula Patmos.

relativ

la: subvenţiona” ea

(AL Moldaviei Gavriil certifică).

Constantin Dimitrie Moruzi Voevod cu mila lut Dumnedeii Domn şi Eshemon a î6tă Moldavia.
1

ANSII. Dintre calităţile omineşti, vel în adevăr nealterat şi
care procură atâta sumă de bunuri adepților sinceri, ba încă
cunâște pe sine, rădicându-l mar presus de materia brută şi
în genere cu veșmântul nemurirei ; şi încă, ceea ce este mai
cel ce este preste tâte—Dumnedeii,ca, lucru ce este îniiscut

mai escelent este instrucția,
concede și aceeade a se
înjositâre, şi îmbrăcându-l
presus, asemănându-l cu
Gmenilor de a purta întăe-

tatea

tâtă

asupra

tuturor;

prerogativă

cu

care

în

adevăr

convine

mulțimea

înțelepților,

Aceştia, sunt toți cei ce se dedaii la învățătură, adică: cei dedați muselor prin multă
ocupaţiune, și sunt iubitori de ştiinţă. Așa natural trebue să fie, să se pârte și să se'
dispue câţi sunt devotați discipuli ar instrucției. Ne concuraţi și voi adese și în mod vaDocumente

Se

—

94—

riat, spre a vă învrednici de marea milă, de acele ce dorim de la Dumnedeii, care nu
pretinde mai mult alt sacrificiii de cât ajutor ciitră cer ce ati trebuință de noi. Este
dar de datoria tuturor, fârte de drept însă de datoria celor ce se sacrifică, pentru că |
Sati încredințat miluirea divină, conducerea lucrurilor societăţei, şi mar fi permis ca şi
prea iubita Patrie (în care din pruncie încii însădindu-mi-se călduros, mi sati înrădăcinat amorul de patrie de la însuși strămoșii anteriori, căria îi sunt cunoscuţi, de şi
numai

prin

atingerea

buzelor

am

gustat-o,

dar în ea n'am

educat:

care

amor

îmi va

remânea neșters și neschimbat în tâtă viața); de aceea (dic) nu este permis de a nu
o împărtăşi de milă, și dacă nu analog cu disposiţia nâstră către ea, pentru că lucruvile nu ne permit, cu tâte aceste cât "1 posibil să dăruim ncmului, Deci audind despre
şedla din Insula Patmos de demult înființat, posedând casti potrivită pentru predarea
lecţiilor și îndeminatici pentru o educaţie liniştită şi o paradosire a instrucțiunei îndelungată, lipsită însă de mijlâce pentru încuragearea școlarilor ce sunt săracă, fără nutrământ, dintre carii majoritatea sunt dintre cei de clasa cea mai înaltă a Sfintei Mo-

nastiri a gloriosului

tărit din

cele

învăţiiturei,

Evanghelist

I6n, supranumit Fheologul, din acestă insulă,

dise si o ajutiim și să încurajim pe studenții cei

spre folosul

comun

al nemului

nostru.

Și

dar dăm

din ca,
din

Ne-am ho-

dedaţi cu zel

vama

Domniatului

nostru a Moldovei anual numitei ședle sapte sate de lei, din care încă sule petru-clecă trebue să se împartă la şase dintre studenții disei Monastiri a Sfântului In, celor mai
silitori și mai dedați la învățătură. Bar restul de tei sute șase-(leci, la alți şase școlari din
aceeaşi șeâlă, câte șase-leci lei, celor maisăraci şi mai fără mijloce şi carii sunt numai la
studiii dedați și sunt capabili pentru acest scop. Decidem dar, ca de ucum să se dee ajutorul
acesta plătindu-se anual, firii pecetluitul Domnesc (adică: fără poruncă-pitac anual) celui
ce va fi representant din partea disei Monastiri ca epitrop aicea, ȘI să se trimată regulat,
cătră Egumenul timpului a acei Monastiri și si se distribue prin el și prin cci-lalţi

proegumeni

şi proestoși

ai Monastirei

cu

socotința şi a profesorilor celor mai

vrednici

ai acelui timp, (elezilo»), carii se vor fi distins mai mult la învățătură. Pentru mai multă siguranții hotirim să se trimită aicea fără sminteală un raport, scris și subseris de Egumenul
în activitate, de Schevofilaxul acei Monastiri, de cci-lalți proegumeni și proestoşi, nu mai
puţin și de profesorii scoalei, precum și de studenţii cei ce primesc aceasta hotăritii
subvențiune, subscris și sigilat cu sigiliul comunităţei disei Monastiri. Această ajutorinţă
oferind'o cu filotimie noi cel întăi acestei scoale, numai pentru

folosul neamului

şi a amin-

tirei nostre și a niiscătorilor şi strămoșilor noştri, să aibă a ne pomeni neintrerupt şi la disa
Monastire şi: la această scoală la toate serviciile și sărbătorile, și cerem ca şi cei după noi
următori frați lu această Domnie a Moldovei, ştiind câ cele bune anterioare se mențin, nu
mai puțin vor avea răsplata amintită ca şi noi pentru zelul cătră această școală, arătându-l mai

ales cătră nemul

nostru,

dând

anual

ceea ce este

hotărit.

Celor

după

noi

următori de ai noștri ordonim să li vorbâseii de a spori cât va fi posibil şi să mărescă
acestă sumă a subvenţiei, propunându-le prin rugăminți de a urma urmei nostre, ca
ast-fel să se continue pentru tot-dâuna, instituirea acestei şedle, spre a ne învrednici în
decomun de la cel ce distribue remunerările. Acestea hotărindu-le noi, se dă, acest hrisov
al nostru domnesc cuprinqend asigurarea nâstră în presența prea străluciților şi prea

iubiților fii ai noştri—Bizadelele:

Alexandru

Voevod,

Dimitrie

Voevod,

Gheorghie

Voe-

vod, Panaghiotachi Voevod, şi acelor din jurul nostru prea nobililor boeri şi sfetnică:
Marele Logofat Vasilie Razu; Marilor vornici: I6n Sturdza, Dimitrie Sturdza, I6n Cantacuzin,

Neculai

hosset;

Boerilor Hatmani:

Lascarachi,

Nosset;

Marele

Postelnic

Ior-

dachi, Marele Vistier Iordachi Balș, Aga Scarlatachi Sturdza, Marele Spătar Costachi
Caragea, Boerul Panu Grigorie Balş, Marele Comis Mateiii Cantacuzin, Marele Paharnie
Nicolai Cantacuzin, Ciminarul Scarlat Mavrocordat, Stolnicul Mihail Luca.
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In anul mântuirei 1778, în anul întăi al Domniei nâstre, în Eghemonia
în domnescul nostru scaun, adică în Iași.
Subseris:

Constantin

Moldaviei

Dimitrie Aloruz.

Originalul grecește
în Arhiva Metropolică de Iași.

I. Ş.

SAG

1'780.-

Ihvisovul Domnului Iun Constantin Dimitrie JMoruz, prin care se scutesc
preoţii și diaconii de dări personale către Stat și se întărește subvenţiunea ce vor
ci a da de bună voe pentru ucenicii sculei din Țarigrad.
Cu mila lui Dumnedeii I6n Constantin Dimitrie Moruz Voevod, Domn ţărei Moldovel.
NNXIII.

Facem

ştire cu acest

Ilrisov al Domniei

mele tuturor cui să

cade a şti,

că din iua ce ne-ati miluit Sfântul Dumnedeii, de ne-aii suit la acest al nostru Domnesc și strămoșesc scaun al Domniei ţărei aceștia şi până acum, cu neadormit cuget și
cu neadormită silință am fost, nu numai spre urmarea faptelor celor plăcute şi spre întemeere şi bună stare a ţărei aceştia; ci și pentru desrădăcinarea a multe urmări necuviinciâse ce era. Și Domnia mea le-am înlăturat treptat cum saii cădut. Po lângă care
luând Domnia mea aminte şi pentru orânduiala preoților și a diaconilor dintru acesti
creștinâscă țarii, aflatu-i-am că sunt în mare săriicie și la fârte prosti stare; din pricină
că din vremele de mai înainte era puşi fieş-care preoti diacon de da pe tot anul câte
o sumă de bani la slujba ajutorinței, când se scotea asupra norodului şi se strângea
în visteria Domnâscă. Și cer mar mulţi din tagmi preoțasci, neavând putinţă de plătit
erati ocăriț și trași de către stringttorii

de bani cu învăluiri şi închisore,

cu vătămarea

cinstei lor, Deci vădînd Domnia mea şi socotind supărarea lor, nam putut suteri o urmare ca acea a fi în vremea Domnici Nâstre, nici am priimit bani de lu aceștia să,
între în vistieria Domnâscă.” Pentru că necuvios lucru era a fi supărată tagma bisericâscă, cu o dare ca acâtsa și ase defăima slujitorii Celui prea, Inalt, carii pururea sunt rugători pentru sănătatea și paza Domnilor şi al ereştinescului norod al țărer aceştia. Mai
ales că milostivul Dumnedeii, prin rugile ce fac aceştia, necontenit cu milă păzeşte pre
Domn şi pre tâtă starea și norodul și dintralte neștiute de mintea ominâscă, trimite
iolosul cu miile însutit. Acesta socotindu-se cu cea mai mare luare aminte și încredințat
find la aceeaşi fără cât de puţină îndoclă, nam lăsat mai mult a urma acea dare de
bani ajutorinţă de lu preoţii i diaconii ţărei. Nu numai căci nu se cade, dar nici vrun

ajutor ca acela de vre o sumă nu putea să iasă dintr'acesta, cum este ştiut şi vădut tuturor,
Cu cât mai vârtos că Nor suntem datori a li răsplăti lor osteneiele rugelor sale, ce fac
de a pururea

mea cu
dare de
hotărît:
acestia

ciitre Dumnedeii

pentru

Domn

și pentru

tot nemul.

Drept

acea Domnia

tâtă dreptatea pe preoții şi diaconir ţărei aceștia desăvârşit i-aii uşurat de acestă,
bani, ce se numea ajutorinţă, şi iată printi'acest IIlrisov al Domniei mele am
că de acum înainte şi în veci supăraţi să nu mal fie preoţii şi diaconiă ţiirei
cu cerire de bani la ajutorinţe, nici să pliătescă, măcar un ban, ci de apururea

şi în tâtă, vremea

si aibă pace

de acâstă

dare, find-că

lor. După care numiții preoți şi diaconi vidend
tate ca acea şi cu bucurie

facerea

saii

de

rădicat de

istov deasupra

bine şi uşurarea de

cunoscând cinstea și folosul ce aii dobândit,

greu-

toţi cu un glas

—
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nu numai că saii îndatorit şi mar mult a ruga pe Dumnedeii pentru
binele Domnilor
şi a norodului, ci încă din bună vota lor înaintea Preosfinţiei sale
părintelui Mitropolit
'S'aii primit și saii apucat că să aibă a da fieşte-care preot și diacon a
ţărei aceștia pe
tot anul câte șase-deci bani la Sfânta Mitropolie, și dintracei bani preosfi
nţia sa Mitropolitul țărei încă si aibi a trimite pe fie-care an câte ana mie două sute let la
Ipitropii
şedlei din "Țarigrad pentru ucenicii ce sunt la învățătură, dupre cum pre larg
se arată
prin osebit grecesc Ilrisov al Domnici mele. Care acdsta fiind o dare pre
cu ușurare
și din buna voia lor, Domnia mea întărim ca să se păzască, nestrămutat.
Ce dar poftim și pe alți luminaţi Domni, pe care Sfântul Dumnedeii
va orândui
în urma nostră Domni și Oblăduitori a acestei (&ri, să nu sepe miluire
a care cu dreptate saii făcut preoților i diaconilor, ci încă după datorie întărindu-le şi
mai mult să
miluiască pe rugătorii săi, pentru al Domniilor sale sănătate, pacinică
viață, şi vecinică
pomenire.
S'aii scris Ilrisovul acesta la Scaunul Domniei mele în orașul Iașii,
la cea dintii
Domnie a Nâstră la Moldova, întru al doilea an, saii al domniei nostre
1780 Ghenar.
Subsemnat:

Idu Constantin Aloruz

Voevod

l. s5.

cu roș

Janache Sandu vel Visternie.

Sai trecut la condica

Gospod.

Divanului

de mine Andrei biv isbiș, condicar al divanului

1'7 882.

Act de hirotonirea ieromonahului Iacob ca bpiscop al Ilușului.
Gavriil cu mila lu Dumunedeii Arhiepiscop și Mitropolit Moldavier.

ANXIV. Cea mat presus de începăturiă, și mai presus de lumină, și mai
presus de ființă,
ȘI mai presus de totă zidirea, făr de asimiinare, prea înaltă fire ;
ceea ce nedespiuţit să
desparte după ipostasuri, și în trei fâţe st laudă, și s& uneşte făr
de amestecare după
unimea ființii:; când, după cea, negrăită, și firâscă, a ei bunătate, aii
scos tâtă zidirea dintru neființă la ființă, să vâde cum că ati zidit adecă cu gândire
a podoba cea înțelegttore a îngerilor, precum dice cel după, numirea Blagoslovier Grigori
e, că întii gândeşte
“și gândirea faptă aii fost. Iar ceea-laltă cu Cuvântul, precum
dice Psalmistul David: Cu
Cuvântul Domnului ceriurile stati întărit, Numai pre om, pomul
cel ceresc, cuprinderea
firei ceii vădute şi nevădute: adunarea împreună a tuturor
puterilor celor din lume;
după care și mică lume să numește : prin sfat şi Gre-cum
prin socotelă negrăită îl s&verșaște. Pentru că dice: să facem om după chipul nostru
și după asămănare, Trupul
cu mâinile zidindu-l, precum sati dis, țărnă luând din
pământ ati zidit pre om. Iar
cu suflarea puind întru dânsul suflet cuvântiitoriii, pentru
că ati suflat într'ânsul Duh
de viață, precum aste seris, Drept aceea iaste și mai
înalt de cât tote zidivile cele în
parte, ca cel ce iaste cuprindător împreună a tuturor.
Şi să osibeşte de cătră tâte, ca
cel ce

singur are cel după chipul lui Dumnedeii și după asămânare.
Ci şi purtării

grijă cei forte multe și necontenite
Dunmedăire, fireşte fiind săminatăi
cu legi povăţuit. Și ca cel ce iaste
Și Domnului nostru Iisus Christos,

de

iaste bine împărtinit de cătră acestă în trei luminiători
întru dânsul ; și dinafară cu poronci taste păzit şi
minunea cea mare a însuși Ziditoriului Dumnedeii
celui ce sati făcut în chip de om, şi chipul robului
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ă
ati purtat, s'aii mântuit ae6stă cinstită jivină omul, prin însuşi. rânduiala cea întrupat
adevăr
a omului și Dumnedeii Iisus. Și cu altile multe pricinuind mântuirea lui cel întru
it cu
mântuitor a tuturor şi mai înainte de cât toţi; însă chip covărțitor aii metahiris
adevărat fapta preoţiei,

lui,

spre mântuirea

şi spre

petrecirea vieții ceii duhovniceşti. Pentru care

ceu de acolo înainte,

paza

şi după rânduiala

şi spre

lui Melhisedec

fiicân-

cinstitul sânge,
du-să arhierei omul şi Dumnedeul lisus: cu prea curat trupul seii, şi cu
o ait înzidirea cea cuvântătăre ce are nidejdea ci câtră taina rândudlii, eu primirea

pre
destulat : ecle ce hrinese duhovnictite şi întrupâzi împreună cu însuși Christos
aceea
cel ce să împărtășăse cu credință neindoită ca nişte mădulări cu capul. Drept
,
şi dice: aecsta faceţi întru pomenirea mea ; printracest cuvânt arătând nout trebuința
cea neapărată

a preoţiei.

mirea unul altuca,

bine

Deci

şi noi prin

vrerca

împărtinindu-ne acestui

cea Dumnedeeseă, după

în urmă prii-

și fiind purtători de Arhieresea,

dar:

cârmiă a Mitropoliei Moldaviei, folosinţa cea de citri dânsa tuturor creștinilor pre cât
ca să
ne iaste în putință ne silim a o deșirta; luând suninte împrejur cu priveghere

nu fie nici una din Eparhiile ce sint supt Seaonul Mitropoliei nostre, întru lipsirea
darului celui duhovnicese, şi ncimpârtășitii folosinţii acestuea. Drept accea și sfânta Iipiscopie

a uzului,

râmăind

întru iipsa apărătorului

că celui

adevărat

și arhierei,

că cel ee era întru dânsa Episcop Chir Inochentie, plinind obstesea datoiie ati
posat; și fiind neapărată trebuință ca fără zăbavă. să st aşede la acesti, Eparhie

fiind

răalt

Episcop şi piistor duhovnicesc spre mântuitorea ocărmuire şi purtarea de griji a cuvântărețer turme ccii dintru dânsa, cercat-an și am aflat pre cinstitul între Ieromo-

nași Chir lacov dicheul Mitropoliei nostre, vrednie la ttă ştiinţa, şi plecat întru viața
calugiirescă, cuvios, smerit, împodobit cu blăndeţe şi cu alte fapte bune, temâtor de
Dumnedeii,

şi ispitit în multă vreme

de însuşi Smerenia

nosiră;

pre carele l-am chemat

cătră rânduiala arhieriei, şi după pravilă eu sorți s'aii ales de arhiereii cari! s'aii aflat
la noi: Svinţia Sa Chir Matei Mireon, iubitorul de Dumnedeii Episcop a sfinter BpisRomanului Chir Leon, și subitoriul de Dumnedeii Chir Amlilohie [Episcop Ilocopii
tinului, ai nostri întru Christos iubiţi fraţi şi împreună slujitori. Cu împreună plecarea
Constandin
și priimirea a prea blagocestivului şi luminatului Nostru Domn Alexandru
a prea
ea
Vocuoda, pe numitul jeromonah chir Iacov, cu darul şi puterea şi stăpânir
sfântului și de viaţă, fâcâtoriului Duh. l-am hirotonit Iipiscop la sfânta Episcopie a Tlusului, în biserica Curţii «pd: din ași. Drept acâsta dator iaste acest de Dumnedeii
iubitor

Episcop

chir Iacov,

al nostru

întru

Christos frate şi

împreună

slujitor,

ca să

mergi la acea sfântă Episcopie u Ilușului carea i sai încredințat de la Dumnedeii, să
ocărmuiasci, sufletile pravoslavnicilor ce să află întru a sa Eparhie, şi să săvârșască
tote câte si cuvin arhierici neapărat. Si, judece și si cerceteze adoa 6ră tâte pricinile
bisăriceşti : Citeţi, cântăreţi şi purtători de sffșnice să însămneze ; ipodiaconi şi diaconi
să hirotonisască ; şi să sue şi la rânduiala preoţiei pre cei vrednici. Duhovniceşti părinţi
si așade prin a sale cărţi de duhovnicie; monași şi monahii să facă chip mare şi chip
mic; dumnedeeşti Discrici si sfințască; şi să învețe pe pravoslavnicul norod părințeşte tot lucrul ce iaste de suflet folositor și mântuitor, nu numai prin învățăturile
cțle din rostul gurii, ci mult inai vârtos prin povățuirile și pildile edle bune ale vieţii
sale. Tâte tuturor făcându-să după dumnedeescul Apostol, ca pre toţi sait pre - cei mat
mulţi si dobândescă, şi să-i înfățășeze fără prihană înaintea lui Christos la dioa cea
înfricoşată a judecăţi. Să stipinâseă tote afierosirile aceştii sfinte Episcopii, şi să pârte
griji pentru starea şi adăogirea lor. Aseminea să stăpânescă, și să adune tâte venituvile ei cedle drepte după obiceiii. Şi tote edle-lalte să le săverşască câte st cuvin arhieriei, precum S'aii dis. Și ori ce va lega să fie legat, şi orice va dizlega să fie dizlegat,
după pravilă:

certând

şi afurisind pre

cei vinovaţi

şi înprotivnici ; far pre cei plecaţi
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Şi pocăiți să-i erte și să-i blagoslovaseii. Datori sînt drept aceea şi toţi cei ce să află,
în Eparhia acesta preoți și diaconi, şi de obște partea bisericâscă și mirenâscă, şi tot
norodul pravoslavnie lăcuitori Eparhiei aceștia, ca să-i dea tâti cinstea și buna cucernicie și priimirea,

și să-l

asculte,

şi să i s&

supue,

nearătând

nică o împrotivire

cătră

frăția sa. dând cu supunere frăției sale și tâte cele ce să cuvin verituri bisericeşti și
dreptăţi întregi după obicciul Eparhiei. şi plecânduii-să întru tâte, precum şi el Smereniei nostre. Și să să pomenâscă numele frăţiei sale cel canonicese la tâte sfintele Ii:
turghii și slujbe bisericeşti după praviliă. Deci pentru mai mare credinţa datu-s'ati acestui
Jubitor de Dumnedeii Episcop chir lacov fratele nostru şi întoema slujitor, acestă,
Praxis cu a nâstră iscălitură iscăliti, și cu pecetea sfinter Mitropolit pecetluită.
In anul dela

Gavriil Mitropolit Moldaviei.
L. b.

Christos

1182, Deehemvie 18, indict].

—— IE GRS—

FARA

DATA

Jlitropolitul Leon la mortea sa voia a lisa de succesor al stii la Jlitropolia loldaviei pe Lpiscopul de Roman, grec de neam; dar Lpiscopit și Boerii reclamă la
Domnitor și la Purtă ca să nu li se pună JMitropolit de alt neam de cât Român.
Prea Inălţate!

XXXV. Inseiinţiim Inălţimei tale, că acum după reposarea Mitropolitului țărei, câți-va
dintre Boeri! pimânteni având plăcere ca să se facă Mitropolit grec, pote că usii pentru
ci aii fost interesaţi

cu luare

de grâse sume, cănd

sati făcut Episcop

la Roman

grecul

Iacob, de saii însărcinat Episcopia cu atâtea datorii, de nn-i vrednici să plătâscă cu
tot ce are; şi aceiași nădejde de interes având și acu, voesce acei Bocri ca dintre Arhiercii ce se află aicea să se facă Mitropolit țârei un Arhiereii strein, carele are și
Eparhie întru a sa purtare de grijă, dic pe Presf. Chir Chiril Arhiepiscopul Sinaei, și nu
numai pentru pricina ce sati dis a interesului, (şi pentru că nădăjduese să-l defendefsască cu 'Pureii, cu cărțile turceşti să se faci acesta Arhiereii .....) (este scris de alta
mâna pe margine și Joarle văii). Acei boeră trec cu viderea dreptățile şi pronomiile patriei și politiei, ce se cade la acesta pimântenilor Arhierci. De vreme ce, precum am luat
adevărati

însciințare,

numitul

Arhiepiscop

Sinaiski,

cu tote

că este la vrâsti

de biătră-

neţe și cu tâte că a sa arătată areti (oirtute) "l-ar îndatori mai mult ea si pârte orijă
de Eparhia ce are, de cât să umble ca să lea altă Iparhie streină, el vădând plecarea
acelor Boer aii și făgăduit la unii ce nu sunt din acel taraf, ca sa dea some de bani,
pentru ca să isprăvâscă să se facă, Mitropolit Moldovei. Măcar .că aste ştiut că la Mitropolia Moldovei, de cât numai în vremea bătrânului Grigorie Ghica Voevod, după ce
Antonie Mitropolitul sati dus în Rosia, când s'aii întors de aicea armia împăritescă de
sub comanda Feld Mareşalului von Minih, atuncă sati rinduit la scaunul acesta Mitropolitul Nichifor, ce aii fost grec. Și acesta încă s'aii făcut cu toemală de economie pentru
numele de hainlăc, ce se socotea de "Turci asupra ducerei în Rosia a Mitropolitului
Antonie.

Măcar

că acest

Nichifor

aii fost şi orec,

dar sati călugărit

aicea în

Moldova

la o mânăstire. Care și Mitropolitul Nichifor grecul, după puţină vreme ce aii fost Mitropolit, lăsându-se de Mitropolie, şi de şi era strein, de însuşi socotind ci este cu cale
ȘI cu dreptate a se protiniisi dintre bisericescul Cliros a pământenilor, ca să se pue la
scaunul Mitropoliei țărei. Prin paretisis (dimisia) ce ati dat în scris când s'aii lăsat de
Mitropolie, arată, că aii cunoscut a fi drept şi de laudăși folosul țărei, ca sii se facă, Mitropolit dintre pământeni. Și așa sati făcut atuncea; în urmă Mitropolitul ţărei Iacob,
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ce aii fost Episcop la Rădăuţi, şi în dilele acestui Mitropolit Iacob cu ştirea și primirea,
Domnului ce era la acea vreme, Constantin Vodă Racoviţă, făcând adunare de sobor,
de tâte obrazele DBisericeşti, sati hotărit și sati legat cu mari Dlestemuri, ca să nu se
mal primescă a întra la scaunele Arhierești a ţărei alți streini de cât pămenteni. Pentru
acesta şi reposatul acesta Mitropolit Leon aud că aii lăsat înscris paretisis asupra Lipiscopului de Roman, ca să fie Mitropolit în locul seii. Insă aceu serisâre până acum nu
sati vădut; ear cum că lati lăsat Epitrop a purta grije de tâte ale casei Mitropoliei
și respundător la trebile ce razimă asupra acestui scaun, acesta este de obşte ştiută.
(O copie numai în
stare deteriorată)

ROD

1'7868.-

„Inzul ce sai seris călră prea puternica împărăție, pentru alegere la Mitropolia
Moldovei a preaosf: JMitopolitului Leon, ce ai fost Episcop Romanului.
NNAVI. Noi prea plecaţi şi credincioși robi botri și toţi căţi ne aflim lăcuind în
pământul Moldovii, cu acest smerit harzuhal, în chip de magzar, înştiințăm la pragul
pre înilțatului seaon a! pre puternicei înpirăţici, de unde st răvarsi izvoarăle tuturor

milelor şi pe care atot ţâitoriul si-l întăriască întru toatii strălucirea şi să-l păzască neclătit

în vezi. Că întâmplându-să acum de curând moarte arhiereului nostru, kir Gavriil, după
vechiul și nestrămutatul obiceiu al pământului acestuea, toți cu un glas am rugat pe
Domnul nostru, ca sulcagă și să așăze Mitropolit al nostru, pe episcopul Romanului, fiind
om înţălept,

vrednice

de evlavie,

în vrâstă,

cunoscut

în pământul

nostru

de atâţa ant,

si ispitit la cuviosă petrcere a vieții sale, la care după ferbinţi rugăciunile noastre, și
după obiceiurile pământului (nostru), eare din început Sail urmat și Saii păzit, ca să st
aleagă de Domnul ţării, și să st aşăze Mitropolit acela pe care piimântul l-ar voi şi l-ar
cere. Priimind Măria sa acestă a noastră, rugăciune, ca un vechii obiceiii şi pronomion
al pământului

(nostru), aii aşiăzat prin

alegire pe acesta,

Mitropolit al nostru,

trimiţân-

făcut
du-st de câtră Miiria sa înştiinţare şi la Patriarhul de algire şi așizare ce sati
după a pământului obztâscă cerirea și rugăciune, ca sii fie cunoscut şi a Patrierşie, după
acestui
lege și după vechiul obiceiii, cca după pravilă cuviineioasii alegire şi aşezare a
să-l
noii axhiereii al nostru; Acum Domnul nostru ne-a arătat ci patrierşia ma vrut
ui
cunoască de legiuit arhierei al nostru, fiind că pănă a nu veni r&spunsul Patriarhul
la
Sai așizat și sati făcut mitropolit al țării, și prin avzuhal ati arătat pricina acâsta
ştim
noi
pr6 înilțatul prag al împăriteştei măriri: neștiind obieciul pimântului (nostru),
că din vechii şi din început de când iaste țara (noastră) supt umbra pre puternicii
înpărăţiei, şi din vrâme strămoylor noștri, rânduiala şi obiceiul pământului iaste acesta:
Alegere şi aşăzare avhiereului nostru st facea de câtră Domnu după rugăciune şi cerire
pământului, pentru acâsta dar cănd să întăimplă moarte Mitropolitului, alegând pământul
un obraz cinstit şi cuvios, roagă pe Domnu să-l protimisască, ca pre unul ales dintre
alții de cătră obştie, şi Domnul după obștescu cerirea şi rugăciuni a piunântului, îl
așază Mitropolit, şi făcând înştiinţare Patriarhului de alegere și așăzare, atunce să trimete carte de acolo patrierzască spre arătare alegerii cei după pravilă, a numirei şi a
așăziării noului Mitropolit, ce sai făcut de Domnul ţării; şi nici odată aicea în .pământul
nostru la atâţa Mitropoliţi ce sati făcut dupi cum ştim, şi am apucat de la părinţii şi
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striinioșii noștri,
Domnul

nu

și pimântul

sati întămplat ca si să aștepte voea de la Patriarhul, ca să poată
a alege şi a aşăza

să da știre Patriarhului;
că să afla Mitropolit

Mitropolit,

făr de căt ln aşăzare

'Lesalonicului,

ce

ce

să

făcea

Mitropolitului Gavriil ce-ai

aii fost trebuinți. de a scrie fratile

atunce, cum și €l însuși, lu Patriarhul, cu ati făcut
facă Patriarhul

dupi

pe altul, corşind şi el voea

paretesis

şi

să

aşăza,

murit, fiind

săi Domnul

ca să facă Mitropolit Moldovii, făcând asupra

lui Gavriil paretesis, lacob Mitropolitul de atuncea al ţării, însă acâsta de acum
are asăminare cu acea de atunci, fiind că după moarte Mitropolitului, Domnul
obșteasca

cerire și rugăciuni

de

eparhie ce ati avut, și să

al pământului

după

preveleghiile țării și cel vechii

nu
cu

al pă-

mântului obiceiii, aii așăzat Mitropolit, pe acesta ce pământul l-aii cerşut drept legiuit
arhiereii al stii, după cum asăminea sati urmat și la alți Mitropoliţi ar Moldovii, ce
sai

ficut înainte acestui

ce-uii murit,

Gheorghie,

Antonie, Iacov

şi alţii de mai înainte,

și Patriarhul înștințăndu-să de Domnul ţării, cine sati ales şi s'aii aşăzat, trimetea carte
spre arătare alegerii și așizării cei după pravilă ce saii făcut al noului Mitropolit; iar
nu să arăte că nu taste după pravilă făcut și legiuit Mitropolitul nostru, ce s'aii ales și
Sail așăzat prin alegere Domnului nostru cu cbştiască, cerirea și rugăciuni după vechiul
obiceiii al pământului, numai pentru că nu sati cerșut întăi de la Patriarhul voe și
apoi să facă așăzare. Cerire cu totul inpotriva obiceiului pământului nostri; iar la
Gavriil, de s'aii și întâmplat pricina jaste după cum sati pomenit, pentru că sau aflat
Mitropolit, al "Tesalonicului,

şi el era dator ca s'o faci. Decă prin fierbinte rugăciune noa-

stră, ne rugăm şi cădem la mila pre puternicii înpărăţiei, precum păr acum deapururea
pre puternica înpiirăţie, și fericiţii întru pominirea strămoșii înpărăţiei tale din nesăviărşita cătră noi milostivirc ozrotindu-ne supt umbra prea puternecului şi nebiruitului acoperemânt şi purtării de grijă, ne-ai miluit sa ne adăpăm în toată îndestulare cu milile
sale, păzindu-să preveleghiile şi obiceiurile pământului nostru, cu care aii miluit țara
aceasta, miluindu-i după toate aceste și cu domnie înălțatului Domnului nostru de acum,
pentru

care

nu

sînteri

vrednici

să

mulţămim

prea

puternicului

nostru

înpărat,

pentru

mila aceasta cc-aii făcut şi să face în pământul nostru, prin povățuirea cea plină de
înțălepeiune a Măriei sale, prin buna legiuirea şi prin cea cu dreptate rinduială, ce
piizaşte ia toate spre ocrotire și buna stare a săracii aceşti raeli; asimine dar și acum
ne rugăm fierbinte, şi cădem la mila pre puternicii înpărații, ca nişte credincioase
raeli, și supuşi robi a prea puternicii porţi, şi la acest vechiii obiceiii al pământuluy
nostru, după care Sati făcut şi acum alegere şi așăzare cea după vechiul obiceiii a Mitropolitului ţării, de cătră Domnul nostru să avem musa adea și merhamet, si să
păzască şi acest obiceiii ca, o veche preveleghie a pământului, și să nu fim 'supărați
la ale bisăricii noastre care de atăța ani la atătea așăzări a Mitropoliţilor de mar
înainte sati păzit, învrednicindu-ne și la aceasta milii şi milostivirii prea puternicii
înpărăţiei, precum și la toate edle-alte preveleghii și obiceiuri a pamântului nostru. deapurure, prin mila cea nemărginită ce să răvarsă asupra noastră ne-am învrednicit. să
dobiăndim apărare și musa adea, și să ne înbunătăţim cu mila și inaetul cel deapururea
nesiivărşit folosăndu-ne pe lingă aliile şi cu aceste buniătaţi, și faceri de bine a, păzării
cei neclătite preveleghiilor şi obiceiurilor celor vechi, a pământului (nostru), cu care
fiind că prea puternica înpărăţie ne milu€şte, ca să avem deapururea pronomiile pământului nostru, nemicșurate și nesmintite, cădem şi ne rugăm ca și la acesta să rimănem
nesupărați.

|
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Un document, prin care se constată răscumpărarea locului din fața Mitropoliei .
Jloldovei de la embaticari, precum și existența Academiei Domneșăi.
Noi Alexandru Ion Calimah Voevod, eu mila lui Dumnedeii Domn ţărei Moldovei.

NNAVII. Cetindu-se anaforaua aceasta înaintea Domnici mele și vădendu-se cercetarea
ce ati făcut'o Dumnc-lor veliţii boeri. încheem următoarele după hotărirea sfintelor Pravele.
Intărim dar și Domnia mea anaforaua aceasta cu Domneasca noastă iscălitură şi pecete, hotărind ca să se faci alegere atât. din partea Sf. Mitropolii cât și din partea celor
ce şati făcut binulele pe locul Sfintei Mitropolii de meșteri calfe, care mergând cu un
deosebit boer,curele se va orândui de câtre Domnia mea, și prețeluind dughenele după
starea ce

se

află acum, să li plătească, Sfânta Mitropolie.
1196.

10. Alexandru

Calimah

(Greceşte)

Ghenar

29,

Vocvod.
I, 8.
cil roș,

Frea Inalle Doamne?

După a Inălţimei tale poruncă, adunându-ne am cercetat pentru cei ce aii binalepe locul
Sf. Mitropolii citre ulița Mare, pe care acum Preosfinţitul Mitropolit îi sile te a-și ridica
binalele,

cu să aducă în starea cuviincidsă

încunjurarea

tarea cu amăruntul ce am făcut, printracest
ce aii binale pe locul Sfintet Mitropolii, se

Sfintei

Mitropolii,

şi dupi

cerce-

chip saii dovedit, precum jos aratam. Acei

împotrivese a nu le ridica, cu cuvântul

că

locul

l-ar fi având luat de la eci mai dinainte Mitropoliţi cu scrisori, în urmare de sta pânirea vecinică,
care scrisori cerându-se de către noi, i-ati arătat şi saii vădut că sunt sasi scrisori
a rep.

Mitropolit

Gavriil.

Cea

dintăt

din

173,

Mat

1,

prin care

aratăcă nouă

stânjeni

deloc în lung şi doi pol stânjeni în lat, la faţu ulitei, dinaintea Mitropoliei sati dat la trei
jidovi; anume: Pascha, Chiva şi Ursul, ca să-și faci trei dughene acoperite cu oale, şi fiind-

că pe acel loc ce li saii aflat și o hrubă
şi hruba, şi pentru acea hrubă cât suii
stânjeni de loc ce li s'aii dat să aibă a
ALIL din 1775 lulie I, prin care arată
bărbatului Șlicăriţei, alăturea,
dughene,

și

să dea

câte

5

din sus
lei de

de piatră. earăşi la stapânirea u trustei
socotit aii plătit. Iar pentru besmenul
plati pe fieşte care an la Mitropolie câte
câ patru stânjeni de loe sii mar dat

sai dat
acelor 9
45 le,
Eibului,

lânga dughenele lor cele vechi, ca să-şi faca earași

stânjeni

pe

an

Desmun

la Mitropolie,

cât

or sta

du-

ghenele. Al Ill-lea din 1776 Apriil, prin care arati câ pentru patru stânjeni de loe
ce este la pod, dinaintea Mitropoliei, în prejma porţii lui Aristarh, pe care ati fost facut
două

dughene

Leiba

jidovul,

cu toemali

ca

să dea

8 lei pe stânjen

pe

an

bezman

la Mitropolie, care dughene vândându-le altui jidov, anume Isac, și rugându-se acel
Isac, ca să-l lase mai jos, ati lusat câte 6 lei de stânjen su plateascii pe tot anul Al
IV-lea din 1777 Mai 26, prin care arată că pentru doi pol stânjeni de loc din faţa
uliței, pe care are dughenă Vigder jiduvul cepregarul, sai tacut tocmala ca su pla-

tească câte 5 lei de stânjen bezmân pe an. Al V tot dintrucelaşi an și di, prin care
arată că pentru doi stânjeni de loc din faţa uliţeă, pe care are dugheană Iosif argintarul,
Saii facut toemali ca su platească, câre 5 lei de stânjen bezman pe an. Şi al VL din
1118 lunie I, prin care

arati că doi stânjeni

de loc ce sii

datlui

Teodor

burbier

de

Şaii fiicut dugheană dinaintea Mitropuliei la pod, în capatul din jus a dughenelor jidoveşii,
Documente

6

—
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Sati ficut tocmală ca să dea câte șase lei de stânjen bezmen pe an. Cum și un sinet
din 1789 Apriil 29, cu iscălitura lui Chiril Archidiacon Mitropoliei, prin care arată că 22
pol lei ai dat [lie şidovul bezmenul pentru 5 stânjeni de loc la Mitropolie, pe care
are două dughene. După ce sai vădut de noi scrisorile acestea, apoi s'aii arătat şi
din partea Mitropoliei: un hrisov din 1766 Octomvr. de la fericitul întru pomenire
Domn, Grigorie Alexandru Ghica Voevod, pentru punerea, la cale a Academiei de aicea
din orașul

[şii,

care

arată că s'au

zidit din temelie,

lângă Mitropolie,

prin a

Domniei

sale cheltudlă, slobodă, îndestulată, şi cu tote cele trebuincioase lucrurilor ci şi cu Biserică, întru care se prăznueşte Stratenia Domnului şi Dumnedeul Nostru 1s. Christos. Arătând acum Preosfinţitul Mitropolit, că voeşte a despărţi aceeaşi Biserică, să o alăture
cătră Academie, să fie pentru cei ce se învaţă, după hotărirea hrisovului de sus arătat.
Și Biserica sfântului Gheorghie, care acum se află afară de zidiul Mitropoliei, să o cuprindă în lăuntru ca să fie Mitropolie, fiind că. așa cere şi trebuinţa și nu mai pote suferi
si, vadă o sfintă Biserica, ca acea, încunjurată de multe necuviincioase spurciciuni, întinQându-se Jocuirea jidovilor piină aproape de altarul ei. Prea Inalţate Dâmne! Scrisorile
ce ati jidovii de la reposat. Mitropolit Gavriil și cererea de acum ce face Preostinţitul
Mitropolit fiind precum arătăm mai sus, cercetându-se de către noi cu luare aminte acele
serisori nu saii vădut a fi cuprindătâre ca să supue cu vecinicie locul Mitropoliei, ci

sunt arătătore numai

că pe cât aii să plătescă

nu pot a o împedica

de a nu-și lua locul când va vrea,

bezmiin

pe

an,

mar

cu care

ales

pe

Mitropolie

în vreme

ce

cere

trebuința, precum este acum; că voeşte a face cele ce mai sus sait ariitat, Care pentru
o așa trebuință ce este de folos spre siguranța şi podsba politiei. Chiar şi sub veci-

nieie de ar fi fost supuse,
nopol

la

nici cu

cap.

3 titlul 5

răsădire,

nici

dat hotărit pentru
binalele ce ati făcut,
boeri orănduiți si, se
țăluire să li plăteseă

încă o toemală ca actsta se strică, și mal ales că și Armedice :

„Ereticii

cu plată,

şi

care

lucru

bisericese

eretic

va

face

nemișcat

una

să

nu

ca acesta,

agonisască,

ceea

ce

ati

acâsta pierde“. Dar pentru ca și ci să nu rămâe păgubaşi de
așa socotim că este cu dreptul, ca din porunca Înălţimei tale, prin
prețălucsci, după starea în care se află acum, și după acea preMitropolia. Far hotărîrea cea desevârșit remiine la Inălţimea ta.

Ai Inălţimei tale

11796 Ghenar 92,

prea plecaţi slugi

Iscăiiţi : Aoruz Logofăt. Ion vel Logofăt. Stratilat Logofăt. Adamachi (saii Avramachi) vel Vi-

sternic.

Jlie vel Vornic. Vist. Cantacuzin. Costea Grecu vel Vornic,

Balş Vornie (deseitrate cu probabilitate).

D560

Vasilie Roset vel

Spatar,

Constantin

R—
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Gramata canonică a Jlitvopolitului Iacob, prin care se recunoște trecerea
Lpiscopuluă de Huși Veniamin Costache la Episcopia de Roman.
Jacob cu mila lui Dumnezeii Archiepiscop şi Mitropolit Moldaviei.

XXĂVIIL. Cea mai pre sus de începiitură, și mai pre sus de lumină, ȘI mal pre sus.
Prea

înaltă, fire,

ceea ce

Aa. 0 artm aa me em

fir de asămiinare,

3 Ioa

zidirea

nedespărțit s& desparte după ipostasuri, şi în trei fţe să laudă, și să uneşte făr de
amestecare după unimea ființii; când după cea negrâită şi firescă, a er bunătate, ati
scos toată zidirea dintru neființă la ființă. S& vede cum că au zidit, adecă cu gândirea
podoaba cea înțălegătoare a îngerilor, precum zice cel după numirea blagosloviei Grigovie, că întăi gândeşte şi gândirea faptă ati fost. Iar cea-laltă cu cuvântul, precum zice

An

de ființă, şi mai pre sus de toată

,

—
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Psalmistul David: Cu cuvântul Domnului ceriuriie s'ati întărit. Numai pre om, pomul
cel ceresc, cuprinderea fivei cei vidute și nevădute, adunarea împreună a tuturor puterilor celor din lume, după care şi mică lume să numâşte, prin sfat şi oare cum prin
socotțli, negrăită îl săvărșaşte, pentru că zice: să facem om după chipul nostru și după
asăminare, trupul en mâinile zidindu-l, precum saii zis, țărnă luând din pământ ati zidit
pre om; ar cu suflarea puini întru dânsul suflet cuvântătoriti, pentru că ati suflat
într'Ensul Duh de vicți, precum aste scris. Drept aceea aste și mai înalt de cât toate
zidirile edle înparte,

ca cel ce iaste cuprindătoriii

înpreună

a tuturor,

şi să osibeşte

de

cătră toate, ca cel: ce singur are cel după chipul lui Dumnedeii și după asămiănare,
Ci si purtării de griji cei foarte multe şi necontenite aste bine înpartinit de câtră
acâsta în trei luminători Dunmedeire, fircște fiind sămănate întru densul, şi denafară
cu poronci

daste păzit, şi cu l€oi povăţuir. Și ca cel ce taste minunea cea mare

a însuşi

ziditoriului Dumnedeii şi Domnului nostru Lis: Ils: celui ce saii făcut în chip de om,
şi chipul robului aii purtat, saii mântuit această jivinii cinstită omul, prin însuşi rân=
dutala cea întrupată a omului şi Dumnedeii Isus; și cu altele multe pricinuind mântuirea,
lui, cel întru adevăr mântuitoriii al tuturor şi mal înainte de cât toți. Insă chip covirşitoriii ai metahirisit cu adevărat fapta preoţiei, spre mântuirea lui, și spre paza cea de
acolo înainte, şi spre petrecirea vielei cei duhovnicâzti. Pentru care și după rândurala
lui Melhisedece ficându-să Arhiereii omul şi Dumnedeul lisus, cu pre curat trupul stă,
și cu cinstitul sânge, zidirea cea cuvântătoare ce are nădejdea ci ciătră taina rănduelii,
cu

primirea

o aii îndestulat,

ccle

ce

hrănesc duhovniceşte şi întrupiat înpreună cu însuși

]Is: pre cei ce să înpărtăşese cu credinți neîndoită ca nişte mădulări cu capul.
Drept aceea şi dice, accsta faceți întru pomenirea mea, printracest cuvânt arătând
nouă trebuinţa ceu neapărată a preoţiei. Deci şi nor prin vrere cea Dumnedeeasci, după
în urmă primirea unul altuea, bine înpărtinindu-ne acestui dar, și fiind purtători de arhievasca

cărmă

a Aitropoliei

Moldaviei,

pre cât ne taste în putinţii ne sulim

folosinţa

cea

de

a o deşărta, luând

câtră

densa

aminte

tuturor

creştinilor

în prejur cu privighâre

ca să nu fie nici una din Eparhiile ce sînt supt scaonul Mitropolii noastre, întru lipsirea
darului celur duhovnicesc, şi neînpărtăşită folosinții acestuea. Drept accea şi svinta
Episcopie a Romanului, rămăind întru lipsa apărătoriului ei celui adevărat şi Arhiereii,
fiind

că

cel

ce

era

întru

densa

Episcop,

Chir

Antonie,

plinind

obştiasea datorie

ati

răpoosat, şi fiind neapărată trebuința ca fără zăbavă să si așază Ja acesta Eparhie alt
Episcop şi păstorii duhovnicesc, spre mântuitoarea ocărmuire şi purtarea de griji a
cuvântăreței turme cel dintru dânsa, cereat-am și am aflat pre al nostru întru Ils:
iubit frate și împreună slujitoriui, Chir Veniamin Episcopul svintei Episcopii Huşului,
vrednic la toată ştiinţa, şi plecat întru viața călugărească, cuvios, smerit înpodobit
cu Dlandeţe, şi cu alte fapte bune, temătoriii de Dumnedeii, şi ispitit în multa vreme
de însuşi Smerenia noastră, pre carile după vechiul pronomion şi obicei al pământului,

Domn

cu

împreună

plecarea

Jo Aleaandru

loan

şi priimirea

Calimah

la scaonul svinteă Episcopii Romanului.
vubitoriii Episcop,

Chir Veniamin,

a prea

Voevod,

sai

blagocestivului

mutat

Drept acâsta

al nostru

şi

luminatului

de la svinta Episcopie

datoriii iaste

nostru

Tluşului,

acest de Dumnedeii

întru Ils: iubit frate şi împreună

slujitorii,

ca să margă la acea svintă Episcopie a Romanului, care i s'aii încredințat de la Dummedau, să ocărmmasci sufleţile pravoslavnicelor ce să află întru a sa Eparhie, și să
savarşasci

toate

câte

să cuvin

Arhieriei

neapărat,

toate pricinele Bisăriceşti ; ceteți, cântareţi,
diaconi și diaconi să hirotonisască; și să
Duhovnicești purinţi sa aşaze prin ale sale
facă, chip mare și chip mic; Dumnedaeşii

să judece

și să

cerceteze

adoua

oară,

şi purtători de: sfeșnice să insâmneze; iposue la rânduiala preoție pre cei vrednici.
carți de duhovnicie; monaşi și monahii să
Bisarici să svințască, și sa înveţe pre pravo-

slavnicul

numai

norod

prin

părințăşte

învăţăturile

pildile ecle bune

pre toți, saii pre

tot

ccle

—
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ce

aste

de

rostul

gurii,

ce mult mai

lucrul

din

ale vieţii sale, toate tuturor

cei mai mulți

suflet

făcendu-să

folositoriii şi miintuitoriii,
după

nu

vărtos prin povăţuirile şi
Dumnediăescul Apostol, ca

să dobăndiaseiă şi să-i înfățăşize fără prihană înaintea,

lui Ils: la diua cea înfricoșată a giudeciiţii.

Să stăpiniască toate afierosirile aceştii svinte

Episcopii şi să poarte griji pentru starea și adăogirea lor. Asiimine să stăpăntască și
să, adune toate veniturile ci cele drepte după obicei şi toate ctle-lalte să le sivirşuscă
câte să cuvin Arhieriei, precum saii zis; şi oră ce va lega să fie legat, și ort ce va
dezlega

să fie dezlegat,

dupi

pravilă,

certănd

și afurisind

pre cei vinovaţi

şi

înprotiv-

nici, iar pre cci plecaţi şi pociiţi să-i erte și să-i blagoslovască. Drept aceia datori sînt
ŞI toți aceia ce să află în Eparhie acesta, preoți şi diaconi, şi de obşte partea bisericescă

și mireniască,

și tot norodul

pravoslavnic,

Lăcuitorii Eparhiei

aceştia,

ca să-i dea

toată cinste, și buna cucernicie și priimirea și să-l asculte şi să i să supuc, nearătând
nici o împotrivire ciitră Frăția sa. Dând cu supunere Frăției sale și toate cdle ce se
cuvin venituri Bisericești, și dreptăți întregi după obiceiul Eparhiei, și plecăndu-să întru
toate,

precum

și el Smereniei

noastre,

și să, să pomeniască

numile

Frăției sale cel cano-

nicese la toate svintele liturghii, și slujbe Disăriceşti după pravilă.
Deci pentru mai mare credință, datu-saii acestui iubitorii de Dumnedeii Lpiseop,
Chir Veniamin fratele nostru şi întoema slujitorii, accstă praxis cu a noastră, iscălitură
iscălită, și cu peccte svintei Mitropolii pecetluită.
Li

Jacob Jlitropolit Moldaviei

anii de la 1Is:

1190, Iunio 7, indietionul

It,

(L. 7.)
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Prerogativele date Tipografii Jletropolitane din Iași de cătră Domnitorul

Alexandru Moruzi.
Cu mila luf Dumnedeit Not Alexandru Moruz Voevod Domn ţărei Moldover.

NAĂIA. Facem știre zu acest Ilrisov al Domnici mele tuturor cui î se cade a ști,
că al nostru cinstit și duhovnicese părinte, Preosfinţia sa Chirio Chir Veniamin Mitropolit țărei, arătându-ne că “Tipografia de aicea din Iași, ce este pentru tipărirea ciirților
de trebuinţă ţărei, neavând 6meni statornici pentru lucru, ci ţiindu-se cu nişte năămiţă,
carii după vreme, unii murind și alții împrăștiindu-se, aii venit în prostă stare, în cât

de multe ori din pricina acâsta a, lipser Smenilor trebuincioşi rămâne nelucrătâre, de
nu se pot face cărțile cele de trebuință; și pentru ca să se pâtă îndrepta şi aduce tipografia

în bună

orănduială

și în cnviiinersă stare, aii făcut cerire cătră

Domnia

mea,

ca să-i dim două-gleci și doi de 6meni, din 6menii streini de peste hotar, ce va găsi
pentru lucrul tipografiei. Adică : cinci zețari, pairu drugară, patru pilcari, patru provari,
doi prifăcători, unul pisător de chinavar şi unul bucătar. Carii 6meni aducându-i să-i
așeze ca să fie statornici la tipografie. Domnia mea socotind că nu de puţină folosință
şi podobă este de a fi în orașul acesta tipografie întru bună orânduială și alcătuire, ea
un lueru ce este pentru trebuința obştiei, și că cu adevărat când nu va fi în stare cuviinciosă, trebue să se pricinuiască nu puțină zătienire la lucrarea el, am găsit a fi cu
tot, cuviința cerirea ce ni-aii făcut Pre sfinţia sa, ca să-i dăm ajutor de 6menir arătați.
Și după răvna ce avem şi Domnia mea, ca să aducem întru cea mai bună stare tote
cele, care sunt spre folos și lauda patriei, pentru acâsta prin Hrisovul acesta al Domniei mele am hotărit, ca pentru două-decă și doi 6meni streini ce va, găsi Preosfinția sa

—

45—

şi-I va aduce din alte părţi de locuri, de peste hotar, fâr de bir în Visterie, şi fâr de
piei un amestec de dare cu alți locuitori al ţirei pentru trebuinţa tipografiei. Carii
Gment să aibii adeverinţă şi de la dirigătorii marginei, că sunt adevăraţi streini, aduşi
de peste hotar, fâr de bir, să fie fertaţi și scutiţi de tot birul Visteriei şi de alte dări
și havalele, ce vor fi pe alți locuitori; ci niet o dată, căt vor fi la slujba tipografiei,
să nu fie supăraţi întru nimic, ca să-și caute cu toată odihna numai de lucrul acesta.
Pentru care poruncim Domnia mea și Dumi-sale Vel Aga, cât și dregătorilor de margine
și altor zapeii a orașului, pentru numărul
aduce dintalte părţi de la locuri streine,

oumenilor streini, de mai sus arătați, ce va
cunoseându-se şi adeverindu-se de streini, să

urmați întoemai, precum mai sus în Ilrisovul acesta se hotireşte. Poftim dar Domnia,
mea cu dragoste şi pe alți frați luminaţi Domni, carii din Pronia Dumnedecască s6 vor
orindui

cu

Domnia

aceştia,

a întări,

sii Dine-voiasei

obștei trebuinţi și folos.
Serisu-Saii Ilrisovul acesta la scaunul Domniei
Domnie

a Noastră

la Moldavia,

La anul 1801 Pebruar

în anul

ca

mele

un

lucru

este

ce

întru

în orașul lași,

pentru

a

a doua,

al doilea.

15.

Subseris : «llexandrau Aloruz
Sizilul mare
cu roş,

Voceod.
Joan Sandu

vel Logofăt.

[NEGAT

18
0 '7.

Declaraţia lui Dimitrie Sturdza despre u zirea unor intrigi, spre a scute din
scaun pe Mitropolitul Veniamin și a-l înlocui prin Faarhul Gavril,
e zile DumNL. Înştiinţare fae prin această miirturie, precum să se știe că în trecutel
întru care îmi serie că
nea-lut Spatarul Iordachi Ramandan, ginerele meii, mi-aii seris o carte

către
Prestinţitul Mitropolit ati socotit a se face din partea noastră a pământenilor o jalobă
împărăAMiria sa Cneazul Prozorovski, carele vine aicea în pământul nostru cu slujba
de se va găsi
teşter sale măriri, precum asemenea şi de către Boerii Munteni s'aii făcut,
maior Anton
cu cale de către boeri, trimeţindu-mi şi copii, care copii era scrisă de un
it Chiovias
Mavrichie, ce se află pe lângă Preosfinția sa Părintele Gavriil, proin Mitropol
ale pământului
şi cavaler, în limba grecească, întru care pe lângă altele ce se arată pentru
i nogreutăți, seria și aceasta, cii cinul Bisericesc în patria nâstră aste înzestrat de strămoși
neștiință
cu
şi
stri cu destule venituri, dar Mitropolitul Moldovei și cu Episcopii fiind tineri
în trebile
de învăţăturile cele Bisericeşti, urmează multe ataxil (nerănducli) şi greşeli, atât
acum a
cele duhovniceşti, cât și în orinduelele cele politiceşti după întămplările de
vremelor. Drept

acea pământenii

fac cerire către Luminarea

sa, ca

să

se

rânduiască

Exarh asupra acestor Eparhit pre mai sus numitul proin Mitropolit Chiovias, Chir
areti
Gavriil, ca pre unul ce aste ştiut de nor bărbat împodobit cu multe învățături, și
aţi.
(virtuți), mar vărtos fiind şi actimon (capabil), pentru carele, zice, suntem încredinț
pova
îi
că nu numai cele duhovniceşti le va îndrepta, dar încă şi pre cei politiceşti
i
ăţui spre cele de folos Patriei. lar pentru cheltuiala Preosfinţiei sale, Divanul Moldove
si îngrijaseă a-i purta de grijă din veniturile Bisericeşti. Deci serie acest Maior Anton

Mavrichie mat jos cătră Dumnea-lui Spatarul Ramandan la Chişiniiti, cum că iată "41 trimit
copia aceasta pentru care am fost zis Dumictale câ-ţi voiit trimite. Trimiti-o dar la Dum-

nea-lor Boerii, ca să o socotească şi de va fi plăcută să o prescrie şi să o iscăliască. Şi pentru
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că acea copie îndată ce mi-uii venit, eii în cuget curat o am cetit
Preosfinţiei sale Părntelut

Mitropolit Veniamin, ne având pentru aceste de mai sus
scrise nici eti, nici

vre-o știință mai dinainte cât de puţin, și vădend

unul

din nor

că Preosfinţia sa Sai supărat pentru

cele scrise într'acea copie, am dato şi eti pe foc, şi acum cerând
Preosfinţia sa de cele întru
aceasta, scrisă copie, ori mărturie, i se dă de câtre mine
aceasta, însăşi de mâna mea,

scrisă și iscălită,
1807 Mai 20.

Iscălit: Dimitrie Sturdza, vel Logofăt,
Fiind şi eii față, când sati cetit acea copie, asemenea am
auzit, după cum mat sus
se arată, și incredinţez,
Iscălit:
Tiind că şi noi

se arată,

am

auzit

pricina

aceasta

încredințăm.

întocmai

dupre

cum

A/avrocordat

întru această mărturie

Pals Vornic. Manolache Roset Visternie,.
AIE

18
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Apărarea Mitropolitului Veniamin de cătră boerii fărei, cum
și a Fipiscopilor de
Doman și Iluși, la clicitivile ce li se aducea de partitu rusască,
spre a-i scyte din
scaun și a-i înlocui cu alte persune.
ALI. Dintre început încă strămoşii
Domnii Moldovei era singuri stăpânitori,

noştri în patria aceasta, atât în vremele ce
cat şi mai pe urmă ocirmuia toate trebele

politiceşti împreună, cu Mitropolitul țarei și cu Episcopii
cei după vrei, după cum din
vechile scrisori se dovedeşte aceasta, ci Donmul stăpân
itor cu Mitropolitul, Episcopii
și

Boerii întărea, hotiăra ŞI ispriwvea toate trebile ce se
întâmpla în ţară, precum ȘI pănă
astădi asemenea nesmintit acest obieciii se urmează. Deci
cu atâta mai mult ne simţim

norociți în vremea noastră, având Mitropolit pe Preosfinţia
sa Chir Veniamin. barbat Împo-

dobit cu cele mai

alese

daruri, carele

în curgere de 15 ani de când prin alegere deobşt

e
Sati hirotonisit Episcop Huşir, atât la acea Eparhie, cat
şi după ce lurași prin a obştiei
alegere aii trecut la Eparhia Episcopiei Romanului sari
purtat cu buni randuială, urmând
cu osirdie datoriei sale cel păstoreşti; şi mai ales dupa ce
ai primit asupra sa sarcina obştiei

păstoriei,

adică

Mitropolia

ţerei, au îndoit rivna sa cea patriotieeasci, sirguindu-se

ca

un
bun patriot a împodobi patria sa. 1) Că sfimele lui Dumne
deii Biserică le-a adus la cea
mal bună răn luială și podoabi, care nici odinioura azi
fost. 2) Ca Preosfinţia sa cu multă
ostenea

li, şi cheltuiala ati asăzat duhovnicească seoali
cu multe învăţaturi, la Socola, pentru
toți cei ce voese a se hirotonisi preoți, care nici
întro vreme mai fost; ai talmacit
din limba elineasciă, cărți de înv&ţatura a Dumne
deeştei Scripturi şi le-ati dat în tipar spre
folosul

și luminarea neamului nostru. 3) Cu la toate trebile
și nevoile pamântului se sirgueşte împreună cu mare rivnă şi osardie ca un
cinstit patriot, fara cel mai mic interes,
jerifind osteneală şi cheltuiala la toate întamplarile
, ca un adevarat parinte obștese, Și
Preosf
de

inţia sa Chir Gherasim Episcopul Romanului,
în vreme de un-spre-zece aul mai

când

prin

obşteasea

mutat la Episcopia

alegere

sau

hirotonisit

Romanului, cu asemenea

Episcop

cinstită

Huşii,

şi mai

randuiala să

purtat,

bine

în urma Sat

ca un barbat
înțelept şi rivnitor, pastor find întru toate urmato
r sjre cinstea și folosul patrie; cum
ȘI iubitorul de Dumnequi Episcop Huşului, Chir Meletie
, având bună nadejde că vu fi urmator
mai sus nuniţilor purinți, ca uuul ce în curgere
de patru ani de când taste Episcop,
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ne-ati încredinţat, ca nişte barbaţi cinstiți, vrednici, împodobiți cu toate darurile cele
bune şi împreuni cu tot Clirosul. Deci noi toate aceste de sus arătate privindu-le cu
bucurie, din

deosebită

le mărturisim printraceastă adevărată

tot sufletul nostru

serisâre,

ca, să remiie resuflate ori ce fel de împotrivă elevetiră sati defiimări vor cugeta cineva asupra celor de sus numite persoane, și cu atâta mai mult în vremea aceasta sai
arătat vrednici de toată landa şi mare sevas (respect) pentru osirdiu, rivna şi credința
cea împreună cu noi, jertfind mare osteneală spre slujbele cele cu credință la armia
prea puternicii inipârăției Rusiei și al nostru prea milostiv și înalt Protector.
1807 Iunie.

(Iscăliţn): Costache Posset logotăt. Neculai Balş logofăt. Constantin Dulş logotat. Manolache Rosset
visternie.

Costache Dulg vornic. C. Puludi vornic. 2. Balş vel vornic, Dimitrie Sturdza vel vornic, (desci-

frate cu probabilitate, iar unul nediscifrabil).
SSN

———

18508
Doerii dicaniști ai țărei dai litropolitului Veniamin,
FExarhul Grigorie, ca loe de retragere din Jlitropolie
cu veniturile ei, până la morte.

ce s'a înlocuit cu
Jlănăstirea Slatina

Cu fitască evlavie închinându-ne, sărutăm deobște dreapta Vlagoslovitoare a Preosfinţieă tale.
NLII. Niet aducerea aminte pildei cer Evangheliceşti, de a nu se deslipi păstorul cel
bun de turma sa, nici asemănare fire omineşti, de a nu lăsa părintele pre fiii stă, ai
sufletească mângăere

putut să dea nouă

la întristarea ce am

primit,

pentru

hotărîrea,

cea neschimbată, acel fără de vreme depărtări şi paretisis (dimisie) de scaunul Metropoliei Moldovei a Preosfinţiei tale, întru care vreme? Intru acea, întru care patria cu
neasemănare se chinuește de valurile lumești a marei întâmplări și a viforului resboiului.
Atuncea neasemănati este și rivna aceasta a Preosfinţiei tale de a paretisi; numai calea
măntuirei în parte cei sufleteşti, şi a năpusti turma ce din pronia cerească încredințată
şi pe fiii cet sufletești ar Preosfinţiei tale şi a lăsa întru văduvie Eparhia. Dar întru aceasta,
găsim numar oare care liniştire cugetelor noastre, a zice că pâte vre o năstăvire sfântă,
mal pre

sus

de

cit omenirea

aii pus în inima

Preosfinţiei tale o împetrire

întru cele

lumeşti şi alegerea de cele sufleteşti. Drept acea este și horărita depărtare a obștescului
înalta
nestru părinte de fiir cei iubiţi ar să. Așa ati voit Domnul, fie! Și aceasta după
glasuri
voința sa. Eartii dar din sufletul cel părintese pe fiii Preosfinţiei tale, carii acum cu
cucernice

sufleteşti

se înfăâţişază

prin

această

scrisoare,

căci

multe

vom

fi greşit

întru

neîncetat
deşertăciunele pământeştei vieţuiri,: scărbind pe părintele nostru. Drept aceia şi
pătimirilor
xoagă pre cel prea Milostiv pentru ertarea păcatelor noastre, pentru liniştirea
Slatina de a fi
norodului şi pentru bună starea pământului. Și cât pentru mănăstirea
mici
locaşul petrecere cei vremeluice a vieţuirei Preosfinţiei tale, și cele-lalte cuviincioase
tale voinţă, găsindu-se de toată
cereri, să trămit cărţile, pentru ca să fie întru a Preosfinţiei

în Eparhia
"obştea acele drepte şi cu cuviință către persoana Preosfinţiei tale, ce aii păstorit
țărex 15 anl cu necontenire. Așa

dar şi ferbintele rugi

pământului în veci ajutătoare.
1803 Mart I.

,

a Preosfinţiei tale vor fi nouă şi
|

n Balş logotit:
Iscăliţă : Costache Rosset logofăt. Ştefan Catargiă vornie. Drăghici vornic. Constanti
visternie,
V. Balş vornie. Neculai Balş logottt. Manolache Rosset visternic. Grece logofăt. Iordache Rosset
Alexandru lanuleii vornic,

,
Vasilie Posset vornic, (descitrate cu probabilitate, far patru nedescifrabile).
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Ţlotiirîrea Divanului Cnejiei Jloldove:, prin care % recunoște Mitrop
olituhuii Veni„amin dreptul de a trăi la Hlonastivea Slatina și a se bucura de venitur
ile acelei
|
monastiri. (Iivarhul Gavriil venise deja la Iași și Jlitropolitul trebue
a
să se relragă sub aparența de dimisionare).
Divanul Cnejici Moldovei.

XLIII. Obiceiti cuviincios şi faptă bună fiind ca la întâmp
lări de paretisis a Mitropolitului țării, să să rândurască şi si să | asă una din manastiril
e pământului, spre a fi
lăcaș vremelnicii vieţuiri pastoriului celui depărtat, Drept
aceea și la cerirea ee ati
tacut acum Preaosvințitul proin Mitropolit, Duhovnicescul
nostru Pirinte, Chir Veniamin,
ca

după

acestă

pamânteasci

legiuire să

fie r induită

a Slatinei

manastire

țuire, slujind întru necontenire cincă-spre-zece ani întru
Eparhiile

pastoriei,

şi de bună

voia

făcând

paretisis

spre

sufletiasea

locaș

de

vie-

pământești în sarcina

pitrecire,

iată

întru o glisuire sistima boerilor Divanului, întarind cerirea
Preaosvinţiei sale din partea pământului,
lasă și randueşte pe numita sfânta mânăstire
a Slatinei cu toate cele mișciitoare și
nemișcătoare

afierosiri,

întru

nestramutata

a Preosvinţitului părinte kir Veniamin,
Preosvinţiei

sale.

In

supunerea

numai

îngrijire,

sălașluire

pană la e6

lume

din
obicinuite

celor

și părintească

ocărmuire

mutare catră Domnul a
îndatoriri a numitei mănastiri

cătră școala Socolii, și catră cele pamânteşti
oranduele, și în puzire cci mai bune stari,
Precum iaste şi dreapta cerire a Preosvinţiei
sale, întru care cuprindendu-să ca şi vie
ce aste cumparata cu bani a Preosvinţiei sale
la dialul Socolii, să râmâe slobodiă

„întru

voința

Preosvinţiei

sale,

spre agiutoriul în viaţă a cheltuelitor. Tar
după mutarea
din viaţa, spre afierosire la svinta manastire Slati
na, să întăreşte și acesti dreartă cerire,
ca să fie urmatoar
e

întoemu,

sale.

Și numita

vie să râmâe

întru

dreaptă

voința

1508 Martie

Isciiliți: Costache Posset logofăt. Stefan Catargii
vornic. Drăghici vornic,
P. Dalş vornic. Nicul

Preosvinţiei
1. Iasi,

Constantin

Balş 10a Duls logotat. aUezandru Lanuleii vornic,
Manolache Posset visternic.
Sturdza vorne. Sandu Stavrdza hatn.an. Grece
logotăt. Iordache Jo sset visternie, Vasil
vornic, (descitrate cu probabibtate, sar trei nume
ie Josset
gofăt.

Costantin

nediscitrubile).
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EGYE—

1812.

Invitarea Domnitoruhă Ioan Scarlat Aleaandhu
Voevod, trimisă cătră Mitropolitul
Veniamin, spre a
se reintorce din Jlonast, Neamțului şi a-și
relua scaunul,

IOANNIIE ERAPAATOS AAEZANAFOY
RAAIMMAAOY B.B
FAFO OCUT AYOENTII RAL IEMON TIASEIIS MOAAADIA:.

JUAN SCARLAT ALEXANDRU CALI
MAH VOEVOD CU MILA LUI D-ZEU
DOMN ȘI EGEMON A TOTA MOLDAVA
ALIV.

Preusfinţite şi de Dunimeqeii pă:
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Chemarea Jitropolituhă Veniamin din Jlnăstirea Neamţului de cătră toți Boerii
fărei spre a-și relua scaunul Jitropolitan.
Cu căduta nouă evlavie, sărutăm dreapla blagosloviloare a Pveosfinţici voastre.

din
XLVI. Intâmplarea vremelor aducând acuma ca Preosf. sa părintele Gavriil Exarhul,
poruncă rânduit asupra sfintei Mitropolii a ţărei aceştia, sa se tragă din bisericeasca
ştie
ocărmuire, şi sfânta Metropoiie văduvind întru aceasta; obştia, ca una ce din fapte
mai îutăi a Preosf. voastre către cele sfinte mai pre sus evlavie (care aii şi căștigat
Preost. voastre inimile norodului) și desevărşit cunoscând şi sufleteștele daruri a ci;
arătăndu-te întru toate treptele duhovniceştei păstorii ce ai avut, neuităndu-se la paretisis
ce ar dat, care nici ştie, dar nici cercetează întiimplările ce aii pricinuito; cu căzută
evlavie, cu un glas dator roagă pe Preosf. voastră, să veniţi să vă priimiţă earăși scaunul
ce după cerire și dorința obștei te aşteaptă, Preosfinţite Părinte! Obştea este fâri înă,
doire ci, Preosf. voastră judecând patrioticeasea datorie ce ai, și toate cele de impotriv
nu numai vei priimi cu bucurie a împlini cerirea ei, ci încă, ca unul ce eşti și cunoscut
de iubitor Patriei, nu este îndoială între noi că nu te vei sirgui cu tot chipul pentru
a sa

întru

bună

una

petrecere,

ca

un

adevărat

păstor,

patriot

bun

și părinte

obștesc.

nostru
Această a noastră de obşte cerire și dorință se va face știută şi prea milostivului
și
stăpăn, Măriei sale lui Vodă, al cărui ştiut noug bun scopos asupra Patriei noastre
fireasca bunătate, ce hrăneşte întru Înălţimea sa, va da nădejde fără îndoire, că va întări
ct pe dreptăţi întemeiată, a noastră citră, Preosf. ta cu dorință cerire a obştiel. 1.
1812, Octom,

,

Ai Preasfinţier Vâstre sufleteşti fil.
Sturdza
Iscăliţi: Costache Poset log. Constantin Balş log. Şicfan Catargi vorn. Vasilie Roset. Const.
vorn,
he...
Mihalac
vist.
Doset
ordachi
-orn. Manolache Ioset vist. Sturdza vorn. Const. Greceanu log.
vornic. Alecu

Dimitrie Balet vorn. C, Balş vorn. Alexandru lanulcă vornic. Grigorie Ghica vorn. Dracache
Doset vorn. . . . - e
Roset vist, Alevandru Dals agă. Vasilie Joset vornie. Const. Canta vorn. Ştefan
e Ghica agii. JorDimitrach
agă.
Catargiă
dachi
Ghica. Teodor Balş vorn. Io
Beldiman spatar. „Alexvand.

Ghica spatar.
dache Ghica. Alecu Catargi comis. Vasilie Miclescu agă. Joan Sturdza spatar. Costache
Constantin ,
câminar.
Joset
Ioan Neculeca. «leraud. Calimah căminar. Nicula Canta sărd. Niculai
numărul
la
pănă
abil
nedescifr
(Restul
paharnic.
Catargiit paharnic. Neculai Dimache. Nicula Jora
de 45; iar aceste

nume

cetite cu probabilitate).
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Peliţia Iașenilor prin care cer de a li se aduce pe scaunul AMiiropolitan pe Preaoștirilor
sfințitul Veniamin, după încetarea esboiului din 1812 şi retragerea
Rusești, împreună cu Laarhul Grigorie, preste Prul,
Prea Inalţate Doamne!
milii InălţiXLVII. Cu jalnice inimi şi cu fierbinţi lacrimă cădem spre întămpinare
că nu
ori-cui,
fi
mii tale, noi toți locuitorii din politia Iașului. Pentru că ştiută poate
acesta
numai noi lăcuitorii politiei aceştia, ce și toate oraşile și satile din tot pământul
al Moldaviei altă tată şi mamă cu părintiască, milă şi cu durere de inimă, alți părinți
nu am avut, fără de căt numar pe milostivii și huminaţii Domni, oblăduitorii şi ocărmuitoril creşștineștii “Țării aceştia, și pe Preosfințiții noștri Mitropoliţi. Care cunoscut ni
Sai ficut nouă, că pentru mulțimea păcatelur noastre schimbare dreptii celui pre
Inalt n-ati luat din poalile ocărmuirii a pre bunilor părinţilor noştrii de ni sai dus
obştescul nostru părinte, râmăind noi numai în mila şi razimul a pre bunului Păstoriului
nostru sufletesc, Parinte Mitropolit Chir Veniamin, care iarăși în curăndă vreme, neno- .

xocire și păcatile noastre aii fost, de ni sati dus și acest sufletesc părinte, și am rămas
noi întru toate oftările și suspinurile, storcănd părae de lacrimi ca o turmă fără de
păstori, și ca nişte prunci fără de părinți, cănd rămin pe mina vitregilor streini, cu
inimile pline de cugetul junghierei, în ce mii adâncă otrava amiărăciunit, căt numai căutind cu ochii plinr de lacrimi de unde să dobindim vro adipostire de cumplitele
valuri; şi de la Dumnea-lor cinstiții boerii noştri cerând întindere mânit de agiutoriii, cunoscut-am că nu li-aii fost prin putinţă nică Dumilor-sale, spre avea chip a ne răzăma, că
noi în 6 ani nu audim glas părințăse cu vre-o milostivire, nu audim fluerul cel păstorese, nu audim despre nici o parte cuvănt de mingăere cu vio milostivă adiăpostire,
fâvă de căt numai streine audiri, streine nemilostiviri, streine călcări, streine videri, streine asupriri, fără de nici o milostivire. Dintru care streine călcări, pănă la atiita am venit de numai căt nu ni S'ati stins de tot sciinteia vieţii, numai căt nu ni Saii închis de tot sfera
răsuflării ce mai de pe urmă, de care acum a mai arăta cu amăruntul obștescului
nostru Părinte, băntuelile, şi călcările, și necazurile ce am pitimit, nu avem chip acum
de odată, numai toatii cădere şi struneinare noastră să va ennoaște de pre înaltă înţelepciune Înălţimii tale, cănd să va videa la ce stare era Molcova mai înainte, şi la ce hal
si află acum. De care acum altă nu putem a mai dice, fără. de căt din tot cugetul şi inima

mulţămim a tot făcătoriului și ziditoriului nostru carile cu ochiul seti cel milostiv şati întors
mila îndurărilor sale spre noi păcătoşii și scărbiţii, și ni-aii scos din mâna vitregilor,
şi ni-aii miluit iarâși cu cel adevărat al nostru obştescu milostiv părinte, întoreând
plăngir€ şi măhniciun noastră întru bucurie şi veselie. Numai ca bucurie noastră să
fie deplin; Iarăşi cu jalnice inimi ne rugăm Inălțimii tale, ca după cum din Dumnedeiasca Pronie chipul cel în trei strălucită ati întins o strălucitoare rază, asupra Inălţimei
tale, spre a-și înălța cornul la părintescul și strămoșescul seaun al Inălţimir tale, al
"aceștii creştinești ţări al Moldaviei. Ne rugăm să te milostivești asupra noastră ca un
părinte trupese şi sufletesc, spre a aduce și pe cel duhovnicesc, iarăși în scaunul
„Preosfinţier sale al Mitropoliei, pe Preosfinţitul nostru Mitropolit Veniamin, de care, duhovnicese părinte, atăt sîntem noi doriți tot norodul spre iarăși a-l ave. Cit şi de
părintiasca Dunătate Inălţimei tale, căct la acestă, vreme noi nu cunoaștem alt părinte
asemine

ca

Preosfinţia

sa,

om

drept,

fără prihană,

și temător

de

Dumnedeu,

de

care

mult să ne bucurăm, şi să ne veselim, atit de bună venire Inălţimir tale cei de noi
mult dorite, şi cu mare bucurie așteptate, căt și 'de Preosfinţia sa, pre bunul părinte
Mitropolitul nostru, căruia să-i audim pre doritul glas al fluerului cel păstoresc împărăchet cu nemărginita bunătate Inălţimei tale. Și așa făcând Inălţimea ta acestă milă cu
noi, netrecând cu vidâre rugămintea noastră, va fi bucuria noastră deplin. Și va rămânea

mare pomenire Inălţămei tale.
La mila Inălţămei

tale

pre plecaţi,
Apostol Atanasiu (grecește). Stefun Braşovan. Joan Veliu (gr.) Gheorghe Fconomu(gr.) Costache Cealpac
Ceobaş. Gheorghe DPsomus (gr.) letre Mărzi Daşa cu totă breasla sa. Mie Mungiu. Joan treş Işlicar. Dumitru
Cealpac Ceolaş. Gheorghe Aleziu(gr.) Vasilie Aantu (gr.) Gavriil Neculai. Christ. Rateul. Christ. Vaţicult.

ni Dioni. Alihail (gr) e

e... ... . (ge.) Petrache Mărgărint. Ilugi Chvistea. Ilagi Dimitrie. Gavriil

«sees
(gr.) Gheorghe Vasiliu Schipor. lanache profesorul (gr.) Ilie Antonie. Gheorghe Botru (gr.) Gheorghe
Emanuel (gr.) Chirica Stamati Dias de Divan. Leonduri Telul- Baş. Apostol loan (așr.) loun Alexandru Jărgărint ge.) loan Dobrovici(gt.) Adamache Ioan. Constantin Drosu. Zamfir Stumati(sr.) Gheorghe Alihael (gr.)

Dimitriu Ieodoru. Ioan Înustusiu (gr.) Iordache Bontaş. Christod. lucov (gr.) loun Constandie. Christru
Geavioti (gr.) „|nastasie Arsachie (gr.) Constantin Ţiţiu. Christovelone
(gr.) Christea . . . (gi.) Enache Mun
gi. Constantin Poporici. Tucul Cismar. Vasilie Cismar. Constantin Cismar.
AGRO

—

,

—
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1818.

Relațiile Mitropolitului

Veniamin în afaceri politice și în ale moșiilor

Muvopolii din Dasavabia,

Sântei

care la 1812 se luasă de huși.

Secret,

"Taiuă

AMonseigneur d JMessicur's,

Stăpânul meă și Boerilor,

NLVIII. J'ai recu la Lettre que vous m'avez fait I honncur de m cerire le 19 de ce
mois, ) ainsi q que celle î S$. ..Monseigneur le

Chaneelier de ! Empire Comte Rumianzof,
contenant une requcte adressce de Votre
part î Sa Majeste l/lEmpereur de toutes
les ussiez, D'aprts le desir que Vous y
temoignts je ne manquerai pas, en exptdiant par expres cette Lettr 'î mon chef,
de Lui en recommander le contenu avec
toute | entrgie, dont je suis capable. La
reponse qui me parviendra de la part de
Ş. E. Vous sera en son temps xactement
communicuce.
„Je Vous prie au reste, d'etre assurts
que le sceret le plus inviolable sera garde
par moi dans ! aftaire dont îl est question.
Jai! honneur d'âtre avec lu plus haute
consideration.
Monseigneur

&

Am priimit cartea, ce mi-ai ficut cinste
a-mi serie din 19 aceștii luni, cum şi acea
cătră Exelenţia sa Logofătul înpibrăţiei Graf
Rumianzof, cuprindând o jalobi din parte
Dumnelor-voastre,

va

citră

fi ştiut Dumnelor-voastre la vreme

viinci6să

pre

cu-

întoecma,

Vă rog încă, să fiţi încredințaţi că tata
ce mal nesălită va fi păzită de câtră mine
în pricina acesta.
Am
samă,

cinste

Messicurs.

lasew lo
20 May 1515,

adresarisătă

puternicul Inpărat a toată Dosta. După
pofta ce arâtați în pricina acâsta, eii nu
voiti lipsi, trimeţând cu înadins actsta
carte la șeful met, să-i 'recomandarisise
cuprinsul cu toată energia ce eii pot;
Răspunsul ce-mi va veni dz la loxelenţia sa

să

fii

cu

înaltii

luare

de

Stăpânului meti și Boerilor.
:

„Ieşul, Mai

1313,

în 20

A Dumnelor-voastre supusă

Votre trts humble &
trts obeissant serviteur,

şi ascultiitoare
A. „Pini,

A. Pini.
(Traducere

ÎNOT

veche),

slugă,

”

6—

1822.
Invitarea Domnitorului Ioan

Sandu

Sturdza călră Mitropolitul

Veniamin,

de a se reînturce în fară la 1822 din Basarabia de la satul Colincăuţii.
Noi Ioan Sandu Sturdza Vocvod cu mila lui Dumnedeii Domn ţărei Mollo vei.

Cinstit și al nostru duhovnicesc părinte, Preosf. sale Chirio Chi” Veniamin Mitropolit
al Îloldovei, cu evlavie,
ALIA. Dorinţa noastră de a vă vedea aicea am arătat'o Preosf. voastre nu o dată,
dar nu mai puţin este și a săracilor orăşeni şi a simpatrioţilor, și spre pliroforisire (ânformare), alăturim Preosf. Voastre această jalubă ce ati dat către noi. Drept aceea și acum
scriem că îndată ce veţi miintui cercetarea Miănastirilor ce vam încredințat, să vă sculaţi să veniţi aicea, atât pentru mulțimirea noastră, căt și pentru măngăerea, săracilor,
Iscălit: Noi Ioan Sandu Sturdza Voevod.
DOOR——

1322.

Noembrie 8,

—

Bd

—

a vereni în scaun.

Veniamin

Petiţia breslelor, prin care cer pe Jlitropolitul
Alilostive și îndurate Doamne!

lui m'aii putut fi
L. “Toată bucuria norodului Moldovinesc sati plinit, că pravăţul
c. Și acestui
Moldovenes
neamul
din
țărei
al
oblăduitor
altul de căt căștigarea Domnului

fel de Dom și oblăduitor, precum Inălţimea ta, a căruia îmbunătăţire a faptelor creştineşti pravoslavnice, milostivirea, durerea pentru Patuie este cel întăi haractir cu care
ești împodobit.

Să trăeşti dar întru mulți ani și să ne stăpănești, cu toate căte ciitrii îndestul folos.

doreşti fie! fie! amin!

Dar noi încă ne învăluim, încă ne lipsește mingiăerea duhovnicească, Păstorul
nostru, Părintele Mitropolitul Veniamin. Indurate Doamne! Recoreşte setea noastră a tot.
cu

norodul

noastră

mintea

adevăratului

aducerea
întru

genunchi,

şi vom cere, cu plecate
pănă

la cele mai

de

urmă

pe

nostru

Pistor,

duhovnicesc

înduratul

cătră

mulțămirea

Dumnedeii,

ca Inălţimea ta să ne
a resuflărei.

minute

Prea

vom

şi

cu

obladueşti
plecate

aceasta

rădica mănele

cu toati

țintnind

obşteşti

fericirea

slugi noi cești iscăliți

şi tot norodul.
Afateiii Duca. Constantin Dimitri. Vasilie Mantu şi tot asnatal blănarilor Iaşului, Constandin Culpac Libaş. Costache Cujlă. Gheoghe Darie . . . , Joniţă Condre croitor cu totă breasla nostră. Gheorghe
Popa bacal-laş. Grigor Constantin bacal. Mihaiă Ilabagerul. Costache Stacronostu. Petrache Pălădă. Jordache Cristăgiii şi totă breasla. Mincu Cristăgiit. Minca croitor cu tâtă bresla. Sanduluche Ioachim. Dumitrache. Simeon braşerun și 10tă breasla. Nitză sin [Enache cu totă bresla. Ioan sin Iinache cu bresla. Ior-

dache Alihail. ii 'Tuder staroste de abager împreună 18tă bresla. Gacriil Miron braşovan. Fă Ioan abă-

gerul. Eă Anghila sin Zaharia. Lă Ilie cojocaru cu totă brolsa. Fă Nicula Meftusepu staroste de crobotar
Pusilie săidăcariii Covrig, cu tâtă bresla mea. Constantin sin Vasile siidăcariii Covrig,
și cu tâtă bresla.
7

Braşovanul. Neculai Mungiu staroste cu brâsla. Inache Mungiu. Tunasă Dimitriă. Dumitru Christea. Puvel Constandin. Ilie 'rimeseu abagerul.
——

OG

18268.

Ivisovul
zidirea

Domnilorubii
Jletropoliei

Sandu

Catedrale,

Slurdza prin
acestă

actuală,

care se proieclează
încă

din

anul

a se începe

1826,

dar din

cauza împrejurărilor resbelului ce ai supra-venit nu sai, pulut vealisa
|
dorința Domnitorului,
Noi In Sandu Sturdza Voevod cu mila lut Dummnedeit Domn țăvet Moldover.

LI. Simpatrioţilor tagmei bisericească și tagmei boerească, ce sunt astă-di chiemaţi în obşteasea Adunare la Stânta Metropolie.
Nuci nici o îndoială că toată fapta bună în ori ce este nu numai de laudă, ci și
de folos și priință atât sufletește cât şi trupeşte; ear mal vârtos acea către sfintele Locaşuri covărșitoare peste toate, Precum însuși Sf. Biserică, prin Marele Vasile şi Zla-taust, glăsuind dice: că sfințește Dumnedeii pe cei ce iubesc podoaba cască sale şi-i pros|
lăveşte cu Dumnedeeasca sa putere,
fost răsplătiți cu îndurarea cerească.
ati
aceștia
următorii
toţi
că
Pilde destule avem.
în sfârşit şi pomenirea vecinică.
remăindu-le
sus,
şi sprijinită cu nebiruitul braț a Celui de
și ne rășluită. Precum iată în ochii noştri legiuirea unei așa pomeniri a strămoșilor și
a prestrămoșilor noştri pământeni, ziditori şi înzestrători Sfintei Monastiri celor de față, a.
cârora (isă pomenire nu va conteni în vecii vecilor.
Infăţoşăndu-ni se dar un asemenea prilej a însuşi Sf. pământești Metropolii, ce este|
lipsită de un

Sf. Locaş,

potrivit

cu îmulțirea norodului

celui din vreme în vreme adaus-

și aflat astădi în cuprinsul oraşului Iașii, încăpătoare de tot numărul cât este în plecare.
de a asculta Sfintele Slujbe la acest Sf. Locaș, Maica Patriei ; mai ales după dovedita rivnă.
a obștei locuinţei de aicea, pentru rânduiala cea bună și în toate plăcută cuviință,
păzite de cătră duhovnicescul nostru Părinte, acel adică de astădi Arhipăstor şi Metropolit.
Moldovei Chirio Chir Veniamin şi înțru osebit şi întru toată. dreptatea sevas (respect) a.
turmei păstoriei sale pentru proterimele şi a areti (prerogativele şi virtutea) cu care:

—
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Prea sfinţia Sa este împodobit. De care această rivnă răvnitorul pravoslavnie locuind
în oraş aicea și în Patrie, atât mari căt și mici vădându-se isterisiţi (privaţi) cei mar
mulți pentru neîncăperea nici a decea parte din căți ar putea năzui a asculta sfintele
slujbe la Biserica sfintei și Maicer lor—Metropolier, Căci doue Biserici, în care astădi
se mărginește această Metropolie, sunt pe lângă vechime mici și stricate, după alciituire,

adică a împuţinărei norodului vremei, când stati zidit amândone, una după alta, struncinate
de cutremure și de primejdii. Urmează neapărat zidirea din noii a unut sfânt Lacaș a
Metropolică

cu clopotniţa sa împreună,

şi chibzuinţă, precum

ce nu o avem

nică de cum

întru

aşa

mărime

cere atăt trebuinţa şi rîvna norodului, celui înmulţit de de-acum,

căt şi însuși cinstea

şi lauda Patriei; luându-se

într-o dreaptă -băgare

de samă,

nu ne

remâne cea mal mică îndoială că. toată obştea, parte bisericească și mirenească, va găsi
de cuviinţii facerea și zidirea din noni a Bisericer trebuitoare neapărat Sf. Metropolii, cu
clopotniţa împreună și tot-o-dată a și îmbrăţoșa toţi simpatrioţit mari şi mici lucrarea
şi isprava cu o jertfă din parte fieş cure. Prin care se putem fi și partași celor glăsuite
de sfinţii mar sus dişi Ierarhi și dascali ai lumei şi urmași strămoșilor și prestriimoşilor
noştri

ziditori

și

înzistrători

sfintelor

locaşuri

din Moldova,

dise mat sus.

Câtră

care

îndemnare socotind drept şi de cuviință a fi noi pildă şi început, iată cu ajutorul lui
Dumnereii jertfim jumătate din banii sumei de $3,995 lei, după izvodul anume adeverit de
noi, ce se va da în sfanta Metropolie spre aceasta din noii zidire a Bisericel şi a clopotnițer

Sf.

Metropolii,

întocmai

după

planurile

arhitectoniceşti

ce saii făcut,

Aşa dar

pe lângă căt se va proeresi (bine-voi) fieş-care din simpatrioți din toate tagmele a da
la această zidire, ceea ce se va giisi «le cuviinţă a prinde şi a ajutora și locuitorii ţărel.
în salahori şi în cărături

de materie,

datorie și a lor deobşte,

către o asemenea zidire a Maicei

aceia ce

iarăşi se

va

găsi

de

preoţii şi diaconii, nu numar
a Romanului
cu bună

cuviinţă

prin

a da şi

tagma

noastre,

bisericească,

Sf.

Metropolil.

mai

cu dinadinsul

din [Eparhia Sf. Metropolii, ci şi a celor

şi a Iluşului, cum

chibzuinţă

cu o plată măsurată şi cuviincioasă, ca o neupărată

şi ori ce alti înconjurare

anafora

să ni-o

faceţi

două Episcopii,

a acestei zidiri.

cunoscută

spre

Și

a întări

Socotindu-se

lucrarea

şi ur-

marea. Care întârziere cu ajutorul lui Dumnedeii să se poată face începerea lucrului. Unde
de nu mat mult macar temeliele după plan şi să se sape şi să se scoaţă cu zidirea,
pănă în fața pământului în toamna aceasta; remâind apoi ca în vara viitoare să, se
îmbrăţoşeze lucrul cu tot dinadinsul de a ne învrednici Darul de sus a ajunge şi în
scoposul nădăjduit a acestei de obşte enteresate și de podoabă şi laudă Patriei zidiri.
Locul sisilului

”

cu 103

“

|
30

OORS———

”

1526 August 8.

, i

,

,

(iscălit) zel Visternic.
A

:

1888-1841

dămășiți de însâmnări aflate în arhiva Sf. Jlitropolă din Aloldova, relative la
unele cheltueli făcute cu zidirea că, începulă la 1833, mai ales la acoperemâni.
LII. Noi gios iscăliţii Solţ şi Frane Fatiriu mecanici, adeverim prin acestă scrisore a noastră
ce dăm Svinter Mitropolii a Moldaviei, ca să să ştie că ni-um alcătuit ca să acoperim Bisărica şi
clopotniţele, turnmirile Bisăricir, ce împreuni din noi să zilese în Sv: Mitropolie, întocmai după
planul

ce ni să va propune

de

cătră

d. Arhitectonul

Fraivalt

şi a săvârși tot lucrul

de teslărie ce

are a mai urma de acum înainte la trebuința aceştii Bisăriei, prezum facera de șeheli, unelte mecaniceștă pentru rădicări de greutăţi, precum

pentru

clopote

şi altele

asămine. Stăruind

însuşi moi Și

la rădicatui clopotelor cu toată privigherea, ca să nu să întâmple vre-o primejdie (de care să ferescă,
Dumnedeii); şi pentru ostencla noastră şi a oamenilor noştri să ni să de 11,000, adecă un-spre-dăce
mii lei, din carii am și primit acum înainte 2,000, adecă doă mii lei, iar cera-lalți să ni să de rân=.

duri rânduri precum vom

merge

înainte cu

lucrul,

și precum

va urm

şi trebuinţa, Iară istovul

după săvărşirea atot lucrul, osăbit de aceşti bani ni să va mai da și lefa ce am avut pini acum,

adecă, mie (lui $olţ) câte trei sute cincr-qăci lei pe lună şi lucrătoare şi nelucrătoare, iară mie
(lui k'ranco Fatiriu) câte trii sute lei numai pe luna, lucrătoare. Cu acestă toemală luând asupra
noastră tot lucrul Bisăricii atingătoriii de lemnărie şi de rădicarea elopotelor și de altele asămine
mecaniceşti lucrări. Ne îndatorim a fi următori întocmai. Ne îngrijindu-să mat mult Sv: Mitropolie
de a-şi toemi teslari pentru Bisărică, și spre siguranţie am dat chizăş pentru noi pre d. Arhitectonul,
1931 Avg. 16.

lee
2UUU

Sol PF...

GQ. Freivald

Doue' mii lei s'aii dat arvonă

|

acum

|
înainte

la facerea,

contractului.
1831 Avgust

4

16,

-

—

" Cheltutală

Însămnare,
———

—

—

Lei

Lei

|

Par

135

La cioplitorii de “petrii ce ai pri-

coifuri care tot cu scănduri în-

tăcut

anii să să acoperă după ma-

neru trebuincios, şi cu şuruburi grele.

300

1,315

apa pios.

a le scoate cum și scănduri de de supt, |

132

la care este cu primejdia vieţei ale ,
.

.

.

.

.

.

[

.

bolţăi.
Pentru spart opt borţă ce sait
făcut prin zidiă ca să să scurgă

192

aii să să așădă clopotele . . . . - 1
D. Pentru ealupurile care noi avem |
. . |
Soma |

0214480
15,365

Și la tot lucrul scoaterii calupurilor.

Ja

-

192

111

Saii cheltuit, precum mai gios să

arată,
Lei

15

Star und !
.
Uâ00 |

DB. Dir 3 Thivmer zu tecten

G oc, rachit la cărămidarii
ce uit cămeșluit doă hornuri
de cărămirlă ce ai rămas de

3200 i

ia Neamţu din Bucovina.

C aiir 2 Gloten Ciiile Frejgetgcut gujenten 1000 !
D. Şir Yritie janit Bogen
.
900!

S

116VV |
Sa Avgust-

O vadră brânză tot la cără-

midari pentru cămeşluială.

28 |
1I4VOD

Asupra camenilor cari aă

lucrat

lu lemn de lu

22 |

Țucerea. contractului.
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Jzvod de banii ce aă rămas asupra pelraLei

Pr,

52

Anton

Petre Botoșan

20
50

Zaharia Rusu
Mihail Ivanovici

Ss
95
"29
30
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41220

Doă

cămeşi

poronea

şi doă părechi

izmeni tot la moşniag.

la Aga 'Pudurache pentru căutare lemnului de stejar, ce
wati agiuns la boltă.
Peo trăsură în doă rânduri
la cărămidării,

lil

La oamenii ce aii carat moluzul
din Bisărică.
"Păetul zidiului pentru aşădatul

(

100

_
1500

calupurilor la bolta ce mare.

Ilorae

100

33L2
şi doi lei
urmată

în

bolta ce mare din lemnele de aice.
Adecă trei-mii trei-sute şisă-găci
cuprinde cestraordinarea cheltuială
trebuinţa

zdiver

Bisăricii

în anul

1838, pe care ram primit din sume şi pe deplin.
Avistarh

Iconom.

'Loader Lungul
Nechita Popani ..
Vasile Borşan
Toader Vasiliu :
Andrel Raţă
Lazăr Botezatul
Cozma Săriteanu.

:

Jin beschierii ce aii tăet cu beschia 75 stânjeni scânduri de stejar
ce n'aii agiuns la calupurile de la

1839 Mart 30.

90

15120]
10

acut în anul 541.

Un sueman unui moşniag ce

era la vainiţă din
păr. Mitropolit.

O căciulă albă.
Pe o trăsură în doă rânduri

13 |

837 Septemvre 26
Eșii.

ilor 7 peste lucru ce sai

cc aii acoperit

bolțile şi zidiii.
Lia opt salahori ce ait carat lemnul trebuitor pentru acoperemânt
şi la alte trebuinți a Bisăricir.

>

tropolie câţi va cere irebuinţa.
famt

doi meșteri

Pisărica peste tot ca să nu plouă

şi a scăndurilor pănă în sfărşit, ni să,
vor da oameni spre agiutoriii de la Mi: ;
A, Giir as tac ter Sire
Sarljaltâ
.

mai

25 pâsle ce sait învălit lemnele
de stejar pe cari staii calupurile

acoperit cu scănduri geluite și înjge- !
bate
eee 4,120
C. Pentru scaonul și aşălămăntul unde

45 bucăţi, fiind sapate

nainte după planul vechii şi acum:
Saii prifâcut după acest noii.

8,500

B. Pentru turnurile cele de înapoi la |

scoate ,

a DBisăvicey

——

A. Pentru acoperemântul Bisericii şi
jghebate

ecstradionard

cheltuită prin mine.
|

doă
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Arama

trebuitoare pentru acoperilul Bisăvicit și a clopotniței.

Table

1905

Pentru acoperemântul trupului Bisăricit câte2 2/2 şuhuri încvadrat.

315

Pentru clopotniţile cele mari.

192

Pentru turnurile despre uliţi.

2/5

“

50

Prisos,

2025

Adecă doă-mii cinci-sute doă-dăci și opt table s'ait socotit de cătră mine că trebue

o+

-

la acoperitul

Bisăricii,

Cinei-dăci şi patru table pentru uluce,

2052
Freyald

1836

Ave.

25,

Architect,

1842.

Demisia Mitropolitului Veniamin și retragerea sa pentru tot-diuna din scaunul
Mitropolitan. Locuinţa su a fost de aicea înainte pănă la morte Monastirea
Slatina, unde a încetul din viață la 1546 Decemirie 15, îmbrăcând schima
de meguloschim (schituic) înainte de încetarea sa din viață și din această causă
a fost înmormântat ca simplu monah.
Cu mila lui Dunimedeii, Noi Mihail Grisoriii Sturza Vv. Domn (ării Moldovii
LIII. Facem cunoscut prin acest al nostru Domnesc IIrisov, că Preosfinţitul Mitropolit Chirio Chir Veniamin Costache ii intrat cătră not cu înserisul din 18 Ghenarie
1812 cu următoare cuprindere: „Ingrijindu-mă pentru mântuirea sufletului mieii (de
care ce este mie mai scumpi? dupre cuvântul Domnului ce dice că: ce va dobândi
omul, de-și va păgubi sufletul stii), și cunoscând că să apropie și câsul sfârșitului mieii
aducându-mi aminte și de răspunsul ce sînt datoriii a da în dioa înfricoșatei judecăţi,
mi-am adunat gândul și nvam cercetat în sîne-mi pre mine însuny, și am dis: oare plăcută-i lui Dunanedeii slujba mea? oare sînt vrednic de dregătoria ce port? oare potrivită,
cu sfintele, apostoliceștile și săborniceștile canoane aii fost alegirâa și hirotonisirea mea?
Și uitându-m$

în sfintele

canoane,

ca

întru

o oglindă,

mi-am

vădut .sluţia

ticăloşiei

şi

n'am încredințat că aii fost cu totul din potrivă. Biruindu-mă dar Yubirea de sine-mi,
am căutat să aflu mângâere şi am dis, că de şi nu am fost ales de Dumneiii, dar
am fost ales de oameni, mă văd însăși întru acâsta amăgit și osândit, nefăcându-să și
acesta dupre sfintele așăimânturi. Incredinţăz pe Inălţimea Voastră, și pre toţi Iubiţii
simpatrioți, că de la anul 1806 viermile acesta (adică cugetarea judecății) mă roade.
M5 măguliam că poate cu îndreptarea altora mi să va face și mie poate oare-care
uşurare, și la acesta m'am amiigit, căci la agerimea oamenilor de astăţi ar trebui nu
un prost Veniamin, ce un Ilrisostom, un Grigorie Teologul, un marele Vasilie, ca și
cu cuvinte de Duhul Sfânt însuflate să-i înveţă și cu faptile lor cele lui Dumnedăiă
plăcute si-i înduplece ca să vieze dupre Dumnedeiasea plecare. Pentru aceasta dar
prin smerita mea scrisoare (aice alăturată) cătră Preasfântul Patriarh şi cătră Sfinţitul
Sinod, mărturisindu-mi nevrednicia, mă paretisăsc și de astădi înainte mă numese monahul

Veniamin. Vă rog dar şi vă giur pre ce aveți mai Subit, să nu mă siliți mai mult a
ma! prelungi întru acâsta, ca să nu me întâmpine sfărșitul, că veţi greși lui Dumnedăii,
cunoscătoriului inimilor, carele ştie că nu mințiăse; căci după dragoste, care de apurure
Documente

2.
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am cunoscut din partea Inălţimei Voastre și după sentimentul care mă alătureză cătră
Strălucita Voastră persoană, negreșit nu ași fi făcut asămine cerire tocmai în epoha
înflorirei patriei noastre, supt înţăleapta Voastră oblăduire, dacă, învins de înalta voinţă
a Proniei şi înboldit de o nebiruită, dorință a sufletului mieii, nu ași fi luat acâstă desăvărşită hotărăre spre răpaosul cugetului mieii și acea prin pocăință mântuire făgăduită
Domnului nostru Isus Iristos. Mai îndrăznesc a vă ruga să mă iertaţi și să-mi hărăziţi,
“precum și părinţii Inălţimei Voastre, înpreună cu ceilanți de bun niam patrioți mi-ati
hărăzit

monastirea

Slatina

cu veniturile

că, ca să mă

liniştesc

în

puține

dile

ce-mi va

mai ierta Dumnedăii a fi între cei vii pre pământ. Bine-voind a încuviinţa de igumen
la acestă monastire Slatina pe ierologhia sa Arhidiaconul Mitropoliei Meletie Istrate,
pe carele tot odată voese a-l hirotonisi preot și Arhimandrit, iară după trecire me din
vieaţă,

igumenia

sa să va mărgini

în cuprindere

aşădământului“,

Deci deși cu simțitoare mălhniciune am vădut o asămine statornică, hotărire a
paretisirei sale, dar îngrijindu-ne a nu greşi în cele duhovniceşti, aducând mai multă
sila în protiva sufleteştei sale învăpiieri, în care "și privește mântuire, am priimit acesti,
cerere a Preosfinţiei sale. “Lot odată având în vedere îndelungata carieră care ai petrecut

și grelele

întâmplări

a patriei

pe

care

li-aui

întâmpinat cu

tieâscă râvnă, numai puţin încă şi pentru osăbita

fitască

înțălepeiune

și patrio-

evlavie şi iubirea care mi-ai

îasuflat înbunătățărea faptelor sale, însuşi a noastră cugetare ni-ar fi povăţuit a-i sigurisi
îndămănare petrecirei pe viitorime, potrivit haracteriului și meritilor sale celor cu osăbire ;
însă de vreme ce însuși și-aii ales monastirea Slatina, care și în cea de mai înainte a

Preosfinţiei sale paretisire, toți boerii simpatrioţi i-aii hărăzit-o pe toată viața sa, găsim
și noi de datorie acâstă, hărăzire, și încuviințiim cerirea Preosfinţiei sale, de a ave pe
toată vremea vieţei sale Monastirea Slatina cu toate veniturile iei, atât cele din Moldova
cât și acele de piste hotar, fără a fi îndatorit să dea vre-o samă de venituri saii cheltuele. Drept acâsta spre siguranţie liniştitei petreceri și nejăgnire Preosfinţier sale întru
acâsta, i să statornicese pomenitele dreptăţi prin acestal Nostru Domnese IIrisov.
Serisu-s'aii acest IIrisov în al optălea an al Domniei Noastre în oraşul Eșii la 1842, Ghenarie în 2$.
Iscălit: Mihail Grigorie Sturdza

Voevod.

J,. Pecetei
Noi,

C. Sturdza vel logofăt proedt.
D.D. A Sturdza vornic.
Șef, Costachi Spatar.
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Testamentul Jitropolitului

Veniamin.

Im mamele Tatălui, a Fiului și a sfântului Duh, Dummnezeireă cei de o fiinţă, în
treă fețe slăvită și de vicță făcătăre nedespărţiiei 'Iveimi.
TESTAMENT.

LIV. „Adam cel întâiii zidit, strămoșul a tot neamul omenesc, prin pizma diavolului
amăgindu-să, și călcind dumnedeiasca poruncă cea de viâță ficătâre, toți noi, ca unii
ce ne tragem din el şi dupre neam și dupre moștenire, nu numar muritori din nemu- xitoră ne-am

făcut,

ci vai!

ceasul pe carele nu-l

știm.

sîntem

Pentru

supuşi

morţei

în diua întru

acesta Și Domnul

care nu

aşteptăm, şi în

dice în Ivanghelie

(Altei cap.

—
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25, stih 18): „Privighiaţi că nu știți diua nici ceasul în care filul omului va veni“.
Şi iarăşi prin prorocul Isaia (cap. 38, stih 1) poronceşte împăratului -Jezechie dicend:
Rânduește pentru casa ta, că tu mori și nu vei fi viii.—Așa dar şi eti smeritul și păcătosul,

fostul Mitropolit al Moldaviei

Veniamin

Costache,

supus fiind ca om

ritorilor, şi prin urmare în fieşte-care menunt aşteptăndu-mi
vremeluică

și amăgitâre,

din adâncul

inimei

cu nevrednicie

mutare

din

legii mu-

lumea

acâstă

strig câtră Domnul:

Si se

răverse îndurarea sa asupra acești creştine țări, să fie neadormitul seii ochiii în toată
vremea priveghitoriti ca să înpărăţască în voea sa, să sporâscă dragustea apropelui și
să înfloreseă creștinătatea spre mântuirea oamenilor şi spre lauda lui. Audi-mi Milostivul
Dumnedeii ruga mea, nu întâreă fața sa de la mine, erte-mi întru îndurare păcatele
cele de voe şi cele fiiră de voe, cele întru ştiinţă, şi cele întru neștiinţă, învrednicească-mă și pre mine

nevrednicul

să laud și să măresc

numele

seii, acum,

și pururea,

şi

în vecii vecilor amin.—După, acâsta rog pe prea sfinții frați arhierei cu carii împreună
am petrecut, împreună am slujit Donmului li altariul seti și împreună patriei la feliuri
de vremi şi împrejurări, și pre toti tagma besăriceasciă, ca să-mi erte uri ce le voiii fi
greşit, și să nu mă uite în rugăciunile lor. Rog pe prea Inăliatul Domn Stăpănitoriit
să mă erte de cele ce ît voii fi greșit. Aseminea pre cinstiții boeri simpatrioţii miel,
mari și mici, dupre cum şi pre poporul întreg fii păstoriei mele în Ilr. Lis. îi rog pre
toți împreună și pre fie-care în parte si-mi deic ertare de toate greşalele, ce voiii fi
iăcut, ca un om în cursul vieţei ce din păcatele mele ati fost atât de bântuită prin
feliurimea şi

mulțimea

împrejurarilor

adusă

din

desăle

prifaceri a vremilor,

şi pentru

cuvântul acesta să se îngâduiască aicea Gre-care daturi din zilele nemerniciei

mele pre

pământ.— Sint născut trupește la anul Mântuirei 1768 Dechemv. 20,
din sfântul botez în dQiua dintâiii a lut Ianuarie anul următorii 1769,

iar duhovnicește
din părinți orto-

docsi Grigorie Costache și Maria ntiscuti Cantacuzin în satul părinţesc Roşieșeei Falciului,
şi Ja creştere dându-mi-se în casa părintâscă 6re-care începuturi de învițătură, apol
așăzat în shoală publică. De atuncea am făcut în limba elinâscă numar 6re-care mici
înaintiră. îimpiedecat din nestatornicia vremilor, iar la vresta de 15 ant cu blagoslovenia
și înseris rugămintea părintelui mieii ce se află bolnav cătră Preaosfinţitul Iacov Epi.
scopul Iuşului, m'am afierosit vieţei monahiceşti, în care shimă după împlinirea a trei

ani am fost herotonisit diacon de cătră fericitul Episcop, şi în urmă tras lu sfânta Mitropolie de fericitul întru pomenire Mitropolitul Leon, unde în 26 Septemvrie anul
1788 cu porunca prtosfințier Sale am fost herotont ieromonah de pr6osfințitul Paisie
fostul Mitropolit loaninon,

slujind

apoi în sfânta Mitropolie pănă după trecerea, din viţă

a prtosfinţier sale în rânduiala de eclisiarh mare, şi după puţin rămiăind vacantă egumenia sfântului Spiridon din aşi, tras fiind de boerii epitropi acer monastiri am stat
un an vechil de egumen, cerând acel loc o faţi, mai vârstnică de cât mine și de treptă
mat înaltă dupre cum aii fost unii şi arhierei, atuncea un arhimandrit grec petrecătoriii
în Iași, care aii slujit subt admiralul Orlof în flota împărătesei aflatâre pe marea Albă
la războiul cel mai denainte împotriva 'Lurchiei, cerând acestă egumenie socotind-o de
vacantă de la Domnul Petru Romtnţov feldmă(r)șalul oștilor rosieneşti, carele pe atuncea
ocupă patria, și rânduindu-i-să cerirea la divan, de aicea i sati răspuns că epitropil
Monastirei dupre împuternicirea ce ati, ati rânduit: egumen, şi anume pe mine, deci
Domnul lomenţov cunoscându-mă aii întărit în orânduirea epitropilor, egumenind acolo
pănă

după

închierea

păcii,

când

luând

Domnia

asupra

erei

fericitul întru pomenire

Alexandru Moruz, cu alegerea obștescă s'a rânduit la scaonul Mitropoliei prtosfinţitul
Iacov al Iuşului, în al căruia loc am fost şi rânduit Episcop eii smeritul și păcătosul
herotonindu-m& în anul 1792 la 27 lunie arhiereii de prlosfinţitul părintele mieii duhovnicesc. Apor în anul 1796 în luna lui Lulie m'ati mutat la episcopia Romanului
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în locul părintelui Antonie celui mai 'mainte de mine episcop, unde episcopind pini
la anul 1803 în 'luna lui Martie în 20 de zile cu obștesei, alegere am fost rânduit la,
scaonul Mitropoliei în a doua Domnie a aceluiaşi Domn Moruz.—In tot cursul vieţei mele
de am și fost supus slăbiciunilor omenești, milostivirea lui Dumnedeii cea nemărginită
nu ati rădicat cu totul mila sa de asupra mea, ce întru inima mea aii sădit o scânteie
a harulu seii deșteptătâre de dreptele sale judecăți, şi de luarea aminte de sine-mi.
Pentru acesta mam încetat a mă sirgui să pășese pre căile mântuirei, drept care m'am
îndeletnicit cu cetirea dumnedeeştilor Scripturi, cu învăţăturile sfinților Părinţi, dascali
al besăricei ortodoxe, şi potrivit cu duhul lor am întrebuințat tâte puterile spre îndreptarea și împodobirea sfintelor besăriei, și in privirea orânduelilor i a cărților neapărate
dumnedecștei slujbe, și în privirea slujitorilor sei. Am îngrijit a face îndreptare sfântului
botez, pentru că și în eparhia Ilușului și a Romanului și în Mitropolie de și se învătă
preoții a face botezul în trei afundări ficându-li-se şi forme la colimvithrile ce se afl:
pe la scaonele acelor eparhii, ci totuși boteză prin turnări, având pre la besarici covățăle ce de abea putea cuprinde o ocă apă și mai de multe ori şi acele crăpate, Yar

prin politii era lighene
se

afla

bărbierești,

colimvithre de aramă

în Iași

încăpătâre,

numai
acesta

la Mitropolie
dar

ct

şi la sfântul Spiridon

ajutoriul

lu

Dumnedeii

după

multă stăruire o am adus la drepta deplinire canonietscă pre temelia credinţei ortodoxe.
Mam îndeletnicit și cu traducerea dumnedeeştilor cărți şi cuvinte dupre măsura
înţelegerii ce mi-aii dat Dumnedeii, și a puţinilor cunoştinţe dobândite, temându-m& de
osânda slugii cci vielene, ce aii îngropat talantul încredințat lui. Dintru care traduceri
pre unele le-am tipărit cu însuși cheltuiala mea împirţindu-le în dar, spre mai lesnicidsă
întindere a luminii. Mam sirguit cu tot chipul ca să aduc pre tagma preoțescă la buna
cunoștință, ca prin ei să să povăţuiască și norodul lui Dumnedeii cătră cinstirea şi
păzirea dumnedeeştilor poronei, drept care am căutat să deschid un Seminarii unde să
se înveţe pe deplin rânduiala besăricescă, istoria sfântă şi eclisiastică, erminia dumnedeeştii Seripturi, și învățătura theologică, la care scopos şi dorință mat înlesnit fericitul
întru pomenire

Donmul

Moruz,

deși unit

dintre

puternici

cerci

a sta împotrivă,

soco-

tind poate că ceea ce vrem să o fac, o fue pentru vre-un câștig lumese. Pentru acest
stârșit am deșărtat miănastirea Agapiei de not părinți călugări ce să afli într'ânsa, osăbit de egumenul,

mutându-i

în sfânta măn. Slatina, că nici întru acesta nu să afla mulți, -

și am ridicat pre maicele călagirițe ce se afli în Socola mutându-le la man. Agapiei.
Am mai ușurat și măn. Varaticul de greutatea soborului ce avea, rădicând un număr
de maice, între care și câte-va din cele mai sporite în vița monahieâscă, șI le-am așiizat în Agapia rânduindu-le şi părinți duhovniceşti din cer mai bitrâni și mai incuviințaţi
din soborul sfintei min. Nemţului, le-am 1ânduit povăţuitoriii mai stătătoriti pre cuviosul sihastru Iosif, care minastire în puţină vreme cu ajutorul lui Dumnedeii sai împodobit cu sfinte vase, cu vestmintele trebuitâre, așăzând păzire dumnedeeștilor cântări
dupre rânduiala mănastirilor, aseminea făcând și cu vuănastirea Varatecul, Iar la Socola
în locul monahiilor am adunat 60 de copii tineri fii de preoţi, în vresta nevinovăţiei,
le-am așăzat profesori de gramatica romântscă şi latină, de caligrafie, de geografie
arithmetică, istorie universală, logică, filosofie și ritorică, în care scop din adins am adus
din deosebite părți bărbaţi vrednici. Le-am rânduit învățătorii duhovnicese de a deprinde
rânduiala besăricâscă, înțelegerea, sfintelor Seripturi, și alcătuire de cuvinte morale spre
a le rosti norodului în besărică, aseminea învățătorii de cântirile besăriceşti dupre theoria
psaltichiei, şi toată acestă lucrare sati întărit de fericitul întru pomenire Domnul Moruz
cu luminatele sale hrisoave.
|
Aseminea și așezămintele învățăturii publice atât pentru înformarea lor la anul
1828 din pulberea roinelor, cât și în urmă pre cât puterile nai ajutat, dupre cum
și
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pentru a se paradosi științele în limba romântscii singura ţintă ce duce ciitră calea,
mântuirii, toate mijloacele câte împrejurările nvati înlesnit le-am întrebuințat spre renaşterea și sporirea nației, împreună cu ajutorul sinepitropilor şi a patrioţilor mici
. la
care scopos și mulți tineri cu cheltuiala mea i-am trimis pe la osăbite locuri să să
pregătescă,
|
Având în privire şi aceia că soborul malcelor din miăn. Varatecul sait mai îmulţit
le-am

dat

spre

înlesnire

şi schitul

numit

Hangul,

de supt

muntele

Pionului,

fiind-că

acest schit mai are o moșie 'Popoliţi cn apropiere de Varatec, iar pre doi trei monahi
ce eră în schit i-am așiizat la Durăti în cuprinsul moşiei Ilungului, cu așăzare ca în
Durău să nu se aduogă mai mulți părinți de câți se află, hotărindu-li-se o parte de loe
împrejurul schitului pentru hrana lor, şi după trecirea din vicță a acestor părinţi să

vimăe şi acel loc tot în stăpiănirea Maicilur aşazate în Ilangul de cătră stareța Varatecului. Aceste așăzări ati bine-vroit şi Prea Inalţatul Donm Mihail Sturza a le întări cu
luminat Înisov dupre rugămintea ce i-um făcut prin anafora.
Păşind acum cătră al 76-lea an al vârstei mele am cutezat a face aceste însemnări
compatrioţilor urmași mie, nu pentru lauda omenâscă, ştie însuși Domnul, pentru că
toate cele qise să văd astădi de față (căci dacă ar fi fost scoposul acela câte deșertiăciuni putem

adună

aicea

din

acele

ce

sai

prilejit a mă

întâmpina în cursul vremelnicii

mele vieţi), ce numai pentru ca să am cuvântul a ruga dupre cum şi rog aicea cu
cea mai vic simţire ca cele neindeplinite în besăriea lui Dumnedeii, în Siminarie,
şi în shoalele publice să se desăvârzască și si se îndleplinâscă de cătră urmașii miei,
acesta jaste dorința sufletului mieii, și acâsta trebue să fie dorința ori și căruia adevărat fini al patriei.—Și în sfârşitul tuturora asupra valurilor vieţei mele trebuinţa cere să

păstrez o desevărşită, tăcere,
multe

nu

se pot

spune

fiind-eă multe pricini din

şi multe

nu

vroese

nici

aceste sint cu anevoe de spus,

a le pomeni

însumi,

atâta

aste

numai

totul ce rostesc cu curăţie, ca cugetul nu mE mustră de făptuitoriii ork-cării căderi, fiind
că, cii tot ce mmt-aii stat prin putință am făcut şi cu sfatul şi cu fapta, ca să sporese
și sufletește și materialniceşte înflorirea slinter besirici şi patriei, și pentru unile menute
în care

poate

am

fost

indoit

dinaintea

puterniciei

sati a ademenirilor,

însuşi Domnul

știe cu câti câinți şi înfrânare petrece an acești din urmă a păcătoasei mele vieţi.
Spre închitrea dar a acestui 'Lestament aflându-mE din mila cerescă în toată întregimea minţii și în deplină sănătate, prin acest act înfățăşitorii vroinţii mele testuese
următorele :
|
Las, ert și blagoslovese din toatii inima, și din tot sufletul pre toţi fraţii mică hristiani, şi pre însuşi cet ce mă urăsc, şi pre cei ce m'aii nedreptăţit şi pre cet ce aii
întins curse în calea mea, și chiar. pre cei ce mi-ati făcut vre-un reii vădut ori nevăut. Rugând pre milostivul Dumnedeii să nu judece faptele acestora, ci îndurarea sa
sa-i Yarte

pre

toţi dupre

cum

i-am

ertat

și eii.

|

Ins sfintei Mitropolit toate odoarăle, argintăriile și lucrurile câte din vreme în vreme
le-am făcut cii spre înfrumusăţarea, podoaba şi înzestrarea besăricei Catedrale și spre
lauda înduratului Dumnedeti. Aseminea îl las vivliotheca mea întregi ce iaste încredin„țată pre cuviosului arhimandrit și dascal chir Ghermand vivliothecariului (unde să vor
întârce şi toate ciirțile aduse dupre mine la Slatina). Aseminea las un engolpion, o cruce
cu finicturi albastre încunjurată cu diamantuui, împreună și toate vesmintele arhiereşti
ce le-am lăsat în mitropolie dupre cum şi cele aduse cu mine aicea la sfânta mănastire,
Las sfintei min. Slatina toate odoarăle besăriceşti câte am făcut acum de noii şi
câte cu ajutorul lui Dumnedeii voiii mai spori aicea păn la eşirea mea din această vicță.
Ii las un tretavanghel romiinese ferecat în argint, poliit cu aur și împodobit cu finifturi,
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crucea cea ferecată cu argint şi poliită cu aur, întrun cuvânt toate odoarăle cîte să
vor găsi în sfinta besărică de aicea hărăzite de mine.
Las mănăstirei Agapiei una mie galbeni împărăteşti, bani ce “sint de demult dați
la Dumnea-lui Logofătul Nicolai Canta, al căruia sinet de acâstă sumă l-am încredințat
stareții de astădi de la Agapia, spre a să face cu suma acâsta un paraclis la acea sfântă,
mănăstire întru pomenirea mea şi a surorei mele, ale căria rămășiţi se odihnesc acolo.
Fiind-că din casa părinților miei nu am luat nimică, ci do& moşii care mi sai
ales în partea mea 'Lupilaţii la Faălcii și Drăguşănii în ţinut. Iașii, precum şi partea
de ţigani şi de dobitouce, le-am lăsat fraţilor miei, Drăguşiinii lui Matheiii fratelui celui
mai mare, iar Tupilaţii, țiganii şi dobitoacele lui Șărban fratelui celui mai mic, și fiindcă în tot cursul vieţei mele nici am vroit a aduna bani şi nici am vre-un ban, apoă
nepotul meti luncul Negel va fi mulțămit cu ceia ce am lisat părintelui sei, lăsându-i
acum blagoslovenia mea, și rugându-i dela dătătorul bunătăţilor Dumneqeii bine-cuventarea lui,

și

fiilor

sei,

pentru

că

altă

avere

nu

am

nici măcar

până

la

o

sută de

galbeni.
Las o sanie ce am pe răzoare şi o caretă, patru telegari cu hamurile lor, Dumisale Logot. Nicolai Cantacuzin și soţiei Dumi-sale C. C. Pulheriei Cantacuzin, pentru
că și Dumnea-lor la multe înconjurări nvaii slujit și nvaii cercetat,
Las fiului mieii celui duhovnicesc arhidiaconului Meleti Istrate o cruce de piept
cu amethiste, încunjurată cu brilanturi și cu lanţ de aur, îi las butea ce de Viena,
droşea și poştalionii mier. Aseminea îi las o bucată ștofă întreagă ce să află la mine,
a să-și facă un rând de vesminte, și un epetrahir alb cu fir, și împreună îr las părintească blagoslovenie.
Fiind-că nu am nici o avere saii bani din care si se poată întâmpina grijile trebuitoare după rânduiala besăricei pentru mult păcătosul mieii suflet, las asupra fiului
meii Meletie

Istrate ceasornicul

de sin ce-l am

lângă

mine

de aur cu do& lanţuri jarăşi

de aur și ceasornicul cel de masă ce-l am lângă iconostas, cavaleria Nişan Eftihar dăruită mie de Mărirea Sa Impăratul 'Turcici, toate hainele şi lucrurile câte mi se vor
întâmplala sfârșitul mieii, precum și dobitoacele saii stupii câ sati adaos și vom mak
adaoge impreună peste zestrea ministirii, însăreinându-l ca să îngrijască cu scumpătate a împlini cu aceste toate cheltuelile cerute de Desărică pentru mine, și a face în:
numele micii după putință din vândarea lor după povăţuirea ce f-am dat cuvenite:
pomeniri și milostenii pe la săraci pentru uşurarea sufletului mieii, dând din preţul
acestora una sută galbeni cuvioşiei sale Duhovnicului Grigorie ce aste acum pe lângă
mine, neamestecându-se nimene a-l supăra în aceste lucru: lăsate asupră-i, subt orIcare cuvinte și închipuiri, de vreme ce nu mă aflu la nime datoriii măcar cu un ban.
Las Dumi-sale Câminariulur Niculai Istrate ceasornicul cel mare de masă inglizesc:
din preună cu părinteasca mea blagoslovenie spre recunoștință pentru dragostea şi
multele îndatoriri ce mi-aii făcut.
Pre lângă acestea fiind-că am făgăduit cu hotărire ca să trimit pre cel mai de
pre urmă duhovnicesc al mieii fiiti ierodiaconul Veniamin Cananiii la Academia theolo=
ghicească dela Athina, și fiind-că eii bani nu am ca să-i port cheltuiala ducerii şi petrecerii sale acolo pănă la împlinirea cursului înviițiiturei (fiind-că vroese să se pregătească
spre a fi dascăl şi propoveduitor evanghelicesc). De va vroi milostivul Dumnedeii a mă:
ţinea în: viaţă până îl voii trimete, saii şi mai înainte, din cera ce iati pentru mine îi
voiii purta cheltuiala sa, iar de va poronci a eși eii din vița acâsta, las engolpiul trimis.
mie de cătră bine cinstitoriul Prea măritul Impărat al Rosie Nicolai Pavloviri, apărătoriul besăricei pravoslavnice ca să se vândă şi din preţul lur să i se poarte cheltuiala.
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numitului fiii pin la înturnarea sa în patrie, ar prisosul ce va mai rămânea din preţul
engolpiului să se împartă pe la săraci.
Intipărirea istoriei besăricești care sati socotit un trup trei galbini, fiind de mine
tălmăcită și dată spre tipărire, am dat și cii pre lângă ceia-lanți prenumăraţi din vremi
în vremi păn la cinci sute galbeni, din care cărți sfârșindu-li-se tipărirea mi se cuvin
și mie atâtea trupurI dupre analoghia galbenilor dați, dar fiind-că nvaii înștiințat Dumnea-lui Maiorul Nogâlniceanul Derectorul tipografiei că ar fi urmat mai multă cheltuială,
la tipărirea cărții, de voiii trăi eii până va veni Dumnea-lui la mine să mă pliroforisască, îl voiii pune la cale, şi voiii lua adeverinţă de câte trupuri mi se cuvin, ar de
nu, Îşi va opri Dumnea-lut câte trupuri se vor analoghisi cu covârşirea cheltuelii, iar câte
vor mal rămânea să se vândă, și las ca banii aceia să se intrebuințeze spre tipărirea psaltirit talcuite ce am tradus-o acum

şi să află pe lângă mine.

|

Toate tălmăcirile mele ce unile sint scrise cu mâna mea, şi unile de alţii spre ajutoriul
micii, precum și aceasta a psaltirii pomenită mar sus (până se va tipări) cum și parte din
cuvintele Dascalului și sfințitulur propoveduitoriii al besăricii mari chir losaf Cornilie câte
se vor afla pre lângă mine, las ca să se dea în păstrare la Seminariul din Socola (în vivliotheca căria mar sint astminea manuserisuri de ale mele), ca să fiii pomenit acolo de fraţii
Siminarişti, și prin besăricele la care că să vor învredniei a fi slujitori lui Dumnedeii.—
Max
las pentru dumnedeesea besărică din sfânta măn. Slatina un ceasornic mare deșteptătoriii
de sfetiiora.
Deci, spre a să urma acestea tâte întocmai dupre voia şi rânduirea Smerenici mele, rog

cu adâncă, umilință pe cinstiţii şi temătorii de Dumnezeti boeri Dumnea-lui Morele Logofăt
și Cavaleriii Alexandru numit din sfântul botez, far de născatorit sei numit Costache Conache, și pre Dumnea-lui Marele Spatariii Mihail Cantacuzin (Paşeanu) ai miei în He. fi duhovnicești şi iubiţi compatrioți, ca pentru dragostea Domnului să priimesci, epitropia acesta
ca, nimic din cele hotărite de mine să nu se strămute, şi cred în Dumnedeii că dacă nu va

îi trecut cu viderea şi cel ce dă în numele lui un păhar de apă răce, aseminea şi Dumnealor vor afla milii de la el atât în vicţa aceasta cât și în cea viitâre.
Serisu-s'ati acest mai de pre urmă “Testament al Smereniei mele la anul de la mântuirea lumei 1814 în luna lu Ianuarie în S dile, în sfânta măn. Slatina, (adaosul mai
departe seris cu însăși mâna sa proprie) și saă iscălit de însăși mâna mea, înlărindu-se cu
pecetea

mea,

Smerilul

precum

şi

Veniamin

cu îscăliturile

alto

persâne

ce

s'aă pr ilejit

a

să

afla faţa. —

proin AMoldazias
Nicanor Arhimandrit martor
Grigorie Duhovnic martor
Silivestru Dohounic martur

„Eat Calinie ieromonah eelisiarh, înv&ţat de prcosfinția sa din
am seris acest 'Lestament, şi poftit de prâosfinţia sa am iscălit.

cuvânt

în cuvânt,

Calinic ieromonah eclesiarh.
9
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ADAOS
căl'ă

Testamentul

miei.

„Dumnedeiasea iconomie aducând, ca pre iubit duhovnicescul miei fiiu și frate
în Domnul lisus Jristos arhiereul Veniumin Ruset să se învrednicâscă a piăși pe scaonul Episcopiei de Roman. Ca o dovadă a sufleteștii mele mângâeri cătră fraţia sa, f-am
hărăzit veșmintele arhiereşti ale mele câte avem aduse aicea în măn. Slatina împreună
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cu engulpiul şi crucea, supt condiţie ea după sfârșitul
tropolii asfeliii cum

rosteşte și "Testamentul

frăției

sale să rămâe sfintei Mi-

mieii.

Aseminea engolpionul cel am eti hiărăzit de Monarhul Rosiei, şi pe care l-am dat
preosfințitului frate Veniamin Roset cu condiţie de a purta cheltuelile duhovnicescului
mieii fiiti jerodiâeonul Veniamin Canănăui, păn la sevârşirea cursului învățăturilor sale teologhice,

precum

și a întoarcerii sale de la Athina

în patrie,

fiind-că, aseminea

cheltueli

pun acum însărcinare asupra duhovnicescului mieii fiii Meletie, ci daci sar prileji
săverșitul mieii mai înainte de a-l aduce pe Veniamin de la Athina, să le poarte şi să
le întimpine însuşi cum să va putea închipui, apoi preosfinţintul frate Veniamin loset
în locul acestor cheltueli, ce urma să facă va bine-voi a depune din preţul engolpio=
nului arătat după trecirea mea din vicță cpt sute galbeni în casa shoalelor publice;
unde păstrându-se acest capital nemuritoriii dobânda vecinic să se întrebvințeze pe fie
care an spre remuneraţii autorilor celor mai bune compuneri în limba patriei şi mai
ales privitâre la istoria patriei și nație, sati când unii din asăminea autori nu vor vroi
să priimescă micul acesta tribut, atuncea sii se cumpere sati să se publice cu dobânda
anuală nişte astminea compuneri, spre a s6 împărți gratis elevilor academiei care vor
căștiga la ecsamin premii în istoria patriei, ori lipsind în unit ani niște asfeliii de com-

puneri atuncea să se împartă dobânda în natură elevilor arătaţi, păzindu-se orânduiala.
acesta nestrâmutată cât va trăi blagoslovita nâstră patrie. Saii Yarăși de va vroi prdosfinţitul frate și al miei fiii priimit din sfântul botez poate remânea slobod a nu da
suma aratati din preţul engolpionului pănă la trecerea frăției sale din vicță, când
atuncea vendendu-se engolpionul si, se depue întreg prețul lui în casa shoalelor spre
a să întrebuința dobânda după regula de mai sus.
Cărţile ce am lângă, mine împreună cu parte ce ati rămas la sfânta Mitropolie,
adeciăi întregă vivliotheea mea, dorind foarte să nu să înstreineze și să se irosască fiind
adunată

cu

multă

greotate

şi mari cheltueli,

o afierosese

Seminariei

ce

frăţia

sa Ar-

hiereul Veniamin Roset saii făgăduit a înfiinţa pentru monahi la sfânta min. Dol
Jăştii spre pomenirea mea.
Fiind-că Dumn. maiorul Kogâlnieenu viind aicea ai mai luat de la mine trei
sute galbeni în socotcla tipărirei Istoriei Besăriceşti, care acum peste tot fac opt sute
galbini ce ai priimit Dumnea-lui de la mine, şi pentru care se află datorii a-mi da
saii 267 trupuri din istoria besărieâscă, sai banir 8004. Las dar ca acești bani luaţi
ori în natură dela Dumnea-lui Rogâlniceanu, saii adunați din venqarea ecsemplarelor
din istoria besărieâscă ce iaste datoriii a da, să se așăze de epitropii miei în casa
Seminariei Socolii, întrebuinţându-se numai dobânda lor anuală vecinic în tipărirea pe.
rând a tuturor tălmăcirilor manoseriselor mele câte să vor găsi nepublicarisite, şi întipărirea cărților besăricești de care dupre vremi ar fi lipsă, care să slujască a se
hărăzi fără plată tuturor cliricilor siminariști la eșirea lor din Seminarie, dupre cum şi
pe la besirieile țării, protimisindu-să cele sărace spre pomenirea păcătosului mieii suflet. Poftese pe Dumnea-lui maiorul Kogălnictnu să nu să împotrivască a răspunde
accstă dreptă datorie, fiindu-i în destul înlesnirile ce la prilejuri i-am făcut cu toată
buna voinţa me, și rugând pe Cârmuire şi pe cei ce vor avea după vremi trebile
în puterea și sama lor, ca să privighieze dacă să întrebuințază dobândile acestui capital întocmai după orânduirea mea.
|
Las asupra fiului mieii Meleti să răspundă și cuviosului Yeromonah Calinic eclisiarhul mănăstire cinci-zăcă galbini spre pomenirea mea din închipnirile sale.
Insăreinez pe fiiul miei Meletie ca pentru dragostea Domnului îmormântarea să.
„mi se facă după povăţuirea ce i-am dat numa cu părinţii din Mănăstire, dinafară de
sfânta besărică, fără arhierei, semplu, și fără zadarnică pompe și cheltueli.
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In sfârşitul acestora cu dreptate de părinte pun în numele Domnului însărcinare
asupra prcosfințitului frate Romanu şi-l rog să bine-voiască, pentru dragostea Domnului
a fi lucrătoriii și părtaş împreună cu îmbir epitropi însemnați prin 'Lestamentul miei,

Dumnea lor logof. Costache Conache, Spatariul Mihail Cantacuzin (Păşcanu) cătră împlinirea rostirilor 'Lestamentului mieii, și a osăbitelor codie(h)ele alăturate lângă dânsul.

Recomandându-i

mântuirea

păcătosului

(Adaosul

tot odată
micii

să

se

roage

înduratului

Dumned leii pentru

ertarea

şi

suflet.

seris cu însăși mâna

sa proprie)

mentuluă mcă. Veniamin proin AMoldavias.

Acest adaos să va socoti ca o parte a testa-

]. p. în ecră
eu inițialele sale.

Nicanor

Arhimandrit

In 20 Martie

martur

1814, sfânta min,

Slatina,

Grigorie Duhovnic martor
Silivestru Dohounic mariur

„ăceste de mar sus arătate învăţat de Prcosfinţia sa din cuvânt în
cuvânt am scris

ŞI adeverez.

TRIO—
18

Calinic ieromonal, eclisiarh.

477.

Adresa Departamentului Dreptăţei prin care să constată că a ordona
t și
Domnitorul timpului, Jihaiii Sturdza, de a: se eaccula Testamentul de
călră
bpibopă înstiluiți de Mitropolitul Veniamin—ca eaecutori 'Testamentari,
Copii de pi poronca Departamentului dreptăţei din 27 Enuarie,
347 subt No. 115
LV.
Dumnea-lui acel Dimitrie Cantacuzin ispravnicul acelui ţinut, prin
raportul
ce aii supus pre Inălţatului Donm la 18 Dechemvrie a anului trecut
1846, ati alaturat
în orighinal dicta şi Condie(h)elul ce aii găsit după săvârșirea din viţă
a preaosfinţitului proin Mitropolit Veniamin în prilejul catagrafisirii averei remase
dela repost. la
miănăst.

Slatina, şi Înălţimea

Sa cu resoluţia din 23 a următoarei

le-ai recomenduit

aces-

tui departament : „Ca Dumn. Logofătul dreptăței va încredința Giudec.
competente
„testamentul și Condie(h)elul arătat ca să le impărtașasei Epitropilor
numiți, spre a să
„pune în lucrare voinţa testatoriului întru cât privesc dreptăţile sale acele
personalet,
Drept aceia Departamentul dreptăţer spre împlinirea înalter resoluţis,
triimete pe lângă
acesta acei Giudec, atât orighinalnica dicti şi Condie(h)elul pomenit, cât şi
copii de pe acel
raport a Dumn. Ispravnicului spre legiuita, lucrare.
Iscălit: Logofătul dreptăței W. Sau
Cercetat

|

Șef Secţiei Papafil
Pentru întocmai cu originalul
Stol. Klucerescu

Documente

—
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1847.

Adresa

Tribunalului

de

Suceava,

Veniamin Roset,

prin

care

trimile

Episcopului

de Roman,

Testamentul original spre executare.

Inalt Preosfinţitului Arhiereii Veniamin Roset Episcop Romanului și Cavaleriă.

LVI. Didta şi Condie(h)elul săvărşitului întru pomenire proin Mitropolit Veniamin
Costache priimite pi lângă poronea Dipartamentului dreptăţei sub No. 115; acest judeciătorese trebunal a ţinut. Sucevei în original pe lângă acesta cu cinste vi-l triimete pr€osfinţiei Vostre spre a urma după însărcinarea cuprinsă întwensele, triimeţindu-vă tot odată şi copil întocmai după numerarisita poroncă a Dipartamentului.
Alecu Botez.

Cantacuzin
Director

Balomir.

Stolo-nacialuic Pitar Klucerescu.
N, 499
1847 Fevr. 35.

*

|

|
Acte oficiale, diplomatice, relaţii de ale boerilor țărei și corespundințe
familiare de ale Mitropolitului Veniamin dela 1600—1842.
RELATIVE MAL CU SAMĂ LA REVOLUTIA DIN IS21 SAU ETERIĂ GRECEASCĂ, CU INSEMNĂ-

TATE PENTRU ISTORIA MODERNĂ NAŢIONALĂ.
1L'7 88.

Baronul Alecsă însciințază pe Jitropolitul timpului despre venirea armatelor
rusești în Jloldoca, și rugă a se numi 1spravnie Dimilrache Alexandrovici,
din finulul Sorocel.
Inalt Preosfinţite Avhipăstovule și Inalt pre cinstite Mitropolite înălțaţă și de bune

ntmură

Domni și suetnice pământului Moldavie).
Milostivii ai mtei Domni.

LVII.

Cinstita serisoare

a d.-v. de la 24

trimisă

în luna acesta, eii în diua cea de

eri am avut cinstea a o lua, iară a voastră atâta îndestulare cătră a mea monarhică prea
luminată stapânei! marei Domnei a toata Rosia, încredințarea voastră cea cu curată inimă,
vă mulţumesc vout cu numele mărire sale, și încredințez de bine făcătorule părinte, şi pre
voi milostivii mei Domni, că grijile Marirei Sale întru însemnarea cea plină, că pe
vol de la vrajmașii creştinilor ţiindu-vă tot-deauna feriţi, și cum aceasta a se păzi, așa
şi celei mari îndreptări a Mărirel Sale aice cu armie, sati încredințat strălucitului

Domn General Feldmarșal și cavaler
care el pe noi ne-aii gătit cu oaste
arata el în părţile voastre. Pentru acea
dajduim că în părţile acele de graba
toate celei ce

graf Petre Alexandruvici Rumenţov Zaducaevschii,
spre întâmpinarea acelui vrăjmaş, numai de să va
dar noi acum ne afliim aproape de părţile vâstre și năvom intra, osăbit eii sunt gata a mă sili spre a arăta

vor fi cu putință vouă,

milostivii

ai

mei Domni,

şi întru

obște

tuturor

lăcuitorilor pământului Moldaviei, cum prietinilor noștri și făcătorilor de bine, slujba,
mea, şi deosabit norocirea atunce pe mine mă voiii pune când cu apărare oștilor cu mine
voiii aduce, tămplare voiii avea cu cinste de bune niamuri, și cătră noi cu cele bune
socotele

pe

cei

aşăzaţi

să-i

arătăm,

cătră

monarhina mea,

cei ce caută

pre a ei acopere-

mântu, cel făcătoriii de bine, milostive al mei pârinte, din manifesturile Mărirei Sale.
ce Sati pus întwaciasta care cii pentru proslăvirea lor cătră voi petrecănd poftesc, ca
pe un păstoriii tuturor bisericilor celor pravoslavnici ce cred în pravoslavie, să le arăţi
ca să înțâlega pe acele bine faceri. Fii aice tremit carte de la Graful Rumenţov Zuducaevschii, şi încă mai am la voi, milostivii mei, părinte, și de bun niam boeri. Acest
dătătoriă Demitrache Alexandrovici pentru osardie şi slujba cătră noi, ve răcomenduese
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a-l îngrădi cu acela, și a arăta lui mili, şi facire de
ispravnie,

cu acel loc şi cu arătare

aciasta

bine,

să fie ispravnic

ne fiind în ţănutul Sorocei
în

slujbă,

mai

mult după

socotința rugămintei mele, și eii ca un îndatorit cum şi tot-deauna sălindu-mă, cu toată,
datorie meu şi cu cea înainte cinste neschimbat voii fi.
Milostivii mei Domni
a Dumni-tale cucernicită slugă
Baron „Allecsă.
1188 Mai 23
Leșasca satul Capatisea.

(Traducere veche).

———
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1802
Insciințavrea
. Domnitorului lovruzi de venirea sa la tron și sfătuirea dală cătră
Jlitropolit și DBoevi de

a fi în unire cu toți spre ai ajula la administrația
jăvei mai cu folos.

Preosfinţite și de Dumnedeă alesule Mitropolite a sfintei Mitropolii a Îloldaviei liir Iacove,
al nostru în Ilvistos cinstite parinte, și cinstițilov, și eughenişilor at noștrii prea

doriţă veliţi

boeri a Domniei noastre a Moldaviei, pe Preosfinţia ta cu evlavie și pe dumne-voastră cu
dragoste vă sărutăm. și sa trăiţi întru toată bucurie și fericire.
LVIII.
Priimind noi răspunsul cel din parte a toată obștie, și pliroforisăndu-ne de
cea dorită nouă întregime sănătăţii voastre ne-am bucurat, și vădând toate cele ce din

suflet aţi arătat, mărturisind vesălie.și Ducurie cu care inimile

voastre

înpodobire

și

văvna
şi

pămăntului

Moldaviei

cu

Domnie

noastră

de

acum,

sait umplut

de

pliroforisindu-ne

de

cea adevărată a fiiște cărue cătri noi, şi de buna, gândire și proeresisul vostru,

vădend întru adevăr

atăt ipolipsisul ce

avem

şi. socotim

tot-deauna

cătră

evghenia

voastră” căt şi-ce cu-credință protimie ce aveţi cătră înpirăteştile slujbe, şi neivindu-se
niciun adevăr la cele ce să sămăna și să vorbea de cătră cel denaintea noastră Domn pentru Săndirile voastre, care și noi le-am socotit cu totul streine și vielene; ştiind a fiişte
„cărue diathesis și daruri (proterimata).
Deci îndată tilmăcindu-se această ce din parte a toată obştiei carte ce ne-aţi trimis am dato la prea înaltul Devlet arătăndu-o la locurile cuviincioasă, și mult isprăvind
spre a să păzi în toată, vreme ucel bun ipolipsis al vostru .la stăpănir noștrii. Pe ling
care mai așteptăm înec şi acel din parte obștiei de mulțumire mahzar, pentru cele bogate înpărătești

milostiviri ce să răvarsă

asupra

obştiei patriei noastre,

prin cel mai de

nainte trimes înalt hatișarif, spre pliroforii şi încredințare pre puternicii înpărăţii de ce
trebuincioasă şi bună credință a voastră. Deci pliroforisându-vă şi evehenia voustră cum
că şi părinteasea noastră dragoste cătră toți și stăpâneasca milostivire curată şi adevărată este întru început, vă sfătuim părintește şi v& poroncese stăpiinește, căci fiind
că scoposul și: cugetul nostru caută spre binele patriei voastre, şi spre răsplătire celor
credincioși supuși ai noştrii, pentru această pricină dar şi către toţi aceştia părintească,
dragoşte avem, să aveţi unire şi întru un glas şi întrun Duh să fiți la cele bune, ca
cănd am fi un trup, și spre folosul cel de obștie cu un suflet privind, şi spre plăcere
sălindu-se

fiiște carile

pentru

creștirea

și sporire

darurilor

lui,

ca

să

tragă

la sine

pă-

rinteasca noastră drawoste şi stăpăneasca milostivire. Deci nu este îndoială că cunos"când stăpânescul nostru Diathesis, spre ocărmuire unirii și înpăcării voastre şi statornicie
lucrurilor, că nu veți urma părintești noastre sfătuiri, și stăpâneştii poronci, care .atărnă
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spre cea bună stare după

dorința noastră, și a căştiga fiişte carile ce întocma stăpănâsca

noastră

de bine.

bucurie

și

facire

lar pentru

câte

am

avut

să vă

omurul Domniei noastre din pitacurile Domniei noastre veţi înţălege.
mulți şi fericiţi. 1802 Octomvre 14.

însămnăm

pentru

Și anii să vă fie

—DIOGRE—

1802.

Însciințavea “Domnitorului Moruzi cătră Mitropolitul țărei Iacob, călră Episcopi,
și Doeri pentru ci da relații de veniturile ţărei.
Preosfinţite și de Dumneseă alesule Jlitropolite al Aoldaviciă chir Iacove, al nostru în
JIvistos cinstite, Yubitorilor de Dummnedeă Lpiscopi, și cinstiților evghenişi și ak noștri prea
iubiți Docvi Caimacani at Domniei noashve a Aoldavici, pe Preosfinţie ta și pe tubiţii de
Dumneqeă, cu culuvie xE savutam și pe cxhemele voastre bine ciustitoră vă sdr ut. Să fiţi
sănaloși

IAN.

întru

toata

bucurie

și fericire.

La 21 a trecuter luni scriindu-vă prin călăraş de la Avaschioi, vă facem ră.

spuns scrisorilor ce ne-ati trimes din 15 a trecutii luni, am purces mai înainte la 29 și
prohorisănd astâdi în 7 a lunir aceştie am ajuns la Dobrali, cu scopos ca mâine să trecim pe
la Baleaut; sălindu-ue ca să vă apolavsăm (si sosim la voi). şi nu lipsăse cu triimitere ace-

stuea a cerceta pentru dorita nout întregime sănătății, înștiințăndu-vă că păr într acest c€s
încă mam luat răspuns pentru trebuințele ce prin tatarul IIalil și prin alţii vam poroncit, si mai întăi din toate cărora ce aţi dat socotindu-vă înpreună după cât vam seris,
pentru dările locului, cu ce cuviindoasă şi bine: plăcută chibzuire spre îndămănare
tuturor de obşte și spre răsuflare bunei vieţii noastre și a voastre, şi a tuturor lăcuitorilor ţării Domnici noastre. Noi îndată ce am luat svântul hat, nu am lipsit a vi-l
trimite,

ca să vă bucurăm

și să vă iînsuflețim,

poroncind

ca

să

să

citâscă,

întru

audul

tuturor Jăcuitorilor ce st afla în Esi şi streinilor, şi întracest chip să fie arătat tuturor
cele împărăteşti poronet ce să arată intrânsul, și milostivirile ce să răvarsă asupra
locului de cătră pre puternica şi milostivniea împărăție. Și noi și acâsta am făcut-o
și toate cele de folos patrier le socotim

şi Je punem

în lucrare,

şi nu contenim

strădă-

nuindu-ne în tot felul de chipuri spre răsuflare și odihna, patriei, spre paza celor bune
şi” de folos şi spre întemeerea lor de obşte şi acum și mai pre urmă, așteptând şi noi
îneă ca după poroncile Domnier noastre să vă faceţi socotțla pentru dările locului, şi
să ne arătați nouă socotința ce aveţi, ca să socctim şi noi mai cu deadinsul, şi să
hotărim, puind în orândutlă cele de folos obştiei şi fiiște-cărue. Dar vădând atâta
tăcere păr acum, şi boerii noştrii scriindu-ne. numat că tot vă socotiți, și miriindu-ne
nu lipsim a v6 o seric, cum că știut vă este tuturor că locurile Vlahobogdanii dintru

început aii avut pronomion, a-și orăndui ocărmuirile cele din lăuntru prin socotința boefilor şi a ighemonului, şi pănă acun acest pronomion să păzăște neelentit, inoindu-să înca
si prin svântul şi împărăteseul hat; ce sai mat primit mai înainte, pentru aceea,
dar spre a să hotări dările loculm în "Țarigrad, printralte voroave ce sati făcut, nici
de cum nu am priimit 'nici am găndit una ca aceasta, trecând cu videre tot interesul
nostru, ca nu cum-va în dilele noastre să lipsască acest pronomion a locului, care nu

puţină cinste
cum am dis,
faceţi arătare
întărească de

şi bucurie pricinueşte tuturor de obşte. Deci dar cu acest cuvânt, după
vam poroneit în trecutile zile, ca socotindu-vă pentru această madt, să nd
prin anafora dă socotința ce aveţi, cure fiind cu bună cumpăneală si, se
cătră noi, la care ne priimind nici pănă acum. răspuns, și ne putind în-
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țălege greutăţile ce veţi fi avănd la aceasta, am socotit ca să vă însimniim unile, care făcându-le trebuește bine să vă socotiți cu toții, și săi ne proftaxiţi (presintaţi) anafora pentru
aceasta,

Noi vam

seris şi mai

înainte,

şi acum

încă vă arătăm,

că ma)

întăi din toate

cele-lante avem privighere, și de demult avem durere, spre uşurare ţării, şi odihna săracilor licuitori. Scopos spre a aduna avere nu avem nici primim vre o dinioară această
gândire, precum viderat vam arătat, măcar că ne aflim încă în datorie şi a patra
cură domnind,

deci dar din dările ce avem

să luăm

nu

căutim

al

nostru

folos, ce ne

mulţumim ca să putem întănpina obieinuitile cheltuele a unii domnii, șI să facem bine
de ne va prisosi ceva, și atunce vom pute face şi mai multă uşurare spre adiverire diatesimului (disposiţiei) nostru celui curat,

acesta este scoposul nostru spre vesălie de obştie și

spre stare ce bună a ţării. Și cheltuclile
bine să le aflaţi, vedend
ȘI fără

de

nici

o stare,

pre cer mai
și bine

Domniei

mulți

înțalăgeți

de la cei mai de nainte puteți

din Domni

că

că afli datoria în toată

cheltuelile

cele

mai

înainte

de

pre

vreme,
două-deci

de ani acum sint îndoite. Deci la aceste făcând temeiii, vă poroncim să vă adunaţi în
preuniă și să, vi socotiți pentru dările şi orănduelilă locului, având temei mai întăi precum de multe ori vam scris pentru buna înpodubire locului și pentru ce de obște
mulţămire, Căci voința noastră este, lisănd de oparte și deosăbind răsurile, banii Menzilului, venitul

Doamnei,

şi a

scutelicilor,

şi

alăturiind

dările cele ce să lua la anul

1783, cu ele de acum și adiiogire cheltuelilor din stricare monedelor, și socotind că nu
puțină ușurare este locului lipsa jafurilor ce să făcusă din catahrisis și înpuținare hava=
lelilor, să orănduiţi

Domnei

cele

trebuincioase

şi

de

agiuns

dări

a locului

ŞI să

ne

înștiinţaţi prin ce de obştie anafora, care fiind potrivită şi bine cumpănita să o întărim,
şi să avem purtare de grije spre ştergire obiceiurilor celor răle şi de stricăciune și spre
întărire celor cuviincioase pitreceri, ca cu acest chip să căștigăm lauda lumii și norocită petrecere, și răsplătirile de la Dumnedeii. Aceste, Yar anii să vă fie de la Dumnedeii mulți și fericiţi.
(Traducere

1802

veche)

SOC

Noemvrie
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1808.

Serisorea

bă

Vasile Jlălinescu

către Jlitropolitul Iacov.

C. Ilerepâyprz 29 Mapra 1803,
Ilpeocpamenntiiuiit BaaarIko

St. Petersburg, 29 mart 1803

Prea Sânţite Stipâne,

Muaocrubnii ApxunacTeIpr,
LX.

Milostive Archipăstor !

Ilo mnororpyanonw ui GOrBaucuno nyTenicerniu

Npupaa CIOAA N IXOPAARA CO MNOI; NOTOLY N HEMOLD
murero

Cuţe

cabaarb AID al0Genbuiaro Moero npeaubra, noropoii

cer Gaaronamero OTCueerBa, CepAuy Nocuy neoutueunoe. BoaALIXABĂA 11 îRa100p1 OGPIBATEICII TBEPANTEI BI MOUX'D Yuuxr,

cxoauko Art noMo:teTI Bord si ceGi ue noma:iy
Co npucropbiexvb cabimaxe i 0 Bamcii :RecTOROii AOIB3uI
JM CD PAAOCTIO H3BECTILICA O BLI3AOPOBIENĂLI 11 DOTONY RCA
Bau IpOAOARENIA AOGparo 3ApaBii NpunouIy MOL NCRpeitnbiiuiu nosaparaenii CP eB5TALIMD ĂPNCTORBIMD BOCEpPEcenieu» npeGuiBan CP MONMD HENPENĂNIARINT HOULTANIENuD
ŢI HCOrpannueuuoi npeaannocrin.
:
MnaocruBnii Apxunacusipt
pam Beeyeepatăniii caşra

BACILUL

j

MAJINOBCKIII,

După

o călătorie (făcută) cu multă greutate

Și bolă am sosit aci şi frigurile cu mine;

Macea

că încă n'am putut să fac nimic pentru objectul mei cel mai iubit, care este binele patriei
1. P. 5. Vâstre, nepreţuit inimei mele. Suspină-

rile şi reclamaţiile locuitorilor să întăresc în ure--

kile mele ; întru cât me ajuta Dumneei—eii

nu mă voiii cruța,

Cu regret am audit despre cruda bâlă a 1. P.S.
Vostre, și cu bucurie am augit despre îusânăto--

șare, şi d'acea, dorindu-vă continuarea bunei să
nătăţi, vă aduc ale mele cele mai sincere felicitări
cu luminata înviere a lui Christos, rămân al mea.

neskimbat respect și devotament nemărginit,
Milostivule Archi păstor,
al IL. P. $. V. a tot prea plecat servitor
Vasile Jlălinescu..

—
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P.S. Sheun MOI 1 AGTIT NPOCATI DAUIErO GIArocIOREuii,
Tuaa BCIO A0POCY CaşutIacr AUXOPOARa, Terept 340pona,
no

Copiu

BAOPOBHL
par.

Auapeenna,

enţe

11 ECCA,

TOILRO ypoiqenuaii

ucocnodoraaer

or»

PS. Pomea men şi copiii cerb'ne-envântarea |. P, S. V,
Liza (Elibabetha) tot drumul a fost scuturate de friguri,
ncum este sănătosă, dar Sofia Andreevna încă nu s'a libovat de ele (frizuri), ecă alți sânt sănătoşi și veseli, numni
Moldoveanul originar este bolnav.

Ouoit. apyrie

Moadqonau

xB0-

9

OOR—
1808

Pespunsul Jlitropolitulă

cătră

Graful Romanţov

în afacerile ţărei.

Strălucite Grafă
Milostivule Domn,

INI. In destul știind noi neapărată datoria noastră atât întwaceastă, deacmu cât
şi în cea din viitoarele veacuri vreme pururea a ne arăta mulțiimitori pentru atăt de
sămţitoare nout, cele ce de la pre înalta toată Rosia tron îndurări ni se revarsă faceri de
bine, drept acea şi priimim tarros (curaj) a ne înfițișa înaintea strălucitului vostru ipochimen cu

acâstă

plecată

a noastră

însămnarea,

întâi

aducând

cea

mat sâmțitoarea noastr

mulţămire pentru cele de mat înainte arâtatele de citră Strălucirea voastră cătră noi mile
în noima de apărare şi acoperemânt a ticăloasei patriei noastre aceștia 4 Moldovei, rar
al doile la înfațiăşarea aceea ce va fi a lxelenţei sale ceiul ce aii fost în Țarigrad Ministru

Domnului

Vasilie

Stepanovici

Tamara,

cu umilinţă a ruga,

pentru

întărire

atât

celor trecute neclătite și sfinte figăduinţe spre a să păzi aceraşi de o credinţă câtră nor dragoste și milostivă epivlepsis (bună-voinţă), cât şi spre a să seri din noii aşădatului Ministru
Domnului 1talinschil înaltă povonciă spre a pune fară preget în lucrare cu toată luarea
aminte

toate de mai

inainte

pre puternica împărătiască
noastră acsta, după cum şi
lucirer tale, apor Strâlucirea
buna epivlipsis şi sprijemală
voi înaltă cinstire și plecart

prin alcatuirea

cu strălucita ctomanictscă

Poartă,

de cătră

a sa mărire aşădatele milostiviri pentru ticăloasa patria
mat înainte am avut cinste a face în scris înştiinţare Străta îndatorindu-ne cu acâstă milostivă a voastră cătră noi
cu cea mai adevărată a noastră și a urmaşilor noştri cătră
în veci avem cinste a rămine.
1893 April,

Strălucite Graf:
al Strălucirei voastre

a milostivului nostru Domn şi făegtoriii de bine

osărdnic câtră Dumnedeii rugătoriii
împreună cu simpatrioții.
A

DORE——

1803

Serisorea

lui

Vasilie

JMalinescu

al Jlitropolitului

amic

vomân,

Veniamin și

petrecător în St. Petresburg, prin care îl felicilă de suirea sa pe scaunul
JMutropoliei Jloldavici
|

C.Ilerepâypr», 15 Mau 1803.

Jpeocnanmenurbiiuiii

Daazrko,

Muaocruguii Auxunacrrpr,
LĂU. Tozs Toy nazazr Mu npazauopazu BD ceâlae
Ho nauary veauzaro Crepaua ns Mouacruipb Iuat: A06eon0€ pOeLOMunanie ROpOTaro auanomeraa
IAX'b

-

$. Petersburg, 15 Mai 1803,

Preosfinţite Stăpâne
7
EȘ
[i
AMilostivule Arhipăstoriă, !

„Un en este trecut de când am prăznuit
noi dioa de astă-(i, făcând pomenirea ma:
| relui Stefanîn Minăstirea

Neamţului ; Iu-

ROTORGC cTprire

Mu%

6oxte

paun

bita aducere aminte a cunoștinței cei scurtă,

A00poabreair,
1 APŞA0y IL

care mai mult descoperindu-mi mie a
voastre facerile de bine, pe vte ati pecetluit a mea cinstire şi prieteșugul câtră

BAncuaTIÎa0 LABEET NOE NGUNTANIC
„ocoli uantaro TIpPCOCLAIENCTEA, 11 NOTONY 11 MOWHTAIO
BATIIIE OTEUCCTBO CUACUINLIIM'L, UTO 135Pa10 NAVA:ILIRA EBOCA IE BEEIL TOAB DDUXGPUATO BEGAD SPIICTI-

ipochimenul

Drept

că și-aii ales incepătoriii Bisericei sale aşa.
de asămănat tuturor păstorilor celor crestineşti, Mai socotese şi aceasta că Dumnedeii

vam zocepanriei BT GBGANOi ACagazuar, NOCTABIstA
BAC HA BUICORYIO CTencur ÎNTpOnOANTA, 1100 IecOu”
IGULO OD ŞCALININTI, MOAMITBY UNCTBUĂ, IL EMUIPEUDIIA
AŞ BUCĂĂ, IL POZALIXANĂI 1 ANL BIMAYTID BO IUL
Canaooa. Roraa Our 11 BCĂ BNAMENUTIIE VU BI

începe a să milostivi asupra ticăloasei Moldaviei suindu-vă la înaltă treaptă a Mitropoliei, câci fără îndoială el va audi
rugăciunile a curatului și smeritului a vostru
suflet, şi suspinurile voastre vor întra în
urechile lui Savaot, dacă şi cinurile cele
mai slăvite din pământul vostru sar zabovi
cu asămine vrednice ipochimene, apoi în-

Bancii 361% DAUUMAENUL OBLIIL TO: ic AOCTOIULIMII
ocoGaxur, To penopb eii otonunauesi peb OBACTBIA.

le npeiinnaşars 4 NpeACTBHTI ICPBONY Anuucrpy

„grabă ar lua

0 cocTosnnii cOONX'D RIUIRECTBD EL TOiL CILI0Ă, RaRYIO

mam

RACTI MU NIBBETILOC PANG VUACTIE MOC LD IND Ape-

sfărșit

toate ticăloşiele. Ii

lipsit a face arătare ministrului celui

întăiti pentru stare a amânduror

MOI NPeATARICUIII,

turilor,

70 ORAMCTD Bei. Îlşi&no 11 Teuenie NBROTOpHIxT
AOCTOaTeaLcrBI BD EBponb Aa COpepInenutaro 00.1er-veni; BANICrO OTeueerna.

cu acea putere,

care

acea știută vou& înpărtăşire

Prinţipa-

îmi

dă

mie

mt la a lor

soartă, şi ce lucrare vor face ariătările mele
acea va arăta vreme. ete trebuincioasă,
adunare a oare
Evropa pentru

Cero qua exouuauicș MOfi nodezuntii 1 pan pecrnui CpILD BAXapL, Tan NOCINAETI Men BOrp Br
ROPOTROC Bem peer ueuazamu! Dr copyCn MOEM'L VPIXOANTE MBICAL ŞTBITEIL YEAULnenubiiueii sinauno Br aepenub. Caşi:0a Br TArOCTI
ROTAA 41 IC MOTY OIY10 ŞILOTPCĂNTI Ha NOI63Y, 11 ROCAA
TC AGICTBIITEADIDL INOCTAUTEA NON UPeacrapIeuis 0
OGderucuin ŞTBCUCUUBIx'I :

Voastre.

aceia şi socotesc patrica voastră de norociti,

aneriua'b lacruipaarb, 3 CunTalo, 70 Bors nauunacT

Gin. hanoe Abiirenic NpPONZBEAŞT

Preosfinţiilor

cărora stări înpregiur în
o desăvăârsită uşurinţă a.

patriei voastre, Astădi s'ati săvărșit iubitul
micii și a vostru de botez fiiii Zaharia, aşa
m&

cerceteazi

Dumnedeii

în scurti

vreme

cu mulțime de seârbe! Intru sfarâmarea
me Îmi vine cugetul a mă mângiiiu cu cea
mai singuratică viață în sat, căci slujba
îmi

|

este

cu

îngreniare,

dacă

nu o pot me-

taherisi spre folos, și mui vârtos dacii ară-

—Bupouerb NPenopyua CCA MOIUTBANT, BALI
JI VPEOBII 810 CB ICTINUDINLD 1 EAORONOUNTALĂEA'L 1
DPeRAunacTI10.

tările mele

pentru

uşurare

asupriților vor

rămâne fără lucrare! Cătră aceasta eneherisindu-mă pr6 sfintelor voastre molitfe.
Ramân cu cea mai adevărată cătră vor:

Bamero IlpeocnameuerBa

cinstire și plecăciune.
|
A Preosfinţiilor Voastre

peey cepantiimiii cayra

întru

BACIAIIL MA ILUILOBCEIĂ
TI

tot osărdnică

slugă.

Vasilie

AMaălinescu

NOGAS——

1808.

|

"O carie de judecaiă pentru o proprietate din Ilâvlăi, dată de Logofeţia
cea mare

a fărei.

De la logofeţia cea mare.

LĂIII. După jaloba ce aii dat în trecutele diley, ctitră Măria Sa Vodă un Constan
tin
Leca din târgul Hârlaului, cu arăatare că cumpirând un loc de casă acolo
din numitul

tărg,

de la un

I6n: Baltă: voinicel

ȘI ci

aducându-și

și cheresteauu trebuincidsă

ca să-

ȘI

—

73

—

facă binale asupra acelui loc, Y-ar fi spus unii şi alţii că locul este cu-pricină,

fiind a

unui Necola Grecul din Botoșani,şi așa siindu-se el ca să nu între în supărare şi la
mai mare cheltuială, aii fost.făcut cerire, ca ori să i se împliniască banii ce aii dat
acelui Ion Baltă pe loc, saii să i se dea stăpânire asupra locului să-și facă trebuincidsele
binale, să nu i se prăpădescă cheresteaua. După a căruia jalobă căutându-se la condicile

divanului s'aii găsit o anafora din 17817 Iulie 15, iscăliti, de veliții boeri de atunci și
întărită de Domnia sa Alexandru loan Ipsilant Voevod, cu cuprindere: giudecata ce
saii căutat între acel Necola Grecul și între Ion Baltă, Vornicel, adică numitul vornicel
cert locul acesta ca pe un loc ce l-ati găsit slobod şi firi stăpânire de către nime;
Necola Grecul încă îl cerea subit. stăpânire ca pe un lucru ce l-ar fi avut dat de cătră
„se
„ dinaintea păcet și ar fi avut și Dina pe dânsul și din pricina focului ardând,
lui mâna nu Yar fi mai dat să-și facă bină, şi aşa giudecata de atunci dovedind că
Necola Grecul aii avut stăpânire asupra locului, Domnia oii făcut milă cu dânsul șii
l-ati dat tot lui, însă îl îndatoreşte ca o casă ce aii fost făcut acel vornicel Baltă asupra locului să t-o plătiasci, Necola Grecul după preţul ei căt a face, și-i pune şi hotărită
vadă că dacă piu la luna lul April anul 1788, nu va face bină pe loc după cum aii
dat făgăduinţi,

nu

numai ci se va păgubi,

dar încă se va

şi pedepsi,

cum

pre larg

arată aceiași anaforă; și de vreme ci acel Necola Grecul de la giudecata de atunci și
pân acum să văd trecuţi în mijloc 16 ant şi el nici o purtare de griji ne având a-şi
tace bină pe loc, însuşi aceiași anafora îl hotărăşte ci, rămâne păgubaș de loc, şi cu
anaforaoa ci ati luat acel Constandin Leca care încă întărită de Măria sa Vodă nu
este, ne-aii dat voe şi stăpânire asupra locului; deci acum arătându-să aici la Logofeţie
un Chiriac Grecul din IIârlău jălindu-să că locul acela este amanet la dânsul, rugându-să
să nu rămâe păgubaș de bani, și ci acel Necola Grecul ar fi cerând giudecată având
răspunsurile sale, pentru care pricină nu l-aui îngăduit vreme ca să facă bin pe loc,
pentru acela dar ati din poronca Mâriei sale lui Vodă să pune di de soroc atât acelui
Necola Grecul ot Botoșani și Ion Baltă vornicel căt şi cumpăritoriului Constandin
Leca ca la 2 qile a viitoarei luni Iulie, negreșit să sc afle cu toţit aice cu ori-ce scrisori
și dovedi vor avt ca prin cercetare

să stăpânească
cibote.

Jocul,

căci

ne

divanului

wind

apoi

să să dea hotărire care parte va

vor

fi aduși

cu

om

gospod

,

rământ

şi vor

da

și

1803 Mai 93,

Constandin Balș vel logofăt.
Saul Grec.
9

0GR—

1808.
*

Scrisirea Consulului Rusesc cătră Jitopolitul

Veniantin în afaceri pohiice

din acel timp.
Dyionzepe 187, ABryera
Il peoc sunet

”
8

(Traducere veche)
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iii Murpouoaurz,

Preosfinţite

Mnaocrunuiii Toeyaapr !

|

LMIV.
IlpuGranian “ Buepanmiii acut nOuTa A0cTBuIa
novrenutiimiii OrabiB BANICTO BLICOROUPEOCBUNICILETEA.

Bipamenii Dr OHNO
Gparo,

nasepraunbii

pi mexaniit sir A0-

unoroatruaro 3Apanint ii Gaarococronuntin
Documente

npiemao

si

Buiocudere 197, August 1803
AMitropolite

Milostivul Domn !

„Poşta ce aii sosit în (ioa de eri aducându-mi
pre cinstită a Preosfinţiei Voastre câtră mine.

lăspundere,
toar6

mie

închipuirile

bună

ȘI întru

cele
mulţi

însămnate
ani

pofti-

sănătate
10

şi

4 —.

CD AOCTOAOIiULIMT OJATOAAPENICATUTO RACACTEIL 40 NOPyieNi NpPuapiiio Moeuy oreucerna EAIIETO, 11 ALO NOAaUONY

de buna starea, priimese

orb Ero peanucerpa Cyarana Xarutepry, nporaneaenia Giaaur
Vb NOAUOI Mbpb uponneanuri pr Ouovn upunnzerii Moa-

risărea purtărei mele de grijă pentru patrecere voastră, şi pentru ca după huteșăritul a,
sultaneștii sale măriri ce s'aii dat să să pună în
lucrare cu deplină măsură preveleghiile cele

AABCROMY VAPOAY, OONBAND A ŞYACPiENBATI OUble RAD 110
epeovalimemy Mub Loeyaapii MOCrO nOBEILUNO, TARI 11 NO
COOCTBCUNONY

ŞECPAIIO

MOEMY

11 PACNOAORCNIO

1

Erpaii-

AŞICMŞ NADAABUA NAPOAY NACTbIPLCTBY FANICTO BLICOROILPEOCRIMENCTEA BULPENNONY,
IIpenenoanteirt
IDrbio

OŞApiiu

mecre Bir

TaROBHINWIL UŞEETLOBANĂIMII.

Ep HpeARuUrbĂNnUnrB
* Muaoerunmii

LOMITAINENT

Loeyiapr!

eii cu datornică mul-

țămire, iar cât pentru ceia ce st atinga de enhe-

scrisă întw'Ensul pentru norodul Moidaviei, ei
sînt îndatorit a sta pentru aceia atăt după prea
înalta a Domnului Meit poroncă, cât și după
însuși a mea osărdie şi buna diathesei (disposiție) spre cel de demult pătemătoriii norod îneredinţat păstoviei Preosfinţiei Voastre.
Aşa dar plin fiind eii de aceste simţiri
am cinste a rămăne cu ce mai plecată cinstire

BANICrO BIICORONPCOCBUUȚENCT
BA,

Milostivul Domn
a preosfinţiei voastre
prea, plecată slugă

Tlosopubinmiii cayra

ANIPEIL IP AMIICROII

Andrei Italinschag.
A

NOG—

1808.

Scrisorea lui Jlalinovschi cătră Mitropolitul Veniamin în afaceri de ale fării, spre
a proteja pe Români la Petersburg.
1 Iloudpa

C. 1loypy

Noemvrie 1, 1803, satul Ibirie.

„Milostivule Arhipăstor» 7

Muaoerunnii Apxunaeripe,
LĂV.

Ilueno namero

TOAUNA TOALIO A0U10;
“YenbXa MOCIL 10004
OTEHCCTEY,
enazaait

IIpeocnuimenerea

Ei uaqtereei

or 2 Ivan

ce-

40croiiuriii Iacrrpt,

1 NpPUBUI ANHOCTII Kb BAUNENY ORANOMY

110 XOPOILUO WTO NILUCIILIUI, BT CEOESI NUCI,

„Or

NOU

2UBÂX'D

caMD HNAABIOCD, 1160 A0EeIb
MINIGETEA ODGIIINL MEPTBII,
pameii seuab,

na UXb

NpEACTALICNĂLĂE

MOI
RAR

110 cemy

1
sI 1

NpeAcTaRIentis MI NPCAcraII VAZA MOL

POIACUNLIE

Be

MBCTa AApyeT Mub DOrb APyEUXD, Ii

NPEACTABICUIĂIL MOI OititiBuTb AJ MOCĂ A10ÂHIL ROTOPY10 uerperi,
10 RIITAIO, Kak'b OIL CAMb CCPANCBIIACI(D ANACTD, 10 1 TONY
TPCOŞeren,

VTOOVI 11 Bani

nacruipe A00poiii, ui cau
2BIBACTD

IL

HpOrntenii OsEuBuUurer BBpOI0, Br
auacre:

OAILOTO, UE TOAL:O

naupaeno
IBI0Î

Bor

NAPOAL,

1 Getzanonia Barpaiti4a€r'b NŞTb, N TBOPUTb
capIxaunoir, uponontaşiire nocrb rotopur

ue nanaUCUpaBAnt

MOIITEY
Ilcaiu,

Ney-

ran.
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Ta. 42 nau ue anau, Tanoii nOeT%, Hair BOrL TANT O3NAacrI *
Bupoucu

ecu

€b Bbicoonounranieu'n

Bamero

! peoesanţenerea

„Cartea Preasfinţiilor Voastre din 2 a lui lulie, astădi abie mi-ati venit, Preasf. vrednicule
Păstoriii nălăjluzşti că dragostea şi plecarea mea

ce am cătră ticălusa (nenorocita) Patria vostră,
îmi va face ispravă şi bine ai lămurit Preast.în car-

tea Preosf. tale dicând din arătările mele cele vii
după cari și însuşi eii niudlajluese, fiind-că pân
acum atât arătările cât şi prostasiile mele ati
tost moarte, precum și copiil miei, acei ce s'aii nă-

scut în fara vostră,în locula cărora dăruindu-mi

Dumnegeii alți copii şi aratările mele le va învia, pentru acea dragoste care ilicrinos (sincer)
o hrănesc în sufletul micii, precum însuşi el
ştiutoriul de inimi știe, însă cătră aceia să cere
ca și ceririle voastre să învieze prin credință.

Peaosf. ta păstor bun fiind şi însuţi poţi să stir

că Dumnedeii pe mine în zadar nu cârtă, că
nedreptăţile și fără de legile nu numai la tot

norodul închid calea, ci și rugăciunile lor le
fac neaudite, propoveduind pot dice Isaia cap
42 nu știii, însă așa pot pre cum îl rândueşte

„ Dumnedeii

„La

acolo

la locul acela.

cea mai de pe urmă cu cea mai înaltă

cinstirea sînt

Al Presfinţiilor vostre
Intru tot osârdnică slugă
Vasilie Aalinouschi

peeyeepaubiimiii cayra

BACILI MAJIINIOBCEIĂĂ
——ANOGR——

bi

1804.

Tot Vasilie JMalinovschi

lăudând virtuțile păstorale ale Jlitropolitithii
Sanct Petersburg

Veniamin.

15 Martie

1501,

AMilostivule Arhipăstoriii,

Preasfinţite Stăpâne!
LNVI.

Nici odată nu voii uita eii un cuvânt a vostru ce mi l-aţi arătat Preosfinţia-

v. odată întro

carte

cătră

mine

cuprindătoriii

noimei:

nenorocitei patriei voastre, și păcatele norodului
tru acea vreme voi arhipăstoriți, lar ei întru
osărdie me cea nefățarnici este cunoscută de:
acestea adeveriază că Dumnedeii patria voastră
agiuus pin la urechile Domnului Savaot. Pentru
cea arhipăstoriascii de sufletile încredințate vouă
lar mie mi saii cidut cu scârbele și cu nevoile
mieii, a Jubi mâna lui cea pedepsitoare, a săruta
intoarce cătră

densul

cu toată

Că ceriul nu priimește strigarea

aii făcut ceriurile a fi de avamă. Dinizgonire din țara voastră, cătră care
Preosfinţia ta. Amăndouă întâmplările
nai uitat, şi suspinurile săracilor ati
câ de la purtarea de grijă a voastră,
turmei mult spănzură măntuirea ci.
a mă înviița a cunoaşte pre ziditoriul
driapta lui cea părintiască, şi a mă

inima,

Intru adevăr nu poată fi altă mai mare norocire,
rătăcirii şi cu

totul

a să

afierosi

pre

sine

ziditoriului

de căt a-și cunoaște cineva cale
stii,

pentru

că

numai

atunce

va

pute a să folosi omul de chemarea sa care să pune asupra lui de stiipânirea cea înaltă,
luminându-se prin rugăciunile sale cele cu osărdie întru sălinţile sale, iar nu orbindu-le
asupra nădejdelor a înţălepeiunei sati iscusinții sale, și urmând pornirii patemilor celor
rătăcite. Deci știută fiind mie buna credința și tapinofrosini (umilinţa) a Preosfinţici "ale, luând
aminte cuventului lui Dumnedeii învăţaţi pe sinpatrioții voştri adevăru lui, şi dup! acera
nădăjduiți asupra lui Dumnedeii, şi el fiind giudeciătoriii și părinte a tuturor noroadelor
st va milostivi și asupra patriei voastre, pentru care şi eii aducându-mi rugăciunile
mele, cu cea mai înaltă cinstirea me și adevărata plecăciune rămăiii.
(Numa!

copie

în româneşte,

traducere veche).

1807.

Jlăviuria veliților boeri ai fărci dată Jitropolilului Veniamin pentru cuvintele
însultălore

ce i-a

adresat

consulul

Austriei

Sior

Hamer

în plină

adunare.

Caimacamil

LIVII. Preosvinţitul de Dumnedeii alesul Mitropolit a Moldaviei, și al nostru obştescul duhovnicescul păstoriti şi părinte chir Veniamin, astă-qi ceriind de la not acesta
adevărată, și fără, părtinire arătare pentru cuvintele cele pline dă huli și întru 'tot scăr-

belnice, care eri în curtea țării, în casa adunării Căimăcăniei, întru înfăţişare tuturor
au răsuflat asupra Preosvinției sale în publică strigare D. Sior Hamer agentul Cesaro—
Crăese. Iată în nevătămat cuget subt iscăliturile noastre încredințăm curgere întâmplării
aceștie, care are începutul

stii de la o cerire ce cu căte-va dile mai înainte numitul D.

Sior Iumer prin notă aii făcut la 15 dile aceșştii luni cu

cuprindire ca

acâsta: că de

”

—

76—

citră înalta sa curte s'ar fi nevoit a micşora întru tot prilejul înştiinţările cele folositâre a biruinților armiei de subt ocirmuire Generalului Benegzec. Jicând că franţojii
ai fost trecut de Riga, şi că Exelenţie sa generalu Mihelson va fi silit a să trage de
la "Tocobasari. Și că în sfărșit Preosvinţia sa părintele Mitropolitul 'însuși ati fost dis
prin viă grai,

că numitul

ar fi cuvăntat

asupra

unii molebie

ci sati săvărșit de Preos-

vinția sa, precum că era foarte ne potrivit lucru, de a mulţămni ceriului, pentru că
franţojii ati fost trecut de Riga. Și această din cuvânt în cuvânt cuprindere având nota
sa ; în sfărșit cerirea sa răzima a numi pâră nedreaptă, şi netrebnică arătarea acâsta, şi
a cere mărturie spre îndreptare cu desăvârșită aneresi asupra, celor ce s'aii arătat la curte
sa pentru vorbile aceste. La care cerire a Dumi-sale Preosvinţitul Mitropolit având multe cuvinte a duhorniceștii
socotește

a nu

put

îndatoriri,
iscăli

care lege îl opreşte

o mărturie

ca acâsta,

aii

a le păzi tăinuite,
dat

în multe

şi după

rinduri

care

răspunsul

să
ne-

putinții unii asemine mărturisire. Până când eri în 26 dile Aprilie, în formi cerănd
Dumnealui Sior IHamer, prin dragomanul agenţiei Sior Dulner, de la toată adunare
căimicămiei, cu înfăţoșare şi a Preosvinţitului Mitropolit, ca numar de cât să să iscăiliască mărturia cerșută. Sati dat răspunsul prin graiii trimisului dragoman, în casa
căimăcămie! că pe Preosvinţia sa părintele Mitropolitul îl oprese pricinile care ca un
duhovnicesc

părinte

le știe şi nu le poate arăta,

de a iscăli

o

mărturie

îndreptătoare

ca aceasta. Și de vreme că Preosvinţie sa, cap legii şi a credinții noastre fiind, și
după aceasta, cel întăi întru cele politicești caimacamii, pre cum legea țării și pravilile ei
îl socotesc, și-l aii pe cel după vreme Mitropolit. Not dar, fără ce întâi iscălitură a
Preosvinţiei sale răzimată, asupra ştiinţilor tainilor duhovnicești, nu putem pune iscălilituri. Eșind dar numitul dragoman a agenţiei din curte și din casa ctimăcămiei, şi
Preosvinţitul Mitropolit întoreându-să la Mitropolie, peste puţin întru această adunare
obștiască
a câimăcamilor și a altor boeri,

ati venit însuşi

Dumnea-lui

Sior Hamer, cuprins

de mânie sălbatică, şi îndată adresarisăndu-st către noi căimăcamii, în plin glas a dis
aceste cuvinte: Precum sînteți cinstiți, daţi-mi mie mărturia, cerșută după cuprindere
notii mele la care ceiti răspuns. Iuii răspuns cătră aceasta toată sistima căimăciimier
tot asămine ca și mai înainte; puindu-i înainte. iarăși că pe părintele Mitropolitul nu-l
slobozesc datoriile duhovniceşti de a, iscăli pentru această pricină, atunci strigănd ati

dis Sior Hamer,

că Mitropolitul

acel ce nu voește

a iscăli iaste un necinstit ucigaș, ne-

trebnic și făcătoriii de rele, și omul cel mai ticălos a lumei. Glăsuind aceste ocarniee
cuvinte în limbă franţuzască, adecă numindu-l chiar aşa : înfame, asasin, coquin. Și
mai (icând să-mi aducă dar în ceasul acesta Mitropolitul pe pârâş ca să mă înfațișez
aicea cu dânsul, și altile ca aceste, care urmare a dumi-sale aducând obștească mirare
i Sati dis din parte noastră a căimăcamilor, cun poate întru o înfățășare ca aceasta,
în curt6 capitalei ţării, înainte a toată sistima ocărmuirii, în casa judecăţei a slobozi

aceste cuvinte ocarnice
după lege caimacamos,

„şi de cinstea noastră,

către un Mitropolit a țării, întăiul păstorii al nostru, și întăiul

fiind-că cu aceasta nu numar să atinge
dar și de

cinstea

stăpânirii,

şi de

toată

şi de

credința

sistima

noastră

bisericească,

şi

politicească a unui norod, și cu aceste cinstite cuvinte nimică folos nu sati făcut, de
căt numai că cu astimine sălbatecă strigare a dice Dumnea-lui și al doile și al treile
aceste scărbelnice și ocarnice cuvinte asupra Chiriarhului pămăntului, în public arătănd
ca nu va conteni a le dice,și aşa a eșit cuprins de miănie din casa căimăciumici.
Aceasta

fiind cea adevărată curgere în cuget curat adeverim subt iscăliturile noastre.
,

(Urmează

,

19 subsemnătur! ale boerilo» țărei).
———
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O lipistolă a lui Dihelson

cătră Jlitropohiul ţărei în afaceri politice...

Banc BUCOLONPEOCBANEUCTEO

Inalt Preosfinţia vdstră
AMilostive al mei

Muoerunurii Tocyaapr moi n Apxuuacruipr!
LXVIIL.

T-us opun Iyunouy Banu

visit cartea Preosfinţiilor vâstre cum şi de
cătră numele a toată blagorodnica boerime
a enejiei Moldaviei. Mie nu-mi pste fi alta
mal cu priință de cât la tâti, întâmplarea,

a metahirisi din partea mea tat cea ce atârnă de la mine spre cea de obşte îndestulare, ȘI însuși pre acâsta a împlini voia ce
pre înaltă. Nu mal putin fiind încredințat

IOTPEONTI BCÎO OTD MEI BABEIIEE ED OOUENY ŞA0POIGETBĂLD, 1 TM CAMDIMB MENOIUINTL BIICONAĂLIŞIO
poat Gay nexeube yuTperit0 şeeparoii ot uerpeunoi npezaunocru 1cero pan cero ti Pocciiicouy

npeeroay. Br nponesr nponiy conepuenuo nbpuri
WT0 1 Cl; NETINULDUL SYBCIBEL OTINuuGil aro uoTEI 1 WpEAAUNOCTIL Ha BCEFAO NpeOniTr uceri

pentru cea cu osârdie şi ilecrenie (sinceră)
pleciiciune a ttă țara acdsta cătră prestolul
Nosiei. După aceste să mi să d cea săvti-

4

|

sită credinţă, că eu cun cele mai adevărate

MLD.

MuaocTunuini Toeyaapr Moi n ApxunacTuipr
PANIETO BIICCEOINPCOCRIENETBA

sîmţiri a deosebitei cinstirei şi plecăciunei
am cinste a remânea pururea.
Milostivul meii Domn şi Arhipăstor
a Inalt Preosfinţiilor vâztre

|
|
|
1

|

neenonoputilunii cayra
Ilean Muxeacon'r
19

și Arhipăstoriă !

„Dumn. Vornicu Lupul Balş mi-aii enhe-

1 py
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Main

Domn

;

|

plecată

180%

Ivan

2» aarept nput Mama.

slugă
Alihelson

1807 Maiii 19. In lagărul de lângă Ismail.
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Scrisdrea Domnitorului A. Gh. Hangerliu cătră ţară, prin care-? face cunoscul
că vine ca Domn și cu oștire lurcescă în contra oștireă Dusești, ce ocupase deja
Principatele Iloldova și Țara Românescă.
Noi Alexandru Gheorghiii Jangerliu Voevod cu mila lui Dumnedeii Domn ţării Moldavii.

LXIX. Preosfinţite părinte Mitropolit a sfinter Mitropoli Moldaviei chir Veniamin,
Yubitorilor de Dumnedeii episcopr al sfintei Episcopii Romanu chir Gherasim, şi al sfintei Episcopii Iuşului chir “Meletie, pr€ cuvioşilor arhimandriţi și egumeni al sfintelor
Mănăstiri, şi toată parte 'bisăricească ce vă aflaţi lăcuind în cuprinderea domneștei noastre
țări, cinstiți şi credincioși boerii Domniei mele, boerenași, căpitenii, mazăll şi vor vornicel şi vătămani de pe la sate, dimpreună şi vol toţi lăcuitorii, ce vă aflați cu lăcuinţa
în domneasca noastră ţară, vremelnicile întămplări neertându-ne osăbita scrie cătră, Preosfinția ta, ciitră Preosfinţia-vâstră și ciitră Dumnea-vâstră al noștri iubiţi veliți boeri, şi osăbit
cătră cei-lalți lăcuitori, triimitem deschisă cătră toţi această, a noastră obștească domnească
carte, prin care tuturor. vă vestesc ci cu.voe celui dintru înălțime, pre puternica înpărăţie,
(a căria stăpănire fie vecinică şi nebiruită de a purure) după a sa milostivă bună voință ni-aii
dat noi Domnia ţărei Moldaviei (precum de aceasta veți fi înștiințat încă mai de înainte).
Deosăbit de obşte dăm de ştire că dinpreună cu purtătoare de biruinţă înpărătească.

—
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urdie pureegănd și noi din Țarigrad am sosit cu
agiutorul lui Dumnedeti la Sălistra,
unde mulțimea oștilor din toate părțile adunându-să
ati agiuns la o stare nenădăjduită
poate și încă prisosănd, de cât trebuința cere, aşijdere
și alte toate câte Ja război. sint
trebuitoare să află gata. Deci sosind acum vreme de a
lace cu vetejie începerea războinlui, s'aii dat hotărire ca oștile înpărătești si între
prin toate părțăle în ţările ce
cu cunoscutul chip sati călcat, și să lipsaseă de acolo pe
vrăjmaş, şi să mănturaseă
pre toți acei câţi fără de pricină aii pătimit despre dânșii
săle; drept aceia noi înplidind nu numai cătră pre puternica înpăriție neapărata
noastră datorie, dar mai vârtos
săvărșind şi câte să cuvin creştinătăţii și haractirulur unui
obliduitor, și deosăbit păzind
ȘI Dommntsci noastră iubire cătră toți deobște, ni-am
însărcinat a v6 înfățoșa la înaltul
și pre puternicul devlet, ca cănd ați fi fost și de faţă,
ariitănd căte sînt pentru folosul.
apărărei și binele țării, ca uni drept al er părint
e, sîlindu-ne cu tot chipul ca. să.
poată dobândi la asămine întâmplâri ţara milă și
ocrotire pre puternicii înpărății. Deci
cu milostivire
ascultănd pre puternicul devlet
după a noastră cerire, toate pentru

în lucrare

arătările noastre, gata s'aii arătat 4 pune!
câte sati făcut arătare, după care apoi

viind şi vestire de bucurie că sati suit în scaunul
înpărăţiei pre puternicul și pre milostivul înpărat, Sultanul Mustafa stăpănitoriul nostru
, (a cărura stăpănire și putere fie
deapururea nebiruită și în veci încungiurată cu multe
şi mari Diruință în potriva vrăjmaşilor) sait mai adaos încă nu puţină râvnă, și cu
vitejie îndrăzneal spre războiii a oștilor, cum şi pre puternicul devlet sati arătat, mar
cu bună plecare și oiind milostiv la
săvârșire celor ce să cuvin spre apărare în faptă
și ocrotirea supusului norod, fiind
cunoscut pre înălțaţilor noştri Domni cel cu adevărat
înpărătese bun cuget a pre puternicului nostru stăpiinitor, cum și firascii plecare spre
paza dreptăţii ȘI ocrotire norodului mai ales că și din partea noastră li stai
făcut cizuta arătare pentru chipul
cu care
aţi

cum,

Suii

purtat

atinși

la

sai

întămplările

la ceva

de

acum,

încredințându-ne

amestecați și că razimul vă

este

că

nu

sinteți

nic

de

singura adevărata

credinţă,
ce toți supușii neapărat sînt datori a păzi cătră
stăpânire la care de ŞI să va fi făcut vre-o alunecare, să socotește de sili, jar nu
întralt-fel, aceste noi pre bine pricepându-le

și pre

înălțațiă

noștri

Domni

încredințăndu-i

nu

prepunem

căt de puţin
că să poate din partea Preosfinţier-tale, i a Sfinţiilor
voastre, şi a Dumnia-vâstră, a rămăne nol mincinoși la ciite am arătat înainte pre
înălțaților noştri Domni cari atât de
milostivi şi cu blândeță s'aii arătat, în cât îndată
ati şi dat cele mat st așnice împărăteşt
i

poronci

petrecirile
vrednicului

fără

către

de

toți

cei

mai

mari

ai

oștilor,

poruncindu-le

supărare a lăcuitorilor; deci pentru ca să vă

de închinăciuni

înpărătesc

ferman,

pentru

fie

Știută

apărare

și

cuprindere

iată că să însămniază într'acâstă a noastră

Domneascii carte,
|
|
N
„Duturor este ştiut că prin lucrare lui Ipsilant
pripagului fără de veste călcân„du-să de cătră oștile rusăști Moldova, și ţara
Românească, şi săracele raelele ce întru
„amândoă ţările să află lăcuind neavând nici
o nădejde de a putea sta în potriva Ru„şilor, în silnicie și fără de voe Șaii plecat
lor grumazul. Deer: socotindu-să ca raelele.
„sint date noi ca un amanet de la Dumnedeii,
și politicește și după pravilă precum
peste

cunoscut,

nu-i

slobod

nici

cu

cuviință,

a

întinde

asupra lor

mâna cu nedrep„mtate. Drept aceia fiind ci ravalele cer ce
lăcuese în Moldova și în țara Romăpească nu sai lepădat precum șărbii de
supunere ce să cădea a avâ supuşii în„părăţiei mele, ce strâmtoriţi fiind de cătră Ruși
şi neavând putere, nici fiind destui
„nici a să împotrivi sati arătat de nevoe că
sint plecați lor, însă find-că acun, .
„înpărăţia mea ati cunoscut răvna şi plecare ce
să păzeşte din parte lor la săvărșire
„a. oră-ce slujbe trebuincioase pentru înpărăteştile
mele oşti, cu dreptul şi cu cuviință,
„lase, atăt după pravilile politiceşti, căt şi cele oștine
şti, să fie numiții raele prin multe.

— 19 —
„chipuri

ocrotiți

și miluiţi,

şi să s6 facă

Xarăşi

îndestulă

privighere

și

luare

aminte.ca

să nu să întimple căt de puţină pradă în dobitoacele, în lucrurile, ce să apere prin
„toate chipurile; deci făcându:să de osăbire credincioşilor raiale de cătră vrăjmaşi, să
„să pue tot chipul de silință spre ce desăvărşită izgonire și întrângere a dușmanilor
„înpărăției mele, acelor ce mat sus să cuprind, pentru aceia tot odată cu cărţile de
„miingăere ce saii dat din parte Domnilor Moldaviei și a ţării Romiănești, fiind-că să
„dati și înpărăteştile mele poronci cu tărie cătră toți acei ce să află în slujba oştinească
„ca să fie cu privighere și mare luare aminte să nu st întâmple ceva înpotriva înal„ter mele voință, cunoscut

fiind voi tuturor

celor ce

sînteți rănduiţi peste oști mai mare

„că înpărătiasea mea vrere și voință faste ca să să păzască întocma și neschimbat cele
„de mai sus cuprinse, pentru aceia știută să faceţi împărătesca și. înalta mea poroncă,
„ea la toți câţi st află supt ascultarea voastră, şi însuşi vor îngrijându-vă, casă nu fie
„trecută cu videre ce mai mică poroncă dată prin înaltul nostru înpăritese ferman.*
Drept aceia că nu sînt cuvinte numai căt sati audit ce și fapte, vederat st înţ&legeţi din cel dintăi început pentru că îndată după ce oștile ati început a trece Dunărea
saii și ficut strigare prin crainici că s'aii hotărit de moarte pedeapsă, pentru ca ori-care va
cuteza cât de puţin a să aluneca den dreptul, şi acesta este o începere pentru de acum
înainte paza dreptăţii, far pentru a vă arăta mulțămitori ciitră pre puternicul devlet,
pentru nemărginită

iubire

de oameni, vi să cere neapărata

datorie ce să cuvine

tuturor

supușilor, Acesta şi domneşte vă poruncim și părinteşte vă sfătuim. Deci a Preosfinţiei tale
și a Sfinţilor voastre lucru este ca şi mat adănc să giudecaţi şi săi socotiți și căite aice nu s'aii
însămnat;

noi adevărat

cu cuget curat mărturisăm,

că nu numai

ca unii ce n'am aflat

domnind, ce mai vărtos ca nişte alți părinţi, pentru toţi puindu-ne vă dăm în ştire, şi
vă ineredințăm că întrare înpărăteştilor oști cu agiutoriul lui Damnedeii în ţară, nici
o struncinare saii silnicie nu va pricinui la niminea, pentru aceia dar lepădând cu toții
și mieşurare sufletului şi tot feliul de înfricoșare după cuviință ca nişte supuşi credincioși sti v&'înpregtoraţi cu datornica râvnă cu care înbrăcaţi fiind vrednici după dreptate de laudă, vă veţi face şi veţi fi cunoscuţi că prin faptă știți a păzi cătră stăpânire
ce sfântă a supuneril datoriei, care să va cunoaşte mai vărtos cănd cu bucurie veți
priimi și vestli veţi întămpina a oștilor bună venire făcându-st giitire cu toată mulțămire și de cele ce sînt de trebuinţă fără a găndi că aii să fie cu paguba lăcuitorilor,
Jur pentru alte căte cu însămnări aice am avut noi purtare de grijă, şi la toate cu
agiutoriul lut Dumnedeii am aflat cugetul pre puternicului devlet plin de milostivini,
drept aceia fiind că neapărata datorie iaste a Preosfinţei tale,i a Sfinţiilor voastre, şi a
Dumnta-vâstră, nu numai să giudecaţi înpreună și să înțălegeţi aceste ce noi vă facem
cunoscute, dar să vă sârguiți ca și cei mar de gios, cum și lăcuitorii bine să le pricCpă și în mințile lor toate să între, care acâsta este lucrul însușt a Preosfinţier tale, a
Sfinţiilor voastre şi a Dumnia-voastră; pentru că plecarea și voinţa licuitorilor spănzură de
Ja cel mai mari a cărora pildă ati să urmeze, și cuvintele lor aii să de ascultare; deosăbit
vi să, serie să faceţi cu toată îngrijire nu numai

ca să nu

să spargă

satile, dar nică să

st smintiască sati să s& supere căt de puţin așăzările lor sait să să înprăștie umblând
din loc în loc, deci dacă după cum nu ne îndoim asiimănăndu-vă cu neaparată datorie ce vi
să cuvine, vă vom afla vrednici de atătea, împărăteşti mili, îndrăznind prin voia şi ştire pre.

înălțaţilor noştri Domni,

a vă făgădui

și pre milostivii înpărăţir; far dacă
trece)

v& vom

afla neasăminaţi,

inpotrivă, urmiază,

şi ce desăvărşită întreagă

(feriască

şi de

nu

milă a pr€ puternicii

Dumnedeii, lucru ce nici prin cuget nu ne

vom

cele din potrivă rarăşi, urdi6

însămua

noi

înpărâtiască

aice

științe

bine,

că

cu aoiutoriul lui Dumne-

(ei întrănd și not sîntem următori, şi să vă găsim sănătoși după cum dorim.
|
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Ordinul de di a comandantul armatei rusești din Iași spre a numai
asupri pe locuitori cu angăriă.
DULET
“LXX.

jar cei

Tabhnăcire.

Să dă poruncă de ciitră Dumnia-lur Comandant Eşului cătră toți oștenii din ori

no ornomeuito MOIAABCra ro

Ruaiee'rpa TOcnozr 604p'b UT051 11 RTO 113 BOCULO
VIViRANUIXE ROMAUAL IUL NOARARIDTD BIO IL IUItr10ARID 8 AOONOCTIL Ş NpCy:RALOIIUIX BD TOPO, nOCEUD 31 ONPŞ:IOCTIL ile, nOABOAL ue Gparu a GyA
HBIOTE BI ONLIS'T HAA0Gnocre npoenauâr, 077 Meat;
TO 11 HPURAZANO MNOIO OYACTI, AATII ROXY CIeAVeTI,
BE NpOTIBHOML îRC CIŞuac Ocayuattii, 110 CeNy paulOMŞ OTP Mea OuaeTy NOCTyuIeuo aer no pecii
CTPOTOCTII SAROIOBE 1 HECMOTPIL UL HURAROC 11ţ0
TOTYAC TAROB ALO B3ATI, NADETARILTI, RO Mr. Cer,

ce

stare, ca să

nu

îndrăzniască

de

acum

înainte a mai supăra lăcuitorir cu beiliciă,

sii li Ya carăle sati căruţăle ci vin în târgu
fără ştire și porunea Dumnia-lur Comandantului, căci care din oșteni nu vor că-

uta porunca

Dumnia-lur Comandantului şi'

vor urma înpotrivă se va pedepsi.

Ihoua 11 ana 1S07 roza.

1507

Sleeniii homneuzanrr IOzno-onuntr

luni

19,

Comandant al Iașilor Locotenent-colonel
AMICUAILOV.

MIIXAILIOBI.

(Traducere

veche)
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Stefan Apraain representantul oșlirei rusești anunță
sosirea armatei la Nistru
și că a primit prin representantul Jloldovet Alecu
Janculeii însciințările din
Joldova.
Preosvinţite Dlitropolite
al mică, milostiv Arhipăstoriii
și dumnia-vostră Vlagorodnici boerk
a Divanului Knejiei Moldavii.
LXXI. „Cu simţitoare mulțămire am priimit atăt din
partea preosvinției tale, cât
și acelora-lalte șlenun a Divanului Moldavit boeri,
cele cătră mine trimisă sămne a
dragostei și a bucuriei, cu rănduitul boerii D-lur Aleco ancole
ii, spre

priimirea

întâmpinarea

mea.

Să venim

cu

oastea

întru

noua

încredințare

a

pre

în altului

şi

milostivulur

ȘI

miei

Inpărat, spre ocrotirea celor ce să umbrese supt milu și
apărarea sa. Dar întâmplarea.
îmerenii ai făcut si, priimeasci poroncă de la general Mihels
on, ca să stati la Nestru
pe o vreme. Aștept poronea pre milostivulur mieti Împăra
t ca să o priimese cu curierul
acest de

pe

urmă

ce am

trimis.

Insă

fără

Ss ă

însămnez

sai

să

hotărăse

vremea,

ocunosc de a me datorie, ea însumi de faţă cu a me
arătare aflându-mă să vă mulțămese, pentru complementurile ce mi-aţi făcut.

Spre păzire pravilelor a toată Rosie, cu înoire carantinei ce să
face acuni, boeriul

trimis trebue să păzască, căte-va dile carantină, fără să mă întăln
ească. E știind că şi
dincolo piste Dunăre, nu este vre un semn de scâstă boală, însumi
am trecut la mar=
genele Nistrului despre Moldavie, ca să-i dat de față răspunsurile
mele cele de mulțămire:

—

cel de o credință

cătră norodul

am

ce deosibit

evlavia

și să-l încredințăz

51

—

cătriăi Preosvinţia

ta, și plecarea ce pizăse

carile cu atâta sărguință

cu mine,

și credință

să arată,

cătră aceste iată ci vine înnapoi triimesul câtră mine boeriii,

cătră seaonul rosienese, și
iar eri cu cinste rămâiii

i

Al preosvinției tale osărdnie duhovnicesc fiii,
şi al blagorodiei voastre întru toate.
Stepană Aprazin.
1807
Avpust 25 dilo
Movilăit
== TOSOGRS——
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Răspunsul lui Apraain, relativ la întărdierea armatei rusești de a intra în
Principate, din causa armistiţiului provocat de bola epidemică.
Inclt Pre Sânţite,

Name BIICORONPEOCLINȚELCTIE:O,
Muaocrunblii
CL

LASI.

jMilostive Archipăstor
cu nobili boeri!

Apxunacrripr

HOUETINOMIU

ABopiuaiL

Cu uynernurreatitoro

!

Gaaropaanocriro
Udeuamt (luata
Aaena Slunyaea

Cu mulţămire simţitore primesc salutarea, adusi mie de |. P. 5. V. şi alţi membri ai Divanului, prin trimeterea funcţionarului Alecu
Tanculeii înaintea mea. Fii mergeam cu armata,

upiurl

cai upunbrernie Bat si APYTUMIL
nansataauuoe upueaaniesz unnoBuura
erptuy mut. SĂ urez CL ROÎICEOXD BP HOHDE AORAHATEILCTRU
EUICOdA Maro NORPOLUTEALCINA LOCYAAPIL MOCTO tb BANICMY
VapOAY 3 LO 0GCTONTeILerEa nepesnpin nOGŞ ALI Tenepa.ra
Muxcarcona Mt BEIBTI OCTANOLIUTECII HAAb ȚlUBCTPONIL A0

ca noii semn de protecţiune Prea Inaltă a Suveranului meii cătră poporul vostru; dar îm-

prejurările armistiţiului l-ai motivat pe generalul
Michelsohn să-mi ordone să mă opresc la Dnistru până la un timp; acum cii aştept ordinul

BPEMIUIL:

TENCpi 3 OGRIIAAIO Ha NOCIANNATO 1yprepa or
Tocşaapit novesrbuin, ne naonatan euţe Cpora, si EOiblo
A0ATON'D UOCTARUIO AUMEMD Bac WI Slecax'p Gaaroaapitrb

de la Suveran, prin curierul trimes, neindicând încă termenul, ei, să înţelege, am de datorie a mea să vă mulțumese în personă, la Iași,
pentru amabilitatea, arătată mie.
Ca să păstrez legiuirile, făcure în totă Rosia,
pentru reînfiinţ; „rea carantinilor funcţionarul trimes trebuea să stea vo câte-va (ile în carantină
înainte de a mă putea videa. Dar ei ştiind, că

20 ŞUTHBOCTE MU OEABAUIIŞIO.
Wroâ codatoeri yaanoneniu no neeii Pocciir O n030Gn0racit HapauTunonn BAEIANIDII $ UHNOBUUBY UPIUCIANIONY
NpoâuiT; A0IBH00BL GU120 1ickoaeto que pr hapauriuurt
npe:tae neateandit MOrI Men yEiABTI. Îloit auait uTo 11 da
Ayuaen
Vaal

uusasuxT
RI

2uatonp Goatanu onaenoii HtT%,.

MOJAanezouy

Gepery

UTUOD

HNEpeAUTI

şi “peste

OA

EMY

ceii

VO OTEÂTI A AMILO EMY NOATECPALTI NOE NOiTENIC Kb
FAMEMy BbICORONPERCBHIACUCTBY IL HPHBEPIRCILIOCTI lb ABO”

NOBILE
Cr

VOPAualo

nOiTenieNT

meii

n nosopubiit

OCTAL0cP

să-i confirm

prea zelos şi plecat serv
S. Aprazin

roaa.

Anul 1807, August în 25 dile
——

respectul

meit

Cu respect și devotament rămân

carra

C. ANPANRCIIIID

Documente

şi în persoană

tronul rusesc. După aceia îndreptez pe funcţionar
cătră |. P.S. V.

Anryera 25 au
1507

deosebite ale

nobilimea moldovenească, şi poporul de aceiaşi
credinţă cu mine, şi care arată atâta zel cătră

IL BAND.

MI NPEAANNOCTIIO

ycepatiuiit

nu sînt semne

câitră Inalt Prea Sânţia Vostră și devotare cătrii

PhicTey MOIAaECROMY 1 IapPOAY CANIIO DBBPYIOIIMe3Iy CO 11010
1 CTOAL Moro ycepaiit i» Pocciiickouy UpeCTO.AIŞ OaaLiBal0MENŞ. BATE

Dunăre

Dolei, am venit la malul moldovenesc, pentru a
transmite lui (funcţionarului) acest răspuns al

BOR

S——

—
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|

- Julba Moldovenilor și a Iluntenilor cătră generalului 7usesc Aprazvin
de a mijloci la împărat protecțiunea sa spre u scăpa de abusarilo Și Jajurile Turcilor
.
LNNIII.

Din

vremile

c€le mai

de

de mult

după

istorii ştiute

acea

singură

nădejde

a acestor două domnii a ţării Muntenești şi a Moldovii aii.
fost numai ȘI numa! asupra
stăpânitorilor a toată Rosie. : Iar. acâstă. de acum. mal de pe urmă
întrarea oștilor Tu

săști întraceste

două

domnii,

carea

purure

pătimea

cești, să părea că ati dezlegat soarta norodului celui

fiind

Supusii

ocârmuirii cei tirani-

de o credinţă cu rosienil, asemenea

şi plecat măririi sale cei inpărăteşti. Fiişte-earel
e lăcuitor vădând. oștile rusăşti, s'a
însufleţit şi ati bine-cuvântat soarta sa, socotindu-se
şi pe sine, și besărica a f slobozi de
subt giugul cel împilat pe dânsul. Insă de o dată toată
sistima alcătuirei a nădejdei cei bine

norociie sai
pentru

surpat,

lăcuitorii

lor

și peristasurile (împrejurările)

așa

sînt

de

grfle

în cât

în cure să aflu aceste: două

simţirile

domnii

lor edle

pline de maâhniciune
nici un condeiii'a le închipui nu poate. Audi
rea că, oztile rusăști Jasă, amândouă domniile acestea, la toţi aii deschis rană, și pe fiește
carele l-ai adus în Spaimă şi desnădâjduire, întru care aflându-ne şi. noi cești ce
sîntem părțile a obştiei, când am pus
hotărire ca de
la fața a toată

țarasă

trimitem

deputaţi

la

înpărăteasca a sa mărire, şi
carantinul ce sati: așezat în- marginea hota
rului nedându-ne vr&me. spre a mârge noi
Și a pune înaintea urmelor măririi sale
credința noastră, întru: acâstiă nedumerirea
noastră fiind şi sosirea; voastră spre hotar
ăle noastre ne-ati îndemnat a căuta
cu
grâbire
mântuirea, noastră şi a încredința soarta
noastră unur din stâlpii boerilor a Rosie
s,
aflând
În ipochimenul vostru tot ceea ce
poate fi mângăerea noastră, într aceas
tă amărâtă
peristasis în care ne aflăm, miăgulin
du-ne că glasul cel jelnic al patri
ei
să
va învredniei
„a fi supt sprijindla a Lxelenţiei voas
tre, și (de) cererea noastră aceasta
nu
te vei lepăda
a nu priimi, și a nu o arăta înaltului
prestol a mărirei sale cer înpărăteşt
i,
|
Cererea noastră, acestanu din vre
o deșartă fantasie să naşte ci din cea
din lăuntru
simţire: şi iaste aceasta. Că sprijineal
a a înpărăteștia sale măriri iaste
adev
ărat
calea spre
fericirea patri
ei

aceștia;

dar priimirea Și înpreunarea
ci cu imperia supt a căria
bine își petree dilele noroadele
umbrire
în evrihoria (întinderea) părţii
cei mat mazi al sferi pă.
mântului iaste însuși fericirea, cea.
adevărată, Toată ţara, gata aste
a cădea la picioarele
înpărăteștii sale măriri, norodul
şi credința strigă cerând mântuire
, fâr de care credința, cinstea, și însuși vița noastră nu
aste fâr de griji. Plecăciunea
țării şi starea noastră cea geograficească ce o avem acum cu
Rosia nu pot pune înpedicirile
câle ce ati fost pănă acum,
Noi vom cuteza prin acâsta a
face limurită aratare grijii noast
re. Că împărăţia turcului
| rumpându-să acum de supărări
le ei cele din

rilor chiar de ar ŞI voi a
le păzi, despre

lăuntru, pute-va oare ținea,
dreptăţile tractatupărțile. acelor ce sînt inprotivitor
i ocărmuirii că;

iar pe lângă, acea, diadohii lux
Pazvandoglu,

cum îi Pehlivan paşa, Bairactari
partizani ai lui, cu puternice
ul șI. alhy
buiucurile lor ccle. de oști:
carii
să
hrănesc cu prădi, În
cât și Poarta în curgerea a
strica bulucurile lor cele pricatăța ani nu-i poate ţinea în hotarăle datoriei lor—și a
inuitoare de 'stricăciune locur
ilor acelora pe unde lăcuese
ei, cum și toată Silința. a ocăr
muirii cei turcești, vrând
a, strica bulucurile acele a ucelo
TEI, iarăși asemenea tra
r
ge după sine peire nor
o adelor a acelor locuri pe unde ai megerea lor, cine mar mul
ţ de cât noi au putut
să ispitească urmări ca
să dicem că toate bulucu
acestea, acum
rile acele să vor înpreuna
, precum

să vor supune

ocărmuirii, dar apoi

varvarii

și toți zorbagiei să le dicem
la număr carii alcătu
esc oastea

acei mulţi
a zorbagiilor acelora,
carii sînt deprinşi cu pră
di şi cu ucideri să poa
în vrlme când fieşte
te ca să, să oprească,
carele mai marele bul
ucului lo» căruia orb
-Dăn atuncea în viaţa
este să
lui are putâre asupra lor
până când le poate fac supun ei, numai
a-și întrebuința sabia -lor cea
e toate- chipurile
aducătoare 'de peire. Și iarăși
cea mai mică oprire ce le

—

83

—

ar face de ucideri și de pradă, face preţ însuşi vieţii lui, şi atunci
iarăși dintr'ânşii altul

carele-mai mult de cât alții prin vărviărie ati eşit de laudă să altge
de dânşii mai marele
apoi pentru nişte oameni cu aceștia ce lucru Sfinţit poate să
fie? Două acâste dumnii nici
oști nici întrebuințarea armilor fiind oprită de stăpânire 'ce ne-ati
ocărmnuit pân acum,
iar varvarii ce sînt înprejurul nostru : acestă curmare ce sati facut buimăci
rii lor prin
răsboiul acest de acum o pun în vinovăţie liniștitului ticalosului norodul
ui nostru, și

iată că, sabia răsplătirii jaste gata asupra nâstră, iată acâsta aste cea adevăra
tă pricină
a neodihnei nostre. Sfinţita nstră nădejde prin acâsta înviază, că! facătoarea
de bine
mâna cea monarhicescă au priimit supt acoperâmântul săi norodul ce] de o credinț
ă
desparţit de Rosia cu munţii cari. fac nu puţină înpiedecare, însă; Georgia şi Imereti
a,

şi mai după
înpărăteştii

depărtaţii

sale

munţy,

măriri.

bine îşi

petrec

Priimește. Exelenţia

dilele
vâstră

subt

măntuitoriul „acoperământ! a:

această

cu

osârdie,

cu adevărul pecetluită jaloba nâstră, și aratându-o prea .milostivii

rătești, ceri-ne înaltă voie
„la noi

dovada

credinţii

cu să trimitem
noastre,

ŞI

deputaţi

atunce

cu

din parte

răpire

vom

cu: credință

şi

mâririi sale cei înpă-

norodului,
zbura

cu

oră să se cele de aripi cătră

mân=:

tuitorul dumnedeese prestol spre a pecetlui cu Jurâmânt credinţa nâstră. Intre toate pricinile acâste care limurit le arătăm aicea şi priimâşte asupră-ți chezâşluirea a ne mijloci

de la prestol fericirea
cu mulțâmirea.

acâsta

ce
A

o cerem pentru

toatii țara

Exelentiei voastre
milostivului nostru

care

în

veci va fi îndatorită

Domn

osărdnie câtră Dumnedeii rugiător şi. plecată
slugă în. preună cu toţi sinpatrioţii.

1807 Avgust 28
laşi

(Pară subsemnături)
SO
GR ——

1807.

Răspunsul lui Apraain cătră Jlitropolitul și boerii fărei,că a trimis scrisbreace a
|

primat de la că locului cuvenit.
Bricoronpeoceumeunniii

Înalt Prea Sânţite Stipâne,
Milostive Archipăsto» cu toți nobilii boiari!

Baaariia

MuaocruBuii ApxruacrbIpb
co Betuu pourcunnimit Gospauir
LXĂIV.
Cu Guarogapnocriro npieso ornomenie
Bauicro Bbicoxonpeocpauțenerpa ko un 1 Gonpr Moaaanc-

FATO RUIGECCTBA AL OTPu:ReH'D OHLID CL BOICRANIL Bb ROMALAY
HD NOROĂNOMY FIABHOROMANAŞIONEMNY APMiEIO Bb NPOeuz He
ENG UN RARUIXD NACTABIENIĂ RACAIOUNUIXCIL AO MC NPEAI010meniii cr nOpTo10. ȚlOIrox'b nOCTABHIIP TORMO NEMCAACIIIIO
Npe NPOBOAUITE OPUTINAILULIIL BAUII CTPORII ID BLICOMAILUOMY
ŞeNOTpeniro Bee MHIOcTuBbiinIaro MOCrO TOCYAaPI.
Cr, nouTGnieuT

31 NpeAainocTiio

OCTAI0cE

BALIETO BLICORONPEOCBANIEIICTBA,
BHNOROpuprii CIYra
C AINPAKCHH'I

Cu mulţămire primesc adresa, Inalt Prea Sânţiei_Vostre cătră, mine
Îur Moldaviei; eii am
comanda repausatului
matei, ne având însă

tivă la projectele

fârut

datoria,

ca

și a boerilor prineipatutost ataşat cu armata la
comandant suprem al arnică o instrucţiune, rela-

de măsuri cu Porta.

imediat

originală a Inalt Prea
inţă a Prea Augustului
Cu respect
al Inalt
prea

să

transmit

Sânţiei la Inalta, kibzumeii Suveran.
și devotiment rămân
Prea Sânţiei Vâstre
supus serv,

S. Aprazin.

MoBneB'r
30 Anryera 1807 roqa.

——090ORS——

?Mi-am

seris6rea

.

1807.

aportul generalului rusesc Aprazin căla ÎImpăralul Rusiei, prin care arală în-

clinarea Jloldovenilor și Muntenilor cătră Rusia și cere de a realisa chiar el
încorporarea Principatelorla Rusia.
Ero Iimneparopenouy
Tenepaaa

or

Cătră Imptrăieasca a Sa Alăvire

neanucerny

de lu Ghenerul de cavalerie „prazin

Rapadepiu Aupanenua
PAINOPTD

LXXV.

Core

NCOBHIAACMO;

XOTII

31 MHCdarpa-

unei uenui Modqaneiaro AuBana JCGPAIL MEU HOALOCU
TCM Hp Bauteuy Îluneparoperouş Beanuceray x yObAUTCILULIX'b UŞCEPANCILIUUX'D 1pO30D OHITL BABUCUMBIMIL Ie
NOCPCACTBEININO OTP cqunou reeBţauntuut Băneny Îlunepa“TOPeROMŞ BCIIIECTE:Y BOCpeinou Huepiu 1 ucoenesutei
HCIPUNETI, CCLO HN RUMUC IINCLMA HEBETOLAID BALI
peemnaocrugiuin TOeyAapt On0e NOFEPrao RAD OTET
MOIL Kb AIBA.
|
CRoabto Mle OGETOATeILerBIu Epast 30 FÂULETPOML ICAO
HOBECTIIBI

HHOUPERUCIL

MOECIL CIŞIGE

MIOOBCCANM

EROU 11 Cr

NPUOBITĂIL CIOAA MC Ch UCKOTOPLIMIL HPICIANNLIMIL ROMILE
NOCTULIMIL MOIAALANAMIL OT ŞUPANACIĂI RONALD Out
Cat YAaxureeit 'renepr uBoiinenu nanţero Îluneparopenaro
peanucerea neanu stea Modaqapin n Badaxini Aouoapune
"TO YUPANADOTBEA MNTPONOAMITOML 11 ALANOM——0EMCINLA10 FAMENŞ ÎISueparopenoNy PEIICCTAY AOLICETIL TO pt
FEpieunocrui napoaa tatoBenl Moaqanaue nb Poceir Gr

ue.

MOFYTI NED Etane In0a2e Poccin npuieoeguneneiiii cry,
—nBIne:Re Na€TORTI. IOMOANy Mueiiro CaO YACGNOII c.Iy"JAI IARCTANIL SL CYAY CCTIIL Bb CEMT ACI OYAY DOŞUaCTHHRAXD OT NACL NAINAIEILp.
Ynpecroao vamero neemnaoeriutunii Voeşaapt uporuy
BETIIROAŞILNATO NPONCNII CCELUL Ob MYECTRB TORMO Ipit" BEDiRCIIUTILNATO BAM'D NOAXAINATO AEPINŞIL 5 NALABUTI MICA
IAMNC MOMOiENĂI ALICE MIIC 114 ROMY APYTONY NatX'p DPeAu
0 ienie Orb neuaT Upunaiure,
Mornaer
an

na flneerpe
Î80c

roga.

RAPORT
Măcar că eii nu sînt trecut peste hotar, dar
cu totul ne nădijduit, că şlenurile a Divanului

Moldaviei

pe

mine m'aii ales a fi alucătorii

cătră Impărătiasca Vostră Marirea, jalobelor lor
cu osărdie şi cu omilință, că fară altă mijlocire
ce numai de cea încredințată de cel prea Inalt
Inpărăteştit Vostre mărire în părtehe atârnaţi
să fie. ii nam cutezat a nu priimi această
carte

a lor cătră mine, și anu o aduce înpreună

cu răspunsul miei ce-l fac cătră Divan, la picioarele voastre prea milostivului al micii Stă-

pânitoriii.
In cât îmi sînt știute stările înpregiur a acestor eparhii de piste Nistru, atât după slujba
me de

. de

când

mai

am

înainte,
venit

cât și

aice

am

după
avut

voroavele ce
cu

oares-care

trimişi la mine aicea cinstiți Moldoveni, că de
supt ocărmuire Dumnia-lor doresc a fi să fie

slobozi în vreme când acum și oștile a Marirei
Vostre cei Impărătești, şi însuși lăcnitorii ar
Moldaviei și a Valahiei mai mulțămiţi sînt ocărmuindu-să de Mitropolitul şi de Divan. Primesc tharos (curajos) a face ştire Miirirei Voastre cei Impărătești, că mai cu plecare cătră Rosie

de cât norodul acesta a Moldovenilor altul nu

poate să fie, şi unire lor cătră Rosie spre slava

şi folosul este de trebuinţi, care după a mea
gnomie (opinie) acmu este şi ocazionul cel mai

iesnicios, şi voiit fi şi cii norocit dacă în triaba

aceasta voiii fi și eii rânduit de Mirire Vostră
a fi sînergos (conluerător). De la prestolul vostru pre milostivule Stipânitoriti cciii ertăciune
cea cu mărire de suflet, dacă din sîmţirele celui mat plecat sufletului vostru, am îndrăznit ci
a-mi arăta gnomie pe sama punerei la cale a trebilor de aicea, și voiii fi întru aşteptare poroneci

vostre co să va da cătră mine ori cătră altul
ce răspuns asupra arătărilor lor va urma a să

da de aice înainte.

Movilăii la Nistru. Avgust.... 1807,
AMO

L8

RS———

(Traducere

veche)

O'7.

Serisorea lui Aprazin cătră Mitropolitul ţăreă, prin care-i anunță sosirea
Doerului din Rosia cum și sosirea sa la Iași.
Inalt Preosfinţite Ailostivule Domn,
LĂAVI.
Prin trimişii de la voi Episcopul şi doi boeri am avut cinstea a primi
cinstită cartea P. 8. Voastre pentru care și aduc mulțămirea mea, eii i-am aratat înaintea Generalului feldmarșal şam avut prilej â-r face ariitare pentru atirnarea Preosfinţiei
?

_— 85—
voastre. cătră ipochimenul seii, cum şi cii din partea mea deosebită norocirea socotese
a-mi fi mie ca să fiii mijlocitoriii prin serisorile voastrecu Strălucirea sa; pe Duminică
negreșit puteţi a-i face așteptare venirei la Iași, eii măcar că acum încă nu vin Împreună cu dânsul, dar nădajduese ca cât de îngrabă voiii ave cinste de față a adeveri
cea ...... înaltă a mea cinstire și a priimi blagoslovenia voastră:
A înalt P. o. s. voastre, milostivul meii Domn, pre plecată slugă.
Aprazin.

19 ln anu 1807. Movilăul.

Sept.

(Documentul

DO

ISGR6——

acesta

îmi

este comunicat

de D-1

V. A.

Urechiă).

—

1808.

O epistolă călră Jitropolitul Veniamin, prin care se arată că va fi înlocuit la .

Jlitropolie cu o altă personă, după voința Împăratului rusesc, când Mitropolitul

|

sa retras la AXemţu.

pie !
Briconoupeoeniuenurză A px uuaeria
Mnuaoerunnii

OT

“To El Upeă

AAN

BAND

UIIETO

MEL;

BANEL

TAMEpPENĂN

cute

Boxe

Ilparaeniio,

Tpaaitaqantetoay

Tar

U LO

ŞANBUIICE

TONY,

MuTponoaiii,

NO

kat

!!

îl

NECRAUI £

IIsuepiero

meiay

[i

MOC

2aRAIOMenie

ț

|

Ha

CAMLIXD AOEMATAXT, HCNORBADCENEMLI AMI MUpPABOCAALILIIL
EPUL, DO Eonwb ropa2ao npixrute Borş, ROTAA ETO NOAACTI
PYEŞ DOMOnUL GIWENEMŞ BDUaCb UŞIEANI, 5 HOFAA, 110 CA0DAM

MTARIUM'b

NaMCrO,

MECdt

NPOLO:BAATI

A0;tenie

LAIC,

ABIT CCM

E
TO

WI

POETEI

NAMLbpelib

HE

1

CuacuTezsit

WI

Mouac-

BUYTEINCC

pacuo-

CEON

AI

TOILRO

OTUIOAb

NAPYINATL

Iluueparopa,

O0r7, Locyaapa

Da-

upasocsaniur nepate,

00

sale

costă

afacere

să

I. P.

S. V.,

apoi

profund

respect

augustului

prea

siunea I. P.S.

sericei

Moayarenoii Miurponodin Apxunacruipr.

Bu peur, "170 MO 40 MCHi EACAeTei, TO NPOnIy ObiTi»
ŞELpEnNLIMb Db NCTIINOMI MOUTENIIN UL HPEAANIOCTII, Cr
BOMMIIUCCTE IMI NBCOLCTI.
Muaocruninii Tocyaapr Oi 1 ApxnuacTuIpre,

Ko. 216

pe-

a

în

a

intenţiunea, de acum

eii nam

cu

carea

m'a însărei-

prea

a.tot

milostivului

meit monareh,

Greco-Catolice
V.

ortodoxe

din trâpta,

Și a tot

ca cap al al bi-

despre

demi-

cu carea aţi fost

însăreinat, şi a ruga pentru a să pune alt Ax-

chipăstor la Mitropolia Moldovei.

Cu tote aceste, cât să atinge de mine personal, apoi vă rog

să

fiți

încredințaţi

despre

a-

devărat respect și devotament, cu care am ondre

-a râmânea,
|
.
Milostivul mei Stăpân şi Archipăstor
al I. P. S. V. prea plecat servitor

BINICORONPCOCEIUINCIUCTBA

|
,

a-

internă

să Saii vr'o deeisiune, ielativă la dorinţa LI. P.
$. V., apoi mă grăbesc să raportez cu cel mai

nin uogaro i

Dn Sleeaxz,
<Venpaaa 25 mu, 1508 roaga.

dispunerea

ascunde

întrece măsura puterei,

OTPunaniit pAueM'b

a
Nonoputiimiit caşra

cât

vra-ce

nat Suveranul Imperatorul, şi eii de acera nu pot

Of BOIIOHUCUNATO Ha BACLIRANĂI, NHPOCIITE O HOCTANOL-IC-

BAINICrO

Da

miinăstire.,

în

de

nostru,

Mântuitorului

legea

a strica liniștea ideală, iar nu reală, al. P.
S. V. De ore-ce trepte (gradul) |. P. 5. V.

HPUCTYNUTI FLEAROMY 00 PRIUCIIIO sHCAAHIIL BANICTO : TO
n nocutiuy teenoşaanutiiure monceri Beemirocrilutil nexy
n recatrşertitmesy Mouapxy Moeuy no” [aan I'peno-nacoamtiecrii

P.S5. V.

politice între Imperiul Rusiei și Porta Otomană si allă în stare nedecisă şi critică, şi Patria |. P. 5. V., dupră posiţia sa între ţerile
ambelor acestor puteri, să pote transforma în
theatru al resboiului. Ei ?mi basez conelusia
pe înst-și clogmele credinţei ortodoxe, mărtuvisite de noi, după care (dogme) este mult mat
plăcut lui Dumnedeii, când cine-va dă mâna de
adjutor apropelui în Gra necesităţei, şi când,

plin

NC MOrY

1% nOTOMY

că].

însă să observ,

dator

sum

trece dilele

"mero Muezeunaroaue eşuicereennenro euonoiiernin. ÎlociuEŞIRe Cat BAI HPCROEXOANITL MEPy FIacTii BEZIOI:CUNOII
na Men$

să în-

dupră cuvintele evangelice, nu retusăm a suporia greutăţile unul altuea, şi ast-feliii înde-

TIITOTII

ApPyra

IJANOUD

OCUOIUNCMTD

0Opaaox'

„atapb, lo nat

APILL

OTpiiiţueMcil

HG

EnaureanetiuiMb,

HOCUTE,

ei,

P.S.YV.:

lăsaţi turma, încredinţată I. P.S. V. și administraţia civilă în ast-felii de timp, când afacerile

Pocreiitenoro ui Iloprorv

Sl ocuonuenato

BOÂIII.

TEATPONP

al.

intenţiune

acestă

despre

ţelege, şi atunci Lăsam acera la voinţa I. P. $. V.

OITOMANEROIO HA XOANTEI CINE Ii HEPEIIUTEANOIT, 1 EputTIPICCROM'D COCTONNĂU, N OTCICETRO BAIE 10 NOZO:CIIÂIO CHOxy MesitAy Seas ODBUXT cu jlejitari MO:BCTI COAtiATEI

civilă. ME mir mai mult de aceia că l. P.S. V.,:
înainte de plecarea de aci, nu mt-aţi spus nimic
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funcțiunile, cu cari va însărcinat Patria |. P. 5.V.
atât de la Mitropolie. cât și la administraţia
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Inalt Prea Sânţiei Vostre, cu înştiinţarea, că I.
P.S. V., pentru mântuirea sufletului 1. P. $. V. şi
din causa slabei sănătăţi, demisionaţi din tote
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PARA

Păspunsul Îlitropolitului

Veniamin

DATA.

cătă Vasilie Jlalinescu în afaceri familiare
și ale ţărei.

Milostivul meii Domn

ph,
de la Dumnerdeă, blagoslovenie.

LAAVIIL. Având

cinstea a primi cinstită cartea Dumi-tale,

lunei lui Mii, dintr'untâni

aii fost îndoită întru

mine

trimisă din 15 a trecuter

bucurie,

pentru

buna

sănătatea

voastră și bine norocita petrecere; iar mai vârtos vidând de la așa locuri depărtate a
arctosului vostru prin mijlocirea cărții nenitare pentru mine șI cercetare, şi încheind

şi ei aceiaşi că iubita aducerea

aminte

a cunoștinței

cu vol ec

din scurta

vreme,

nu

odată mi-am adus aminte de prieteşugul vostru cătri, mine cel cu priință, dar grijile
trebuinţelor după obiceiul pamântului nostru nu mi-ati dat vreme a mă răspunde câtră

voi,

dar în sfârşit

credeţi-mă,

că eii cu aceiași zdrobire

a inimei

înpreună

cu voi pă-

timese pentru săvârşirea pre iubitului vostru și al micii de botez fiiti Zaharie, dar ce
si, facem, dacă așa bine-voiud Dumnedeii pănă aicea ati voit a-i pune hotar vieţei. Cu
toate acestea vă stătuesc a nu vă seărbi, ci mai vârtos a da mulțiimirea lui Dummnedeii,
că iubindu-vă pre vol şi pre fiiul vostru ati voit a-l muta mai în buna vreme la fericirile
celea veciniee; iar ce să atinge de imbirea şi plecarea voastră cătră ticăloasa a noastră
patrie, eii cât de puţină îndoială nu am ca prin nijlocire protasiilor şi arătărilor voastre celor viii închipuite wai aduce folos ticăloasei și uşurare, după cum și eii cu
simpatrioții, pre cât ne este putinţa, nu contenim a ne întinde mai departe cu cererile,
noastre. După toate aceste eneherisindu-vă pre voi și toată a voastră cinstiti familie

pre înduratei
stirea

pururea

pronii
am

celui pre Inalt,
cinste

cu cea mai adevărată

a me

către

voi

înaltă

cin

a r&mâne.

(Fară subsemnătură )
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1817.

Deslegarea dată Domnitoruha Scarlat Calimal de Reuf Pașa, ce conduilii trebue.
să țină Jaţă cu intenţia Austriei de a întroduce în Joldova upiscop latin,
Mezageaats

zvon

30

mods

zâv

Wnozasay

Ruztoy R. Xzaghăzav Rau,

A

Traducerea scrisorei catră prea Inalţatul

posta

Domnitor Domnul Domn .Scarlat Calimah

îv Eset zovoztar: 1235 zi 23 so» eyyagioy
Vario, do zaSiuăs 30 1817.

Reuf Pașa în anul turcesc 1255 în:23 a
luncă Safer, saă, după noi în 1817...
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Vădând și înţălegendi sensul trimisei tale serisoră cupriuqend: câ deşi Consululii austriacti locuitorii în Moldova ţi-a.
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decat a fi bine a se numi din partea Curţei
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numirea

de Episcop

al Bacăului

un episp

—
15p 2—mynna
ETIDAD05

Sid
Di

2; Sonzueine <î

8]—

EVIL (05 PE

V% y

*

“cop,

Lă

Aa TI

ZaTOA GIA
9
îs zis sony
Thy
î Co.
9205 23 eta,
=033 îi
ONU,
vai,
Di VA ue) “ta Vot
Ea, 70 ah 7070
Dim S.
A
Tinu Săs Acussizs da z ae
Su: 205
Ă TE
7
pis 200 Erste ovzc 7, A
1 70 3 zaSiaiza
sis MohauZiea
imizz0 05 Asia, Vito Vă Ea
Zoia
=
Tg
IA
TAI
4208099, 40,
za Si E Preia drac
>

i

:

Mo

pentru

ca să fie cap al religiei La-

tinilor ce locuesc în Moldova. Fiind că în
această afacere sunt multe feluri de îrm-

pedicări și pentru ca să nu să facă cunoscute,
strier

că: acestă cerire împedicătâre Ausa refusatii pe față, ati respuns

disului Consul că, de a sta în Moldavia
Iipiseop al Latinilor este lucru în contra
legilor locale și după religie displăcut locuitorilor Moldaviei şi că acâstii afacere
privitore la moravuri şi la, legi, după ce vei

Dias,

cerceta; cu Mitropolitul Moldaviei, cu Episcopii şi Boerii, apoi ver serie și la Inalta,
Portă lucrând pentru a ţi se da din parte:
boerilor o expunere scrisă, cuprinderâre ci
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„numirea Ipiscopului Latinilor în Moldova
este fără exemplu și că după datina poporului ca să se stabilească episcop cu
modul acesta are împedicări şi displicer,
ai dat disului Consul în Iaşi astfel de adresii şi ai trimis şi o traducere identică a
aceiia cătră noi; deci ceri să ştii despre
acesta inalta voinții ce sait facut cunoscută
îndatoritului celui vărsător de daruri stat
a prea mărirei sale împărăteşti:

Pentru a,
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şedea în Moldova lpiscop al Latinilor din
partea

fie afară
punsul
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şi pănă
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austriaceşti,
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- din partea nâstră. Apoi dacă să va mai face

OG —
1820.

O

epistola

a lui Pizani în afacerile

averilor

Jlitropoliei din Basurabia.

Preosfinţite Stăpâne
AMilostivule Domn,
LASA.

Spre r&spunsul pre cinstită a Pr6osfinţiei voastre cătră mine scrisoare,

„care voiţi a-v& încredința

cu cerirea

spre
- sama

ficutel

învoeli

din.trecutul.an

prin
1813,

—
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între Mitropolia Iașului, și între al Besarabici boer asesor Coleghiomului Iordachi Vartolomei pentru scrisori de schimb unei asemin dări moșiilor; eti am cinste a vă înștiinţa, milostivule Domn, că după făcută prin mine cercetare între hârtiile Consulatului
de aicea, s'aii aflat una din pomenitele de voi serisori schimbului, Yar anume s'aii vădut
aicea din 12 Noemvre anului 1813, încredințată şi trecută în cartea acturilor după No
148, iar alta din 28 Noemvrie aceluiaş an ati rămas neîneredințată, și cum că doveditoarele scrisori pomenitului Vartolomei aduse de Mitropolie pănă acum să păzese în
Consulatul, şi spre a le întoarce Mitropoliei nu iaste nici o împiedecare.
Incredinţând pre mine sfintelor voastre rugăciuni și Arhipăstoreştei bunei voinți,
alăturând izvodul însemnatelor scrisori,
|
Am cinste a rămânea cu cea adevărati cinstirea și cu deplină plecarea
Milostivule Domn al Prtosfinţiei Voastre pre plecată slugă.
Andrei Pizani.
No. 456
Jași, 30 Iulie 1320.

-——OGRS -1820

Ordinul Domnitorului Jl. Șuţu prin care convucă
7

adunarea boerilor în cestiunea

așezărei unui Ipiscop latin la Bacăi și li cere socotința lor.
Noi Mihail

Suțu cu mila lui Dumnedeii Domn țăreă Moldavei.

Prtosfinţia ta Parinte Jlitropolite,
Iubitorilo» de Dumnedeii Episcopi, î toți Preosfinţiții Ar pier

împreună cu toți Pre

cuzioșii Arhimandriți și Ligumeni a sfintelor Mănăstiri ce vă aflaţi aice în orașul Iașii.
Cinstiţi

și

credincioși

boeri

Domniei

mele,

Dumnia- Voastrd

halea

și proini

veliți

Dock at Divanului pamântesc.
LXXXI.
Cinst. K. N. Agent Raab, prin nota ce ati dat cătră Domnia mea, care să
alăturează aicea, aii făcut cerire întru a să slobodi voie catolo-romanicescului piscop întru lucrarea

celor ce să ating de chiemarea

sa,

după

cum

ma!

pre

largă

pliro-

forie veţi lua din însuşi însoţita notă. Pentru care poroncim ca Sămbătă la 28 a
curgătoarei luni, ne apărat adunându-vă la sfânta Mitropolie, veţi cerceta atât ferma
nurile ce s'aii dat în pricină ca aceste, cât și anaforalele. ce sati făcut, a cărora înţălegire potrivindu-o cu cuprinderea notei aceștia, prin anafora, închipuitâre socotinţei
Prâosfinţiilor voastre şi a Dumnia-voastră, prin care să putem da un răspuns hotărâ
toriii aceștei note, să avem ştire, poroncim Domnia mea Dumnia-lui vel Vornic de
aproi, ca Domniasea noastră țădulă acâsta să-și aibă urmarea şi lucrarea ei întocma și

pre deplin. Ac6sta.
1820 August 17

Locul peceteă
cu 103.

N 124.

|

Procât vel Logofăt

Nota lui Raab, consulul austriac, în afacerea înstituirei unui Episcop latin
la Dacăă.
N. 2034.

,

" NOTĂ.

LXXXII. „Svinţia sa Ioan Filip Paroni vlădică Iloanului cercetător apostolicese ai venit din "Țarigrad cu alăturatul ferman. supt titlul „De svinţia sa Filip Paroni bisericese pentru ale sale trebuințe“, și să află aice de la 18 zile a trecuter luni Lunie 1519.

—
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"Prebuinţele unui Vladică cercetător. nu

pot

să

fie altele, de cât-a cerceta biseri-

cile ci sînt în cuprinsul oblăduirei sale, a adiveri bunele rânduiale în parohii, a hotări
întâmplătoarele pricini, ce sint între oile păstorică sale, a sluji sfintele taine, şi a da ade-

verințile acele care sînt păzite și
nu s& daii odată cu botezul sfintele
lele prasnicilor, mulţi din vlădici
urmat rânduiala lor, făr a fi nică

date numai cătră episcopi, căcă la catolicii romani
taine, ci pe urmă după câţi-va ani, şi să slujască dicercetători ati venit dea purure în Moldova, şi ati
cât de puţin popriţi cu împiedecare saii cu altă

supărare, acesta este un adevăr pe
Moldovei aii adiverit-o înseris, cătră

împărăteştii
menea

sale K.

S'aii pus

care atât clirosul șului, cât şi veliţii boeri ai
Inalta Poartii, precum mai gios iscălitul agent a

IN. a Miiriei aii avut cinste a arata Inălţimei tale tălmăcirile. Ase-

în lucrare şi în vreme

procatohului

Inălţimeă tale cu asămenea hotărire,

care sar fi şi stărşit pre deplin dacă vu sar fi tâmplat moarte Vlădicăr Berardin. Acum
dar când Siinția sa Vlădica Paroni bisericescui cercetătorii voeşte în putere fermanului
ca să pue în lucrare trebile sale care nu sint nică nu pot fi altele de cât acele de mai
sus arătate, şi pentru punere în lucrare a acestor trebuințe cerând slobodenie, să vede
oprit,

și fiind ei

aceste

nu

să luer6zi

de cât în liuntru

bisericilor eatolico-romanești,

nici odată nuuii fost oprit spre a nu să lucra cele ce privese cătră religia lor, fiind-că
religia catolino-romanâscă este suferită în Moldova, precum şi în toate cele-lalte provinţii otomaniceşti, şi ar putea să nască o nerândulală dacă ar fi opriți catolicii de a
nu să împărtăși tainilor legir după slobodenia ce ati câștigat. Mar gros iscălitul a împărăteştii sale măriri protectăluind din poruncă atât legea catolicâscă, cât și bisericile
catoliceşti ce sint în Moldova, are cinste a ruga pe Înălţimea ta, pentru ca să să slo:
boadă voce sfinţier sale Vlădicăi Paroni spre a lucra Disericeştile sale trebuinţi fir a
i st pune împiedecare, pentru care mat gios iscălitui așt€ptă cu un c€s mai înainte hotărirea Inălţimei tale, ca si să înştiințeze pe Sfinţia sa Vlădica, Paroni, av€nd cinste
a aduce Inălţimei tale arătările sale acei ma! înalte și mai deosebite consideraţii.
1820 Avgust 17

Josif aa).
AOC

RS———

1820.

Consulul austriac Raab arată, print'o scrisdre cătră Mitropolitul
temeiurile aședărei unui Episcop latin în Jloldova..
Catră Inalt Preosfinţitul Jitropolit a ţării Moldasii chiviu chir

Veniamin,

Veniamin !

LXXXIII. Luând eii gros iscălitul Kesaro crăesc Agent înştiinţare că după o țăduliă
domniască ce s'aii dat, este poroncit, ca să să adune Dumnia-lor veliţii boeri la 28 a
lunii aceștia August, şi în obstescul sfat să-și de socotința Dumnilor-sale în pricina
Episcopului romano catolicesc care să află acum aice; adecă: de poate el aice în Moldova .
să boteză, să miruiască, să cunune, să îngroape, şi câte altele să atinge de chemare sa ? Imi

Jaii voe a înfâţoşa Eminenţiei voastre următoarele” observaţii în pricina acasta, spre a
eminenţiei voastre de bine-voitoare luare aminte şi înțăleaptă critică; ca unul ce din
poroncă pre înălțatului Inpărat și pre milostivului mieii stăpăn sint însărcinat și cu
protecţia bisericii romano catolicești în pământul acesta.
I“, "Toate mărturisirile credinţii care să sufără prin ţările marier Evrope, mar
ales în Rosia, ati pe lângă preoții, duhovnicii trebuincioși, şi Episcopii lor, spre săivărşire celor mai înalte duhovniceşti lucrări ale dogme lor, de pildă mirul, preoţia, etc.
Documente

12

—
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aşa vedem că în mijlocul romano catoliceştilor țări a înpărăţiei Austriei și a pravoslavnieii Rosiei, să află osabit de episcopii legii stăpiinitoare, și episcopii grecești, romano
catolicești, armineştă şi luterănești, fară a să stinghiri ce dominantă mărturisire credinții
a pământului cât e dpuţin.
”
2-le. Domnii și arhipi istorii Moldavei, după despărţire bisericilor, ati încetat a
suferi ca să-și așede aice în pământul Moldaviei catolici, luterani și jidovi, și din poroncile ale Domnilor dintrace vreme să vede, că catolico romanii tot-deauna aii avut
episcopii lor suferiți de cătră oblăduire şi ritusul pământesc.
S-le. Asemene să vede şi în diua de astădi că ovreii, a cărora neam dupi cuvântul
Domnului nostru Isus Hristos păn la sfărșitul lumi ma să să stingă, aii rabinii şi hahambașii lor în toată ţara și fiind er suferiți numai cuvântul și poronea Domnului să înplineşte, apoi fi-vor jidovii mai îngăduiţi de cât noi?
4-le, Norodul catolico-roman în țara ucâsta să sue la 40,000 suflete, şi mat toţi
sint supuși pre înaltei Porţi othomanicești și birnică.— Dacă dară Domnul și Mântuitoriul nostru poroncește, ca jidovii care nu-l cred, să fie răbdaţi, cu cât mai mult să
cade ca mărturisitorii Sfinţiei sale, micar că de altă formă, să fie suteriți și să aibă
păstorii și arhipăstorii lor trebuincioşi spre a lor povaţă și învăţătură spre fapte ereştineşti.

"d-le. [Episcopul catolico-roman are să privigheze şi să caute numai la cele ce să
ating la disțiplina şi orănduiala ritului lor, săvărşind şi cele mai înalte taine ale lor,
fără a să mesteca la cele ce sint a pământului, sati a pretenderisi înpărtăşire de driturile și previleghiile Arhipăstorilor pământeni, socotindu-să întru acestă privire, şi el ca,
ŞI cei mulți episcopi fără eparhie.
Aceste

sînt

luările

aminte,

care

le înfățoșiz

liminenţiei

voastre

spre

milostivă

chibzuire, și sînt bine încredințat că strălucitoarele svoitue a duhului Eminenţiei voastre cu care v'aii înpodobit Pronia Dumnedeiască nu să vor trece supt tăcere, netrecând cu videre şi pe pre Inălţatul înpărat protectorul bisericii catolico-romano în ţara
aceasta ; şi fiind îndatorit a arăta și la mai înaltele locuri urmare ce să va face, rog
pe Bminenţia voastră, ca să aib răspuns pe aceste observații ale mele, fiind al Emi.
nenției voastre.

Pre plecată slugă,

In Eși la 5 Sept. 1820

Joseph de haab
Agent de sa Majeste 1. A. Alg. en Moldavie.
251008

———

1820.

Serisorea arhimandritului Varlaam din Kișinau, cătră Jitropolitul Jloldoveă,
prin care-l rogă a ivimele o depultațiune mechilimă însoțită cu o jalolă din
partea obștici şi a epitropilor la Petersburg spre a reclama averile bisericești
din Basarabia.
Cu prea plecate metaniă sărut blagosloviton ea drâptă a Inalt Preosfinţiei Vostre.
LXĂSIV.
Trimeţind acâstă serisdre triimisiă de la Chiev de ciitră Preaosfinţitul Serapion prin plicul Preaosfinţitului Exarh,

carele

mi-ati dis că mare

agiutoriii și nu puţin

folos ar fi dacă Inalt Preaosfinția vâstră aţi triimete o vechilimb întovărășită cu
din partea obștimei și a epitropilor, după cum mai înainte s'ati scris, că unile
ar avea mai puternic glas atât aicea, cât şi la Petersburg, cerând trebuinţa și
acest feliii de întâmplări este de mare folos ca să vă arâtaţi că întru cele din

o jalobă,
ca acele
că întru
afară nu

—
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mai sinteți cu adivărat ocârmuitoriii lucrurilor duhovnicești și politiceşti, dar întru averile Mitropoliei vă cunsşteți oareş-cum îndatorit boerilor epitropi şi patriei, dela carea

după alegire sfintei Pronit vi s'aii încredinţat acâstă sfintă cas cu toate afierosirile ei, cavea patrie, dacă Inalt Preaosfinţia vâstră, ca un om aţi putut a vă înşăla din pricina nenorocitelor întâmplări, ca însă nu pote suferi acâstă nelegiuită, strâmbătate, ci cu glas mai
puternic necontenit nu numai de la acest oblut al Basarabiei va cere legiuitele sale dreptâţi, ci şi de la mat înalte locuri, dacă aice nu le va afla. De o gnomi (opinie) cu Preaosfintitul Exarh sînt și toți aceia carii voesce a ajuta, şi ati dat sfat că așa cere trebuința
de a să urma precum vam înștiințat şi mai înainte, că întralt chip ei die: că unu aii
nici un glas neputând pune temeiii pe câte hârtii având noi li-am aratat, ca unele ce
nu sint potrivite cu întâmplările pricinet, și să pot lesne auneresi de împrotivnic, după
cum pre larg vam pliroforisit pe poşta trecută, și așea ci siliți fiind vor urma înpotriva
fagăduinței ce vai dat, netremițindu-s6 aceste de mai sus pomenite. Drept aceia eit ca
o datorie a mea neapărată socotind a face ştiut prea miostivului mieti Stăpân, îndrăznesc
Yarăși a poftori aceste,
resca vâstră

şi cu plecăciune

povăţiure și răspuns

atât

a mă

ruga ca sa mă învrednicese de arhipâsto-

pentru aceste mai sus însemnate, cât şi pentru

mal dinainte ca unul ce am cinste de a pururea
nie a mă numi
26 0et. 810, In Chişinăii

cu cea mai adâncă

supunere

cele

și smere-

AI Inalt Preaosfinţiei vâstre în IIristos supus fiii şi prea pleată slugă,
Vavlaam Arhimandrit
————BOGR—

1820.

Adunarea Iloldovei, convocându-se conform ordinului domnesc de a se pronunța
în afacerea înstuluircă unui Episcopat latin în ţară, opincză pentru respingerea
unei aseminea înstiluiri.
Prea Inălţate Doamne,

LANXV. In urmarea Domneştii țidule din 17 a lunei trecute Avgust, alcătuindu-să
la sfânta Mitropolie a țării obştâsea adunare a cinului bisericesc și politicese, întocma,
după cuprinderea

luminatei

porunci

a Inălţimei

tale, ati pâtruns

cu bună

luare aminte

dogmaticesca punere înainte prin notă de catră Dumnia-lui K. K. împtrătescul agent,
atingatoare de cel întâiti punet bisericesc a pravoslavnicilor pâmântenilor Moldoveni,
pentru un Episcop apusienssc, numindu-l catolo romanicese, cerând pentru dânsul sloDodă voe la lucrările ce să ating de datoriile chemării sale, şi cetind mai întăi nota
din cuvânt în cuvânt, am vădut că ceririle sînt. ca acest cu chemarea de Episcop să
aibă a cerceta bisericile catolicești ce sînt în cuprinsul obladuirei sale (adecă în Moldavia), a îndrepta bunile rânduele'în popoarele sale, a hotări întâmplaătoarele pricint
între oile pastoriei sale, a sluji tainile, adică mirul, şi a face ungere saii hrizma, care
să (ice că iaste la dânşii datoria unui Episcop, şi care la credința catolicescă nu să
face odată cu botezul, ci după trecerea de câţi-va ani a acelui ce vine în lume, în
skârşit și ca sa slujască formalnie Episcopul în dilele praznicilor. Din acesta lesne să
înțălege, că puterea cuvântului iaste, de a să legiui în prinţipatul acesta, formalicescul
pustor a credinței catolceşti, și acâsta să aibă de acum protecţia c6 din poruncă, care
arată Dumnia-lui Aghentul că sai rânduit a o păzi pentru bisericile catolicești din
Moldavia,
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Prea Înălţate Doamne! prin stâlpirea ochilor noștri asupra aceştii note a cinstitulur
Aghent am vădut dous nouă izvodiri privitoare, una de a dobândi formalnie păstor în
patria noastră, și cea de al doilea de a riisuna formalnica protecţie a Aghenţiei pentru
bisericile apusienești din Moldavia. Amândouă înpingeri aspre, și izvodiră neașteptate
întru o eparhie,

care

ai păzit pănă

acum

ființa sa prin hărăzitele

pronomii

din

înve-

chime de cătră prea puternica Impărăţie, şi cel mai întăi articul a pronomiilor celor
mai scumpe aste păzirea cea fără de nici o bântuire a legii şi a bisericilor noastre,
care acest har cu statornicie l-am vălut răvărsându-să de cătră prea puternica şi hrănitoarea Impărăţie. Intărit prin toate vrednicile de cuviință hatişiirifuri, după care să
închide

dijduim

toată

tolerența

dogmaticâscă

a altor streine

închină,şi pe acâstă

temelie

a lăsa și pe urmaşii noştri spre mângâerea cea desevărșită. Pentru acâsta

înplinind

porunca

Inălțimii

tale, facem

aicea

o prescriere

în scurt

pentru

îspitile,

nă-

dar
câte

după, vreme aii făcut apusienii bisericeşti ca să poată a fi păstori încă de când nu cra
în pământul acesta oi de a bisericii catolicești, şi începeri de la un vc necunoscut,
găsîndu-st prin istoriile vechi elineşti, că mai înainte de închinarea supunerii ţării la
prea înalta Poartă, în vremi neaşădute şi răzvrătitoare, şi înăvălirile nâmurilor megieșite
de aii şi cereat biserica apusienâscă, a trimite păstori în Moldavia, spre îmulțirea oilor
sale, prin tragerea la dogmele lor pe Moldovenii de atuncea, însă nu ati putut ajunge la
pravețul lor, fiind izgoniți cu pietre și lemne, şi unit dintrânșiă şi ucişi de câătră norodul pravoslavnie. „Acâstă întâmplare fără de îndoire să înțălege ci nu slujaşte de pildă
ci uii fost latini păstoră în patria noastră“;

după

aceste

apoi

iaste

ŞI

epohi

a, istoriei

pământului, care arată că după ce aii întrat pământul nostru în stăpânirea prea puternicii împerății la anul 1592, un Craii al Ardclului, anume Batori Sigismund, trimiţend
oști în Moldavia, silniceşte aii râpit pe cel de atuncea Domn Aron Vodă pe carele pre
înalta Poartă, avea rânduit stăpânitor țării întru a doua Domnie a sa, şi ducându-l în
Ardel ati râdicat vița prin tădrea capului, rânduind numitul Crai pe unul anume
Razvan om al seii, pentru a fi Domn Moldaviei, acest Răzvan ati adus cu sine şi pe
un Episcop latinesc, nu știm supt ce nume de eparhie, pentru carele istornicii pămentești, și Meletie scriitorul Geografiei a vremi aceia, face pomenire că ar fi fost trimis
Episcop de cătră Papa Romei Climent al S-le, întracest chip dar, nu după trecire de
multă vreme, și mai înainte de a face prea puternica Impărăţie răsplătirile călcării acelur
Bator Craiul Ardelului, înştiințându-să de întâmplarea Moldaviei, Craiul Leșiăsc, prin
arătarea

boerilor piimânteni,

ce aii fost fugit spre scăpare în megieşita țară Leșască,

aii

numit cu priimirea, acelor boeri pământeni de atuncea Domn pe un Ieremie Voevod,
pe carele cu oști leșăști l-ati trimis în Moldavia, isgonind pe Răzvan omu Craiului Batori

înpreună

lui leremie

cu

Vodă

toți ai săi,

iar pre

din pământeni

puternica

Impărăţie

l-ai întărit întru

găsind

Domnia

cu

cuviință

ţării, atuncea

ulegerea

Craiul Ardc-

lulu Bator ati pornit jalba sa cătrii Papa Romei cel din vremea aceia, asupra Craiului
Lieşese arătând că el necruţând nică cheltudlă, nici ostendlă ati răpit ţara Moldaviei

din stăpânirea

prea înaltei Porţi, supt cea mai bună

nădejde

că pre toți licuitorii țării

ar fi putut a-i trage la dogmele apusieneşti, iar Craiul Leșese cu împroiiva sa urmare
ai zădărnicit lucrarea sa cea râvnitoare cătră lege; drept aceia și Papa tulburându-săai anaftemetisit pe Craiul ţării Leșeşti pentru înpiedecarea ce aii făcut. Iată dar şi al
doilea întâmplare, care nu numai că nu poate sluji drept pildă bisericei apusienești, dar
încă taste ca un prilej pămentenilor Moldaviei pentru descoperirea mrejilor legei, şi pentru
îngrijirea cea pururea despre densele. Numai rămâne altă epohi după această silnică
întâmplare, de vrea un Episcop sati păstor latinesc în țara noastră, şi aceia ce să pominește prin notă, că să poate mirturisi de cătră pământeni, că trecători Episcopi ar
fi fost, iar nu șădători, pentru care să face pomenire și prin anaforaua din partea pă-
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mântului, nu are alt: temeiii, de cât că în vremea oştirilor trecute, când era în pămentul nostru oștile altor stăpâniri s'aii întâmplat trecători Episcopi saii Arhierei latinești din
țara Leşască unii, și alţii din partea țiirit Ungurești, sati pentru trecere, saii pentru particular-

nice trebuinţi.cu ociirmuitorii oștenești, însă nearătați de pistoră latinești, ne numiţi nici de
însuşi cer mai mari al oștilor, sati ocârmnitori streini vremelniceşti, şi întrun cuvânt
ati venit ne numiți, așa sati

precum

făcut și nevăduţi

fără de nici, o formalită a ființii

lor, şi Tată că nici acestă al treilea epohi nu poate. sluji spre pildă temelnică, iar în
vremea de pace de ar fi fost, fără de îndoire prin ferman sar fi arătat numirea și
vânduirea sa, și sar afla și în analurile Împărăției trecute. Să arătăm acum și cea de
faţă aducere aminte a acestor ce trăim,că am vădut cu ochii, întru o curgere acum de şasă-

decr uni, că în cuprinsul Moldaviei nu ati fost lipiscop saii Arhiereii apusienese, cu .
ori-care numire, saii şidere multă, saii puţină în pace, şi înplinitoare de săvărşiri besăziceşti, fără de cât am vtdut preoți pe la satile latinești din țară, și la o capelă apusienescă
din Iaşi, cu slobodă voe făcutiă întăi, şi capelă numită, iar în anul Domniei Domnului
Alexandru Mavrocordat, ce aii pribegit în Rosia fâră de știința pământenilor prefăcută
capela în zidire de biserică de piatră, acești preoți apusienești, viind hirotonisiţi de
peste hotar, săvârşind toate ale dogmelor latinești, și câți trăese din oamenii lipiţi la

acestă credință numai

de citră acel preoți s'aii botezat, și s'aii uns, și sati cununat, și

sui îngropat morţii lor, toţi însă şi preoții, și cei de prin sate nu arăta altă formalnicii
protecţie

dejdea

de

cât

acea

pămentescă,

Dumnia-lui Aghentul

lat Calimah

acum

cu

patru

ani

mal

peste

înainte

toată

nă-

C. Crăeştii Inpărăţii, ati arătat Măriei sale Domnului

Scar-

aclstă

înaltă

Inălţimei

procatohului

iar

tale,

că

saii

găsit

cu

cale

de

câtră

curte, a să rândui şi a să trimite la Moldova, un Episcop supt nume de Bacoviu, ca
un începător a lege lăcuitorilor latini din ţară, după care ne nădejduită arătare, Măzia sa cercetând cinul bisericesc și politicese aii primit și anafora obştscă, că ființa,
şi șederea în Moldavia

a unui

Episcop

latin raste în protiva

obiceiurilor pământului, și

ne primită de câtră pravoslavnieir lăcuitori de aicea, și ca un lucru și pricinuitoriu întru
ecle din lăuntru,

şi întru

ccle de afară

de multe

feluri

de zătieniri,

nu

poate

a fi de

mulțămire supușilor, și Înălțimea sa trimețend acea anafora la prea inalta Poartă, cu
adiogirea tălmăcirilor ne priineloaselor înprejurări, şi aducându-să la pragul prea puternicii Impărăţii s'aii arătat noi de cătră Înălţimea sa spre răspuns pre. înaltul mihtup,
a prea înălțatului Vizir, după cuprinderea vrednicului de cuviință Imperăteseului hat,
adecă, că „de st va face lu "Țarigrad vre-o cerire pentru acâsta, să va da xâspunsul
enviineios Ministrului Curţii pentru ne primirea aceștii înplinini, iară de să va mal face
aice din partea Aghenţiei Yarăși poftitoare cerire, să se dee răspunsul că.nu să poate
primi, întru mijlocirea vremii, după ce saii primit și mihtupul prea înălțatului Vizir,
Saii arătat în Eși un Episcop Latin, dicând că aste supt nume de Bacoviu, însă în
vremea șăderei sale aii fost necunoscut, ne numit, fără a să cunoaşte asupra sa rangul
de Episcop, şi fără a fi întâlnit de Săria sa procatohul Inălţimii tale, carele după câte-va luni ati şi murit, şi contenind cu totul vorba rânduirei altui Episcop, cu câtă-va
vreme mai înainte de mazilia procatohului Mărie tale, iarăși sai făcut arătare clirosului bisericesc şi politicese al pământului, că iaste să se rânduiască ŞI să sc trimită din
partea C. Crăiască un Episcop Latin, atuncea Yarăşi prin anafora obştescă cătră Inălțimea sa la anul 1819, Dechemvrie, sati arătat câte pot să se întâmple prin ac6sta ne'unonisită și neobicinuită. atingire a bisericeştilor luări aminte, rugându-să toată obştia
pentru oprirea acestui Episcop, și prin ferman Impăritese statornicie priveleghiilor păimânteşti, ne fiind nică pildă a şidea în Moldavia un aseminea păstor Latin, și Inălţimea sa trimeţând anaforaua obștiei la prea puternica, Inpărăţie, după cuprinderea, vred- |
nicului de închinăciune hat, stati dat şi prea înaltul ferman, însămnat la anul otomani-
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înainte s'a

lumina

întâmplat,
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Maţeil Ahâr,

întru care

apoi s& poruncește

după

în sfărșit cu

ce să cuprind cele ce mai

aceste

cuvinte,

că:

„De

vreme

„ce Sati cunoscut, că șiderea unui aseminea Episcop Latin în Moldav
ia iaste firii de
„Nici o asămănare de vre-o pildă, şi de vreme că nicr în aşădarile
pământului nu să
„cuprind anume, şi de vreme că aste în multe chipuri, pricinuitoare
de ne priință, şi
„preste toate aducătoare de tulburare bunei liniştiri a raelelor,
apoi, după cuprinderea
„împă&rătescului hat, dacă Elciul Austriei din Tarigrad va mai
adaoge cerire pentru
„acestă, pricină, acea cerire nu va fi acolo primită, și asemin
ea să îi se dce răspuns și
„âghenţiei aice pentru ne primire, precum S'aii dat şi
mar "nainte, urmându-st toate

„prin

toată păzirea cuviințiit.
„Prea Inălţate Doamne, acest vrednice de cuviinț
ă împărătesc ferman întărit pe
temelia împăratescului hat, procatohul Inălţimei
tale dându-l la sfânta, Mitropolie, iată

să aduce înaintea înaltei socotinți a Maririi tale, şi mai
cu osăbiti

râvnitoare ȘI cu durere rugăciune întindem acum glasurile noastre a
pragul Împărăteştii îndură, prin
Donmesea şi părintescă mijlocire a Inaltimir tale deștep
tându-ne şi may mulți întru ne
odihnă, din grabirea Și din cuprinderea notei cinstit
ei Aghenţiei că supt nnmire de un
Episcop să formalisăşte pistoriă apusienese în patrie,
și acela întărit de »rotecție, și
l
:
ȘI £
în urmă întru adiogire
a
a
înalțat la cena mai marepaine,
formali a slujbil
or, a privigherii, a
pâstoriei, apoi să face călcare celor întăi așădară a pămân
tului întru ale legii fiind acâsta
înprotivă după
.

nitoare

-

9

pronomii

.

.

.

.

.

?

-

?

.

canoanele bisericeşti, și să face strămutare celor
prin hatişerifuri,

fost atinși nici întru o vreme,

lăsând

“

.

date

de a dice căa întru ale legii,

împăratești
la care

hră-

nu

am

să vadă norodul izvodire nouă şi închipuire de păstorie,

poate și unii din acel proşti plugari, alunecându-să
să se întâmple prigonire şi tulburare. Dar dre nu aste de luat aminte şi de socotit
arătarea ce face Dumnia-lui Aghentul
prin o particularnică serisoare a Dumi-sale curră
Prcosvinţitul Mitropolit care stari pus
înaintea înaltei

socotinți a Inălţimii tale cum

sistima credinţei apusieneşti

că sînt patru-zeci mii suflete

lăcuitori în Moldavia,

când

apoi

acest

alcâtuiri

număr întru

în

adiio-

gire sporind, și pe lângă preoţii lor să va întări și
păstoriii izvodit din noii, şi să vor
înputernici și cu protecţia Aghenţiei de odată acum întru
cele bisericeşti, câţă oare nu
s& vor lipi ca să nădăjdutască şi întru cele politiceşti,
şi să peurdă credința cea pravoslavnică și dominantă a sa covirșire din vechi întărit
ă, De acâsta sîntem bine nădăjduiți că nu numai ne smintite să vor păzi pronomiile
care prea puternica hranitoarsa,
noastră Înpărăţie ni-aii daruit din învechime, dar încă
şi a ne păzi întru ocrotire, căci
de obştie aste ne primită cea may puțină șădere şi
numirea unul aseminea Episcop,
avend apusieniy preoții lor și capelile cele prin voe şi
slubozeniu ocărmuirei pământeşti,
precum ati şi pravoslavnicii în staturile. Evropei, făra
me o smintire a celor învechite
legiuiri cătră dânșii dar nici adiogire, şi acstă șădere
de doi ani acum a acestui numit
de dânşii Episcop, pre carele însuşi fermanul împărătese
ci-l are în mâinile sale nici
de cum nu-l numește Episcop, de cât Pilip Paroni
bisericese trecătoriii pentru a sule
trebuinți, să conteniască ca să râdice cu mergerea
sa intru ale sale, neodihna ce-au
pricinuit unui norod, care are de ce întăi mângă
ere, slobodenia legii prin ocrotirea ei
din partea prea puternicii și hrănitoarer Inpărăţii, ca
să scăpam şi de grija tulburărit
obşteşti întru acest dogmaticese punct, precum însuși
înalta înţălepeiune a Marie tale
cu ochii cei pătrundători o priveşte.
A Inălţimiă tale smeriți cătră Dumneqeii rugătoră 1820.
(P.) Veniamin Jitropolit Aloldaviei.
(P.) Al Sardieă Nectarie.
(P.) Grigorie Irinopolios.
Inoţentie Iiupoleos.
Daniil Arhimandrit al Ianguluy.
(P.) Al AMonastivei Galata Arhimandrit Partenie,
Prea plecaţi slugi
Costandin Balş logotăt. Iordachi Canta log. Grigorie Sturza log.
Dimitrie Sturza vel log. Iordachi
Rosăt vel visternie. Răducanul Rosăt hatman. Paler vel
vornic

. Vasilie Rosăt hatman. Costandu Caturgiu vel vornic. Grigorie Ghica vornic. Jancul Mielescul
vornic. Mihail Sturza vornic. Alecu Canta vel vor-

nic. Drăcachi Rosăt vel vornic.
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DATA.

O scrisore a lui Jlaiei Crupenschi cătră Jlitropolitul loldovei prin care-l
îndemnă a nu renunța la moșiile bisericești din ţinutul Llotinului.
Preosfinţite Stăpâne
sărut drepta Preosfinţiilor voastre
cu multă plecăciune.

LNĂAVI. Intru nădejde că voiti ave mulțămire a îndestula dorinţa Preosfinţiilor voastre
asupra pricinilor cuprinsă prin scrisoare ce am avut cinste a priimi prin estafetă, însuși
am venit păr la Sculeni unde și păr în ciasul acesta mă aflu.
Ne fiinţa Preosfinţiilor voastre la Costuleni, mi-ati dat prilej a înstiimna înscris mai
în scurt, acele ce prin viii graiii aşi fi putut pre larg a vă încredința nu ar fi al meii
lucru a întra întro corespondenţă ne potrivită cu înpregiurările mele, dacă pe de o
parte omenire și pe de altă parte creditul cu care m'ați cinstit nu var îndatora, așa
dar îndemnare ce pot să fac Preosfinţiilor voastre întru toată, curăţenia și adevărul
este, ca supt nici un cuvânt, supt nici o idee înșălătoare să nu hotăriţi a te clinti de
la moșiile Preosfinţiilor voastre ce aveţi în ţinutul Hotinului, fiți deplin încredințaţi că
nici o întâmplare nu va îndatori pe stăpânire supt a cărie apărare aţi alergat i vă
sil spre a vă întoarce. Inplinind prin cât mar sus s& cuprinde plecarea ce cu deosăbire am cătră persoana Preosfinţiilor voastre, rimân cu ce mai adâncă cinstire
A Preosfinţiilor voastre prea plecată slugă
Matei Crupenschi..
P.S. Triimit alăturata carte ce s'aii priimit aici în carantină, răspuns nu să cuvine să faceţi.
BOSS

FARA

DATA.

Scrisurea lit opolitului Veniamin călră Arhiereul Grigorie Ininupoleos (grec)
prin care-i anunță venirea unei corespondențe din Constantinopol și prin cure
îi cere şi sfaluvile sale relativ la începerea Lleriei.
Cu în IIvistos frăţască dragoste mă închin Prosfinţieă tale.
LAXNVII. Cu toate că multe zătienini, și a vremii, și a vârstii şi a multor altora neînlesniri m

oprese

cu totul de a face drumul

cerut,

eii ca

cel

hotărit

si

urmez

tot-

dtuna părtinitoarelor sfătuiri a voitorilor miei de bine prietini, cu tot chipul mă sirgutm
şi mă bizutm'a m& lupta cu aceste greutăţi. Dar în spre ce am hotărit a doua zi să
purceg, priimese dout serisori, una de la Prâsfinţitul Patriarh, şi alta de la boerii patrioți din Iași, carele scrisori cer multă gândire şi chipzuială la r&spunsul ce negreşit
mi să cere,

și mal

ales aice în pustietate,

unde

nici un

prietin pe lângă

mine

nu

am

spre a mă sfătui la darea răspunsului, şi pentru acesta am hotărit să mai prelungesc
venirea mea la Chişinăii. Deci mă rog fartă-mă Despoti, și te rog, ca pre un adevărat
prietin, ca dacă, scrisoarea ce-mi serii că ati venit laste adresarisită cătră însăși persoana mea numai,
trioță, fiind-că din

prin singur ocazion să mi st triimită, iară dacă şi cătră boerii pacei mai întăr şi mai ales bătrâni st află acolo trei, și mulţi din cei-

lanţi boeni, să să încredinţeză Dumilor-sale, și deșchidând-o să o cetiască şi de va fi
nevoe de ființa me neapărat în deosăbit şi Prcosfinţia ta, şi cu toate că vârsta me nu
mă artă, în vreme

de

iarnă

a face

o aşa

depărtată

călătorie, însă

după

datoria

patrio-

—
ticescă

îndată

voii

veni,

gata

fiind
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pentru

folosul

de

obşte

a suferi

toate,

iar

dacă

Dumnia-lor vor socoti neapărată nevoe a să face şi răspuns, să-l alcătuiască, Dumnia-lor
și trimițendu-l îl voii iscăli şi ei, ori și cum Pr6osfinţia ta iconomisește lucrurile păn
când voii înlesni greutăţile ce mă Gprese acum de odată.
AO

GRS——

1821.

Copia de pe firmanul Sultanului dat hi Chihaia Bei prin care mustră decăderea
AMusulmanilor și-i îndimnă a veveni la vechile lor obiceiuri.
Tălmăcivea fermanului ce saă dat lut Chihai Dei.

LĂXAVIII. Intâmplările în Moldavie și Valahie, faptele ecle rile, și urmările edle vîndătoare a Greceștii naţii, sînt știute la toată lume, și de va fi plăcut lut Dumnedeii, poate

să s& nădejduiască,

că acest zurbalăe

degrab

să va stinge. Insă fiind-că deprindere

spre

odihnă, ce s'aii înrădăcinat de demult în norodul Otomunicese, și sati făcut așa de
a
(ice altă fire, drept acee de acum înainte neaparată nevoe este, ca fiește-care
musulman să o schimbe pe ac6 stare ne simțitoare şi lenevicroasă, spre vicță mișcătoar
e, şi
nomadiedscă și ca mat înainte de toate să lasă cu totul desfrânarea ca pincet să
iae
obiceiurile strămoșilor sci și acelor vestiți ai sei strimoși: ca miniștrii împărăteşti,
cinovnicii şi șlenurile giudecătorești, să să lepede de tot feliul de desfrânare, ca să
pue folositoriti început de a trece din vița cea pironită întrun loc, la stare nomadict
scă za
să-și dobândiască loruș mai înainte de toate arme Și cal, ca pildei aceștia
să urmeze
toți acei ce nu ati una dintru aceste.

Împărătescul vescript ce sai dat la acestă întemplave cuprinde aceste din urmă.
Neeredincioşii vădând desfrânare, și dezmerdare miniștrilor, și a cinovnicilor
im-

periei noastre, și socotind că nimene dintru noi nu are chip de a să apăra, aii întins obrăzniciu sa, păn la cea vădută de noi stepenă, cu toate că pricina acâsta era știută, de cătră,

toți miniștrii, și cinovnicii, dar ei însă nu v&d nici la unul rivnă. S& știe pentru
acesta
toate stările, cinovnicii şi șlenurile locurilor giudecătorești, dehea în trei ciasuri să adună

lu locurile slujbilor sale. Nu așa să fac trebile, odihna, înpodobirile, şi desfrâna
re, nu
sint plăcute la toată vreme, iată urmare bagiocurilor a oamenilor celor nepricep
uți, cari:

să vid unii de alţii, iată jalnica lucrare a ocărilor și a prihăniel, care o stare
aruncă
asupra altei, și care pricinuese răcla de dragoste între musulmani. Dacă
toți acei oameni nu vor vre să să căiască și să urmeză pravilii ce dice că toți
musulmanii sînt
fraţi, de vor mai îndrăzni încă ase mal arăta desfrânaţi, a ave
ură unul asupra. altuia
a fi leneși la slujbele lor,:a să aduna la slujba locurilor târzii,
a defiima și a bagtocori
unul pre altul, apoi acest feliii de oameni să ştie că eii de acum
nu-i voiti mat îndemna spre
aceasta, ci de acum

înainte voiii pierde pe unii ca aceia fâr nici o milostivire,

să dea,

sama la urmările sale și să nu uite nici odinioară că nimie
nu Xaste mai înalt de cât
credința și nimic nu poate să s6 asâmine ei. Al mieii
împărătesc scopos este, ca să

unesc inimile musulmanilor și să să arăte cu slujbă la credința
mahomstanieâscă,
deie cel prea puternic privighere şi bună cugetare bine credinci
oșilor amin.
Fiind

că pentru acestă

înalta

voință

s'aii înștiințat

toate

departamenturile,

sii
prin

împărăteştile fermanuri, drept aceia şi voi aveţi datorie
să o aduceţi la știința tuturor îm pă-

răteștilor miniștri a Aghenţilor

și a tuturor: cinovnicilor, având mare luare aminte spre

—

97—

„acâsta, ca fiește-cine să să lepede de destrânare, să-și dobândiască luiși arme și cai, să
să poarte după cuprinderea înpărătescului rescript, şi să nu îndrăzniască a să înpotrivi
lui, S'aii scris: 26 Deamazel aşer 1236, adică 18 Mart 1821.
0 parte din înperătescul Gateșerif cătră marele Vizivul cel de acum Gadști- Sanci-pașa, cel
ce aă fost may înainte Caimacam. Cei ce aă fost moi înainte de tine Ali pașa (...

Neputând
mele, precum
cepe

toate

încă a câșliga știința pentru pravile și așădăminturile a înaltei Porţi
și pentru pricinile ce aii pricinuit zurbalâc mai înainte de a put6 pri

cursăle

ccle

întinsă

de

la acestă

nație,

a căria,

vîndare

de

toţi luminat

să

vede, acela va da pentru mântuire acestei naţii, ne având luare aminte pentru nebunie
sa, la nimică, făr numa! la cea înaltă trufie a lui, sati înpotrivit dreptei pedepse, a
aceştii netrebnice naţii și așa ai răcit râvna musulmanilor, ati sămănat între dânșii
înpărechere, ati sfermat acea unire a inimilor, acel prieteșug, care pe dânşii îi insufleţea,
cunoscut era. Că acest feliii de multe nebuneşti urmări, nu put€ altă. ceva pricinui,
fâr numai jalnice urmări, şi aşa ne-apărati, nevoe era a scoate pe el făr de întârziere
a-l izgoni și a-l surguni, arătând câ de acum înainte nu este vrednice a mat fi nict într'o
slujba

pe

lângă

Inalta

Poartă.
(Acestă

————

AOC

FARA

Ordinul

„

Porţei

dat

cătră

Caimacamul

copie

este contemporană

şi în românește).
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DATA.

Stefanache

Vogoride,

cătri Jitropolit,

Bpiscopă şi DBoeriăt țără, de a contribui la stingerea eteriștilor ete.
Traducerea

Inalter hotăriri
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Fiind-că după mortea Beiului Vlah Alecu
un 'Teod::r cu numele, hain, adunând sub
el o mulţime Gre-care de 6meni rei sub
steagul de rebeliune, urmându-i şi fiu! celui
ce ati tost Domnitor mai înainte, fugarul
Ipsilant, numit Alexandru, . . , . arătându-se în mijloc de ati atras cătră el pe rcutaciosul Mihail aii îndrăznit să cucerească
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DINEUTEV:

raiale, au hotărit din Anatol şi din Rumelia deosebite armate, amânând trimiterea
Domnitorilor pini la liniştea lucrurilor. Iar
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acestor spureaţi Gmeni, cu

pedeapsa resvrătitorilor, să aduci liniştea
ŞI siguranţa celor neputincioşi și sermani

boerii Moldovei adevărații supuşi ar noştri
trimițând continui descrierea suferinților

t

76% AAADDOȚOI,
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IRI
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DE

a îndriiznit

(a forma) diterite armate: Inalta împărăție
pentru ca se curaţe aceste două Eparhii

GUVILA Toi di9-

nawoI 705 ură
LEA

TADTA VIWDTAE,

de curițirea locului

Și pentru acei câţi trăese cinstit şi vieţuese
cu credinţă nu numai vor îi ne atinşi, dar

încă vor [i oerotiți toţi sub aripele dreptei
nostre împărății. Fiind-că Caimemlicul Iaşului pănă la numirea Domnitorului în Xoldova sa cedat de puternica nâstră Impărăție disului Stefanache, voi și Mitropolitul și boerii îndată dună sosirea hotărirel
nostre, veți respândi tâte aceste supușilor
noştri, de oră-ce erad, celor mici și celor mari,
ŞI în unire cu disul Caimacam conluzrând
veți da încredințare neputinciâselor rarale şi
li veti anunța lor, că câţi separându-se de ră-

svrătitoră şi vor da semne de credinţă şi îndreptare, aceștia în scurt timp vor fi remunerați. Pe lângă acestea în conducerea Mu-

hafizidilor pentru dispunerea celor necesare

„armatelor, alegând din vor pe boerit vrednici, în tot chipul vă veți purta cu credință

în alungarea și pedepsirea revoltanților și
la aflarea, și expulsarea lor. Dacă unul din-

tre ei să va afla ascuns profitând de
siune veţi îndeplini datoria credinței
cătră altul. Pentru acesta s'a edat acestă
sentă a nostră împărătescă hotărire, pe

ocaunul
precare

cunoseând'o veţi îndeplini cu eredinţii cele

cuprinsă

în ca și tu amintite! Caimacame

încunoştiințându-te
împreună

de acestea, ver fi gata

cu boerii la indeplinirea cu ere-

dință a serviciilor, Aceste cunâște-le şi fil

încredințat sânțitului nostru

ri, To

——— O NOGRS—— —

semn.

—

99—

FARA

Epistola

Guvernatorului

de Brăila

DATA.

cătră

Mitropolitul

Veniamin, prin care-l

Jelicită de revenirea sa la scaunul Arhipăstoral
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nostru Palladi şi presentul am primit. Ne-am
bucurat pentru sănătatea ta. Am cunoscut

și reîntorcerea ta la Eparhia-ţi legiuită, pentru
care bine fiind făcută ne-am veselit. Noi am
cul nostru și credincios Voevodul a tâtă
Moldova. Eră, de datorie ca noi întăi să-ţi
serien,

Is pă

cu

tâte

acestea

nu

face

nimic.
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știi însă că te iubim prea mult pentru sadacatiul teii, și pentru sprijinul tăi la cei să-
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Ibraileă,
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Paşa cu mila lui D-deii Visir, Eghemon
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de

aseminea.
De acum pentru ork-ce afacere a ta serie-ni
nouă prin mijlocul amicului meii Voevodului și fir sigur că nu vei pierde cât de puţin,

(Data turceşte).

ŞI fu săniitos. (Data turcește).
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Epistola Boerilor Jloldovei cătră Pașa de Brăila, prin care-l rogă a li trimite
Avzul la Portă și a le da sfătuiri de ce trebue să facă în aseminea împrejurări.
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Credincioșilor, iubiţilor și înţelepților mei
prieteni: - Mitropolite al Eparhiei Moldaviei
şi lu toţi vrednicii de ondre boeri, vi se
face cunoscut că Maczarul vostru ce a
fost să se trimită la Inalta Pârtă

şi Arţi-

halul vostru adresat nonă ati sosit la NOI, și
am înţeles sensul seii; dar pentru că sînt
hotărît Seraschier cu ordinul Inpărătese şi
cu hatișerif în afacerea revoltaţilor scelerați, ce s'aii arătat în epaărhiile Vlaho-Bogdaniei, se va face început pentru curațirea
blestemaţilor făcători de răle revoltați din
Eparhiile Impărăţiei, și mie mi s'aii înere-

—

70 ua

ui 30 ar

mt

103—

Tis

»
“
4
a“
>
Yrnăs
llogras
dh
mas îsi;
Ti drtbaguztw
vidtoze) ș vază azi gabiioZe sis Tv Usozaţiy
=75 Viohăs Il5ozas za, d issa 2205 pSahize

dinţat bunul şi reul acestei afaceri. Când
voiti trimite Maczarul vostru la Inalta Pârtă
şi me vor întreba: dacă şi boeril sînt în
supunerea Inaltei Porţi venit-ati cătră tine?
Ce r&spuns voiii da? de şi păreţi a fisupuşi
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De aceea să știți că cii sînt trimis numai
cătră revoltaţii făcători de rele. In acest
chip să lucraţi.
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pentru

guranța. Dar când sar presupune că nu
voiți să veniţi, acest lucru nu se pâte presupune alt-fel de cât că D-vâstră înclinați
cătră sceleraţi și ast-fel!se înţelege. Pentru ca
să vă desvinovăţiți și să vă eliberaţi de pe culmea perdărel, vă cer să veniţila mine pentru
dispunerea celor 'de făcut. De a se trimite
Maczaru în ţară străină, ce trebuinţă?
Prieteni! mei, aceia ca si veniţi este necesar; este evident că nu se va întâmpla
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Ipistola Pașei de Brăila prin care-i îndeamnă din noă pe Doeri și Mitropolii
de a se duce la el spre a pune trebile la cale; dar boerii și de astă dali nu se
duc, ci trimu o depulație.
Ilzăs sv îv lasi uazazova Mirzeeohistr
3

S7s Iodaias
ji

*

pri

meg

aa

.

4

mos

Eros

za

?

mc

.

7205 TLITAS 7093 ES 1.095 3mo

fe

n0dE8.

NOVI, Ta 24 365 Agzyeu. i 303 Acvazgtaaudi
hoyz5ho orahSivza Bo cas Epyeagca, foSacay
7a Eros
ză văr 7009, zi dr dă, 70 7035
1

+4

zip 9.Vestîn [lizcz poată îs GIINSE
Caci cas, 4 îc za

Urz:p-

E Tag ri 45 died do

.
|
N cota, vai « vă toSagi - Vezet
pios > eiîm mis
sv 9nAy| tizpzav, , mhâv
înedEmo i
Th
:,

para

arma

pozat,

tor

.

ot

Es 454

”

70, mas oz
47
Toți ura ema,
—:

!

SI
aa

Pa

,

=

cor hiveis ua, ap
î
e.
GLUL£ 209913 Anhis

Ca.

SI

o»

ap

ut tz,
7

Devzt Pa

Ta

Er IE
Alpes

2totrm apus
SS MEOTE
AN
LS
|lap7 CASA EEG
aTE GAALIT

Topa -Ert Os CULETE 1739*
3
4
Eva Aa arp res 20 vă E)

-

.

AU

„

.“

€

Catra Jitropolitul Moldovei locuitor în Iași
și câtrd Ipiscopi și călra toţi cinstiți
boeri.
Cele două scrisori trimise prin Dragomanul Consulului Austriac ati sosit şi zum înțeles sensul lor. Ba încă cea cătră Inalta
Pârtă espedată mai înainte, Mahzarul vostru,
s'a trimiscu tătarul nostru fără întârdiere şi
să fi şi sosit pini ă acumla Inalta Pârtă. Dar
fiind- -că este şi evident şi declarat, că voi din
princip de demult sînteţi supuși și ascultători ralale a Inaltei Porţi, care tot-dduna, să
trăiască, şi ați arătat sadacat şi eredincioşie

şi acum
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dire de tâte pe rând şi să se facă, o decisiune
ca să scriem şi se arătăm

la Inalta Portă; ceia ce când v'am scris mai
înainte s'ati făcut cunoscute pretextele vâstre
din Arţihalul trimis acum, Deci cei doi boeri
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raţii talhari au prădat pană la Focşani, și
după acea sati dat. permisiune dişilor boeri
şi s'ati întors acolo unde erati hoturiţi. Dacă
este adevărată, înştiințarea boerilor este posibil că voi prietenii
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să veniţi la Ioeşani

ŞI ajutorând şi mângâind pe sermanele rajale, apoi să veniţi în astă parte. Vi s'a scris
vouă actstă serisâre

a nâstră

arată,

presupune

că când st va

raiale supuse a Înaltei
jască în veci,

şi vă

amicală,
că

sinteți

Porţi, care să tra-

veţi supune la poruuci,
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ascultarea şi saducatul. Luaţi aminte, prietenii mei, Fii care sînt unul din Marii Viziră
ai Înaltei Porţi, este de datoria mea ca să
apăr raiauu şi si mă supun ordinilor, prin
urmare voi carii (liceţi că în tot locul sinteți

Di
îp03Tavds,

se

supuşi şi ascultători și că la datoriile de raiale
nu faceţi îngreuere, îngrijiţi-vă de a se pune
în cuviinci6se ordine, şi scopul meii este ca,

să ajung de a atrage buna-voinţa a Înaltei
Porţi catră sermanele raiale, cea ce-i plăcut
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Fratele Jatropolituhă, Vornicul, Negel, îi dă relații despre o carte și spune retragirea boerilor din Iași din -causa tulburărilor.
Părintele măeă,

XCVII. De pe carte lui
întoema, din cuvânt în cuvânt,
buinţă de logofătul Grigoraş,
Saii de este trebuinţă, să
luă dice că la 25 purcede de

Galiţim ce-mi scrii că ai primit, trimite-mi îndată copii
păr nu ne pornim de aicea ca să vedem de este treca să mai st6 aicea, să fac toate chipurile să-l opresc.
vie acolo să-i grăbesc râdicarea de aicea, căci Dumnaaicea.
ANOO
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—

18821.

Ordinul dat de Alexandru Ipsilant Jitr opolitului Veniamin de ă înmormânta
în Iași pe Căpitanul Christea Bucuvala, căchut cel întăii în bătălia pentru independenfa Greciei.
Tawezrozazs,
XCVIIL.

Prea Sfinţite,

Tzouzzahă

vă 55
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Rog să daţi permisiune de înmormântare

sîs 205 zias 703 2 553 imioz $ RaTgidas TeeTI000303 NaTETAI Ng'075) Moon.
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(Cu proşia mână)
îi 20

Kai paz TVEdU a goT0 705
AAEZANAPOS PENA ANTI,

celui “alorios

reposat

nul

Bucuvala.

Christea

pentru

patrie

capita-

Și în totulgata spiritualminte.
Alexandru Ipsilant

(beogovăp+ 1821.

Iași în 25 Yevruarie 1S21.
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18281.

Ordinul dat de Alexandru Ipsilant Jlitropolitului Veniamin de a veni la serbălovea de la 'vet-Ierarhă spre a seri, adică a. Jace Tedeum, pentru Sporir ea
îsbândelor Literici și a încinge sabia lui Ipsilant în Biserică; cela ce a și făcut
Jtropolitul Veniamin.
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După strălucitul ordin a prea înălţatului de Dumneqeii păzit, serii prea sfinției tale: Mâne să vii la Biserica Trer-Jerar-

>

chilor, pentru ca să s&vârşeşti serviciile
prestabilite, şi Prea sfinţia ta să nu pre-

TE

textezi așteptând șși ordin, pentru că la ac6-

izsa sin a: ASA
45 ati, o
Tâs cntpie ns TIS 4257. TEA 1

sta vrând sati nevrând

vei merge. lar ac€-

sta după poruncă,
Al Preasfinţiei tale fiii sufletesc și serv
prea supus.
Gheorghie Balan.
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1521 Februarie
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1821.

Jlulțămirea din partea hii Alexandru Ipsilant cătră Jlitropolitul Veniamin, pentru
că acesta i-a presentat ca dar un soldat armat pe cheltuiala sa.
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Preasfinţite și respectate al meă, Stăpâne.
Cerirea vostră cu respect o am primit; vă

prea mulţămesc pentru câte lucraţi pentru
bunurile comune. Pe presentatul mie compatriot, să înţălege, că cu bucurie îl primesc.

Nu mă îndoese de loc că, nutrit de ea (Preasfinția vâstră) despre acdstă sântă datorie
pentru Patrie, se va arăta demn cât de curând
14
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de aceste înalte speranţe. Și-mi 6rtă scurtimea scriind pe picior;"; şi rămân a respectabilei mie sfintei rugăciuni a sale
fiii sufletesc
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Alexandru Ipsilant.

ANTI.
în 28 Februarie

Tă 28 Wfzovwap
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1821.
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Epistola lui Alexandru Ipsilani, prin care mulțămește Mitropolitului Veniamin,
că i-a Jăcul present patru telegari, și-l arală și recunoştinţa sa de suferințele ce
îndură pentru causa sântă a eliberărei Grecilor de sub jugul otoman.
Tiv tepi muză Drbrdy cas
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buna-voinţă

a

presen-

pentru luptele cea încercat pentru noi; pentru care şi cer ertare,

za cir) Gto). m

present,

far sântele tale

rugăciuni ajutor fie mie în t6tă viaţa.
Fii sufletesc
Alexandru Ipsilant.
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“Tu

pentru

tului respectater mele prea sânţenii; nu
mă îndoese ci-mi va procura mie sântele
ei rugăciuni şi că va înălța către Domnul
cererile sale pentru acest bun comun ul
nostru. Multele mele ocupaţii nu mi-aii dat
timp ca. .să vin şi singur câtre ea (Preast.
Vostra) ca să vă arătăm mulţimirile nâstre
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Actul prin care Comitetul etevist instituit în Iași mulţămește Jlitr opolituluă_ Vepiumin pentru că a venit în ajutor ul Blerică, oferind din buna sa voință suma de
DECE VIII LIĂ şi un soldat cavaler înarmat pe cheltueala sa.
CIL. O Oyrhomaveprocaros

Inalt Prea sânţitul şi nobilul prin nascere,
sântul Mitropolit al Moldovei, Domnul Veniamin, a produs de bună voie ajutor pen-
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Wow TL9$ IA 5 [|S. (Scris actul de mâna acestula)
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DD
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mit şi un

Subserişi: Serafim Trieravhitul, el însuși
și pentru Luca din Florești. P. Dioghenide.
Pan.A. Panaitis. Fotie Iliade.
(Reşedinţa

(cere Tis e lastwp *)

Eladei

soldat înarmat călare, cu propriile cheltueli, pentru care spre recunoştinţă Jfovia îi dă presenta adeverire Inalt Prea
Sânţiei Sale pe lângă altele, ce le are de
la, însuși Principele:
In laşi 1821 Martie 12.

NOGRA———

Eforiei Amicilor din Iaşi)

mâna

proprie).

B - Sigiliul Seraiului Eforiei amicilor din
Iași în timpul

Eteriei.

C. si gilul Căpitanului Eterist Constantin Pendideca.
1.

Pecetea

Mitropoliei

Suceva

din

1691.

ge

A. Alexandru Ipsilant. No. XOVIII pag.
105, 1821 Fevruarie 25 (scris cu

ID

“Tipografia Cărţilor Disericescr.

Sigilul ocărmuirei
Valahiei.
Sigiliul

Comitetului

Mirwopoliei Moldocentral al Averi-

lor Monastireşti.
Sigilul "Țărilor Româneşti din timpul
ocupaţiei. 1828— 1833.
Sigilul Dicasteriei Mitropoliei Moldovei.
Sigilul Satului Dolheștii.
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Lpistola a trei boeri din Basarabia, prin care invită pe Jlitvopolitul

Veniamin

a

rămânea în Iași spre a menținea ordinea în oraș promiţîndu-i a-l finea înîn curen-

tul afacerei Jiteriei.
Cu fitască evlavie închinându-ne sărutăm dreapta

blagoslovitoare Preosfinţieă voastre.

CILI. După sosirea noastră la Prut am socotit în urmarea patrioticeştii datorii a
înștiința pe Preosfinţia voastră, şi a-i supune socotința noastră, că ființu sa faste de
neaparată trebuinți în oraș, întru care să poată păzi buna orânduială prin straturile
duhovniceşti, şi prin povăţuirea ce dreapta judecata sa poate da la zapeiit oraşului. Mai
ales că scaunul Arhipăstoresc cere ființa Preosfinţiei voastre, ne având întru acele politicești împărtăşire neapărață. Nu vom conteni înştiințând pe Preosfinţia voastră cele
ce întâmplările ne vor povăţui.
Mart 19.
Ar Preosfinţiilor voastre fii sufleteşti și slugi:
Dimitrie Sturdza Logof. Sandu Sturdza Vist. Iordache Post Vist.
———RGRS———

)

1821.

Lpistola lui Iordache Roset de la Sculeni din carantină, prin care declară că a
fugit din Iași în Basarabia, cu cât eru pre el, încunoștiințând despre acesta pe
unii din boeri și pe Mitropolit, pe care-l rugă a-l ținea în curent cu cele ce se
zor întâmpla și a-i proteja casa sa lăsată la vota întâmplărei.
Preos/inţite Mitropolit,
Cu ce mat adincă plecackune aduc sdrutări blagoslovitoarel dreptei Preosfinţieă tale.
CIV.
acesta

Incredinţându-mE

va

fi și dat

cred,

fără îndoire de Nota ce Consulatul Rosiei pănă

şi după

dânsa

ncapărată

urmitoare

ridicare

în ctsul

a acestui

Consu-

lat, pe deoparte am judecat câte să pot întâmpla în urma acestora; pe de altă parte
că poate şi fără a voi eii să fi având duşmani ne biăgaţi în samă “care să se adimă.
neze

de

o vreme.ca

am purces

acela,

și să

cuteză

mult

ne ertându-mă vreme nici mai

asupra

me.

Cu

cât m'am

găsit pe

mine

mult a lua, nici vestire fraților mei simpatrioți

şi prietini a le da, cu toate aceste de şi silnică pentru arătatele pricini aii fost depărtare me, însă nici decum nu nam deslipit de iubir6 Patriei, nici de simpatrioţii mer,
cărora şi mai ales anume Dumi-sale vist. Sandul Sturzu, Dumi-sale logofătului Grigoraş
Sturza, Dumi-sale logofătului Iordachi Canta, aducându-le, mă rog, multe frățăşti închinăcruni, nu mar puţin şi Dumi-sale logofătului Constantin Balş, bine încredințați vă pof-

tesc să rimâneți că nu numai închizășluire c€ prin sfinte legături dată de mai înainte
dar și acum altele nouă, nu vor şterge din inima me tubir€ Patriei, și pănă, la cel mai
din urmă

ponct lucrare

pentru

binele ei şi a înpreună

patrioţilor mei,

din minutul ce am agiuns aice la carantină o am pus în lucrare.
Preosfinţiei tale ca să arăţi Dumilor-sale

precum

acâsta,

Atât numai mă rog

boerilor că de vor socoti Dumnia-lor

de cela ce

vor găsi en cale a lucra întru acâsta, să, mă norocâscă şi pe mine cu înştiinţare, ca pe
lângă a Dumilor-sale lucrări să unesc şi ei pe a mele.
Preosfinţite! Casa me aii rămas cu toate cele într'nsa în apărarea lui Dumnedeii,
pentru acesta dar rog pe Preosfinţia ta ca, dacă Serd. va arăta cerend loc acolo în

—

108—
.

Stratenie în vre-o başcă,
așăza, ca să nu rămâe a
pătăiă, a(Dmintire numiţi
Rămân

să bine-voeşti a porunci să se găsască un loc sigur spre a să
să face căştig celor ce privese spre jăcuire oameni fără căcrai. Aceste vestind şi rugându-mă,
1821 Mart 19.
al Preosfinţiei tale plecat fii sufletesc şi osârdnică slugă,
Iordache Rostt Vistiernic.

P. 3. Mă rog să mă norocesc și cu respunsul Preosfinţiei tale.
O

GRS—

18821.

Epistola a trei boeri, prin care vogă pe Jlitropolitul de a justifica absența și retragerea lor preste Prut și a arăta mastunea lor acolo, combăiând ideile ce se respândiaii prin lași asupra lor.
Cu fitasca evlavie închinându-ne sărutăm dreapia blagoslovitoare

Preosfințici voastre.

OV.
Inştiinţându-ne, că nu s'aii cunoscut acolo cel adevărat scopos a venirei
noastre la Prut, și că s& propovedueşte în public supt alte închipuiri, ne-am mirat foarte,
vădând că nu să preţueşte dupe adevăr jărifa ce de cătră noi sati făcut pentru ajutorul și ocrotirea patriei.
Pentru acâsta ne adresarisăim câtră părintele nostru . cel duhovnicesc ce aste şi
Avhipăstoriii a patriei, ca să ne înștiințiză de urmează întru adevtr că ştie astmine
greşite socotinți, şi ca să lumineza pe acei înţălepți dezvălindu-le adevărul. Căci numai
dragostea și râvna pentru binele patriei aii putut să ne înduplece ca si ne depărtâăm
de casele şi odihna noastr, precum și de toate cele pe care să întemeiază mulțămirea
viețnirei, şi petrecirei lumești.
Dumnedeii pătrunde cugetările omeneşti. EI știe curăţenia sentimenturilor sufletelor
noastre după care ne va judeca. Fericirea noastră aste nedezbinată de fericirea obştească

fără

care

cele

ştie de vânturi,

particularnice

sînt

cătră

Preosfinţia

cu

nourii

ce

să împră-

1821 Mart 20.
Ai Preosfinţiilor voastre fii sufletești şi slugi,
Dimitrie Sturdza Logof. Sandu Sturdza Vist. Iordache Roset Vist.

Se așteaptă în grabi şi răspunsul.
mele

deșărtăciuni astmănate

v. sărut

cu

lar eii păzind afierosirea și curăță inia sîmţirilor

plecăciune

mâna.

Dimitrie Sturdza.
OO

—

18281.
Circulara Mitropolitului
și a unora dintre boeri către vătajul Ursache din satul
Scobălțeniă, îndatorindu-l de ao ceti locuitorilor din acel sat și a o trimete spre a
se ceti și altor sate de prin prejur, ca asigurătyre fiind de liniștea lor, să se ocupe
cu cultivarea pământului.
OVI.
Vâtaji ot satul Scobâlţenii, sănătate. Ni-ati arătat un răvaş astădi ce serie
cătră Dumnia-lui vornicu Șărban Negel stăpânul acelui sat, arătatoriii de îngrijarea şi
spaima lăcuitorilor de acolo pentru caretele și buteele ce văd trecând pe la Podul.Leloaei în sus, tâlmăcind oamenii feluri de lucruri înspăimântătoare acestă trecere a caretelor. Drept aceia spre neingrijirea și liniștirea voastra, înpreună cu stăpânul vostru

—
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vă seriem și noi toți ca să vă liniştii, să vă lipsască tot felul de grijă şi de frică. Căci
dacă noi am socoti că laste vre-o fricii despre vre o parte, noi înşine ca nişte creștini

și părinţi ar voştri, vam

da de ştire ca să vă trageţi de prin sat,

pentru acela vă

şi

adăogim a serie, ca să nu aveți nici o îngrijire, și să vă căutaţi de plug şi de hrana
pământului, fără cea mai puţină frică despre cevaşi, și ţie vătaje Ursache ţi să serie

şi te îndatoreşte, ca curtea acâsta a noastră cetindu-o acolo lăcuitorilor din sat, să o
triimeţi cu înadins fecior pre Ja toate satele de prin pregiur, ca să o cetiască spre
liniștirea tuturor de obştie și spre a nu-şi pierde vremea a tot felul de hrană ucum a
primâverei, fără nici un cuvânt de îngrijire, și apoi după ci o vor ceti-o prin sate să
te duci însuși si o dat la neguţătorul de la Podul-Leloaei, ca să o aibă acolo de-apururea și să o arate tuturor de obștie celor ce tree în sug și în jos. Și cu acest înadins
trimis, să înştiințizi
p.

Pentamin

de priimirea
,

cărții, și că vei fi urmator

întoema.

Și fii sănătos.

S21 Mart 21.

,

Mitropolit Aloldasici.

Daly Losotit. Dimitrie Sturdza logotăt. Teodor» Balş Vornic. Iordache Donici Vornic. Dracuche Roset Vornic, D Ghica... «+ „leandru Sturdza Vistiernie. (Un nume nedesei/rabil).

1881.

Adresa consulului rusesc Andrei Pizani către Jitropolilul Veniamin, prin care-l
anunță că aă sosit din Constantinopol cărțile de blestem date de Patriarchul Grigovie, prin care se afurisește mișcarea eteriștilor, îndemnând și pe Jlitropolitul
Veniamin de a face să se ciliscă și să se publice acele blăstemuri pentru cunoștința
tuturor Jloldovenilor.
Inalt Preosfinţite,
CVII.
Eeselenţie sa ambasadorul baron Stroganov, după cerirea pre Înaltei Porti,
în poruncește ca să trimit preosfinţiei tale şi îndemnurile şi bisericeştile blăstemuri
pe carele preosfinţitul Patriareh al "Varigradului l-ai scris mitropolitului, şi episeopului din Moldova prin plicul ce se închide aice spre a-i îndatori ca să pue în lucrare duhovnicesca lor putere şi tâte nevoinţele lor întru a aduce pre supușii cer rătăciţi la
cunoștința datoriilor, şi întru a-i înfricoşa cu straşnice pedepse pre acei carii vor r&mânea întru r&svrătire, şi din potrivă să fagiduiască îndurare şi ertare la acer carii
se vor sârgui de a se lepăda de învinovaţita lor purtare. Aseminea indemnuri și blă-

stemuri s'aii citit obşteşte în împărătesea otomanicâsca cetate.
Preosfinţia ta vei judeca hotarit că este de trebuinți că aceste îndemnări și blăstemuri pentru

acelaşi sfârşit să se întinda

şi priveliştii

tulburărilor,

Inalt Preosânţia ta ati trebuit sa te încredinţezi din formalnicul
înprotiva împotrivitrelor luerări din Moldavia, şi de cugetarile ce
propovedueşte impăratescul ministerion.
Dar numi puţin şi de cea mai întregă unire a înțelegerei și
doror stăpânirilor,
|
Porunea pre care eii o pun în lucrare în minuntul acesta este
mai sus îns&mnate.

protestce am făcut
pune în lucrare, și
a nevoinţelor amânsocot dovadă celor

|

Esi fiind departat din Moldavia prin mai înaltă porunci nu pot avea închipuire de a
pune

aceste în lucrare,

personalicește

acolo.

Pentru

acesta

mă

și rog Inalt Preosfinţiilor vâstre ca si bine-voiţi a, pune în lucrare prin mijlocirile care spânzuri de puterea Prea-

—
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sfințiilor vâstre piopoveduire celor ce să închid aice. Şi sînt întru tâtă încredințare de râvna.
care Inalt Preosfinţia ta vei arăta întru acâsta și că veţi cunâște că este o mijlocire de
o lucrare

duhovnicâscă

pre care

cu osârdie o vei îmbrăţoşa.

Eu nădajduese că Inalt Preosfinţia Vâstră mă veţi cinsti cu un respuns pre carele mă voiii osârgui de a-l pune înaintea ochilor celor mai mari ai mei.
Rog pre Inalt Preosfinţia vâstră ca să-mi daţi voie de a v& pune înainte cugetările cei mai

înalte cinstiri,
Al

Inalt

şi a cucerniciei mai
Preosfinţiilor

adânci,

Vostre

cea

cu care am

mai

plecată

cinste a mă însemna.

şi mal

supusă

Andrei

slugă

Pizani

Din Seuleui la 98 Mart 18:41.

1821.

Pitacul Domnitorubii Mihail Suţu, prin care anunţă pe litropolit, Episcopii și
Doerii fărei că este nevoit a se vetragge din Domnie, din causa intrărei în Jloldova
a luă Ipsilant,

și -

învulă a forma

în absenţa

sa 0 căimăcămie,

afaceri.e Jărei.

care să conducă

|

Noi Mihail Grigorie Suţu Voevod, cu mila lui Dumnedeii Donm ţărei Moldavică.
Preosfinţite

)

și al nostru

duhovnicesc

părinte

litropolite

chir

Veniamine,

3

împreună

cu

cinstiții și credincioșii veliți boeri, hal şi proin.
OVUL.
pământul

Dumnia-Vostră știți întâmplările urmate în Moldavia,
fără veste lovit de întrare cea

grabnică

Dumnia-Vâstră știți că

a prinţipului

Ipsilant,

nu

avem

nici

un chip de ocrotire, şi că apoi el sa făcut în faptă st&pân oblăduirei, având lângă sine
o putere înarmată în destul de mare; noi dar nu am putut a ne împotrivi,

şi ati trebuit. a

ne supune, pentru a ne feri de ticăloșiile, care o împrotivire acum nefolositâre putea să
pricinuiască, starea acesta bine cunoscută de către înalta Pârtă, putea fi de ajuns pote
pentru a ne spăla de nevinoviiţir€ zurbalnicului, căria nu sîntem distoinici și a căria
Porţi noi cunştem totă puterea. Dar noi nu trebue a lăsa cel mai mic prepus înalte;
Porţi pentru credința nâstră, pentru scârbile cele amară cari ni-aii pricinuit întâmplările
pe care nu am putut nici a le chibzui mar "nainte nici a le împiedeca.
„Să ne grăbim dar de a face să se cunâscă prin actul cel mai cucernie şi cel mai
curat a nâstră tâtă, supunere către înalta Portă, că rostirile nstre se inmulţese, pentru
a face să fie bine primită mâhniciunea nâstră, şi a câştiga un ochii de milostivire, de
ertarea n6stră de lu - mărirea de suflet a prea puternicului nostru Împărat. Intru acest
chip numai putem noi a alina mânia, și necazul cel nemărginit şi viii, care pre puternicul
protector aceştei provincii, aii simțit înștințându-se de întâmplările și de rugămintele puse înainte,

la întâmplarea

acâsta

de către

Divanul

Moldaviei.

Pre

puternicul

Impărat,

a căria milostivire și bunătate ati bine-voit a ne face cunoscut, că dacă locuitorii Prințipaturilor să grăbesc de a înfățoșa ascultare legiuitei supuneri, citre puterea Impăratului de unde ele satârnă, nimică nu va fi nepus în lucrare pentru a le feri de ticăloşiile a împrotivă lucrărei, care le-ar fi putut aștepta.
Pricine care sunt personale numai pentru mine, pentru familia me, mă fac a hotări
ca să caut un liman, :şi a lăsa vremelniceşte

Vâstră sunt cu
încredinţeză

țara,

dar

aceste pricini

totul streine, drumul pe care aveți a merge

milostivir6

și ertarea

stăpânului,

şi

urmare

pentru Dumnia-

vi s'aii arătat,

a prea

aceasta vă

slăvitei protecsii,

cu

—

care Impărătesca

sa mărire

1ll—

vă cinstește;

eu sunt dator

aşişderea

a priveghia,

pentru

liniştirea şi fericirea ţării, pe care aceste minuturi de judecată ar putea să le compromitarisască,.
Pentru a le întâmpina vă îndemnăm să alcătuiți 'o vremelnicesciă, Căimăcămie, şi
poruncim să?fie alcătuită de prea Preosvinţitul Mitropolit, de iubitorii de Dumnedeii Episcopi și de cci întâr boeri halt şi proin, să nu fie vre-o neunire şi fiește-care să cugeteze şi să priviască numai la binele ţării, şi să lucreze întru una prin tâte chipurile, prin
măsurile cele osârdnice. care întâmplările le vor aduce, şi. pe carele întru înţelepciune
Dumnia-vâstră le-aţi judeca de trebuință. Privighep mai ales vă poftese pentru fericirea,
liniştea norodului şi întâmpinați tâtă spaima care ar putea să se nască pentru ca lucrare pământului să nu fie nici întârdiată, nici lenevită, faceți ca să bine simtă acâsti,
tagmă atât de trebuinci6să că fericirea ei spânzură de munca sa, și aparați-o de a nu
st lipsi ea însuși de chipurile sale cele de fiinţă. Aceste sunt povăţuirile care mă cunose dator de a vă da, fie ele înaintea ochilor

Dumilor-Vâstre o nouă dovadă a îngrijirei

mele cel părintești, și a poftirei care nu voiti conteni de a face pentru iubita Dumilorvâstre patrie; ei nădăjduese ma vârtos că Pronia mă va înturna în pripă în mijlocul
Dumilor.vâstre și cti voiti ști a cunâşte

tâte cele în taptă slujbe care vor fi făcute pen-

tru Patrie.

|

1821 Martie 29,

Tăs zeneoient5s 75 ua, TăS ebpevias cas

pari meta DLds EDVENTOS.
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SOYIZOY
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1821.

Consulul rusesc Andrei Pizani îndimnă în numele Impăralului lusiei pe Jloldovenit ce ar fi eteriști « veîntra în ordinea legală șia se supune pulerei suverane;
la din contra vor fi aspru pedepsiţi.
CAL.

Soussign6

Le

Majest€ !Empereur

Consul

de toutes les

de

Sa

Nussies

exhorte au nom de la cour protectrice les
Moldaves qui auroient devi€ de leurs de-

voirs dans les circonstances
rentrer dans Pordre

lautorit6

]6gitime

raine, comme

le

prâsentes, A

ct i se soumettre

ă

de la Puissance Suzeseul moyen,de se sous-

„Mai

gios isealitul Consul a Marirei sale

>

Imp&ratul Rosielor îndeamnă în numele Curţe protectuitoare pe Moldovenii, care în
întâmplările de fați sar fi abătut din datoriile lor, de a-și veni întru cunoştinţă și
a să supune legiuiter puteri a împărăției
stăpânitoare, fiind acesta singură mijlocire,
de a scăpa de pedepsile, pe care înpără-

traire aux chatimens que la cour Împâriale provoquera loin de vouloir les attenuer

tiasca Curte le va cere, fară a voi să le
micşureze, înprotiva tuturor acelora care

contre tous ceux qui persâvereront dans lu
revolte..
e
Que tous les Moldaves soient convaincus

protivă.

que cest de la soumission la plus entire
que depend leur salut et le bonheur de
leur pays.

cu îndărătnicie vor rămâne în lucrare din

Fie toţi Moldovenii încredințaţi, că numai de la acea mai întreagă-supunere, spânzură, mântuire lor şi fericirea patriei lor.

ă

Le Consul de Sa Majest€ Imperiale

Consul
Carantina Sculenii
8 Mart 821.

DD

măriri.

A. Pizani.

A. Pisuni.
De la quarantaine de Scoulfni,
le 3 Mars 821 V. $,

înpărăteștir sale

OGRE—

(Traducere veche),

—
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18281.

Somațiunea făcută de consulul rusese Andrei, Pizani principeluă Ipsilante și partisanilor săi de a se retrage în Rusia ; la din contra vor fi pedepsiți de guvernul otoman și cel rusesc, ca turburători liniște Principatelor.
CX.
Le soussion Consul de sa
Majest6 lEmpereur de toutes les Russies
„fait par les presentes la somassion la plus
„expresse et la plus formelle au Prince Ypsilanti et ceux de ses adhtrens qui sont
justiciables de Vantoritc Russe de se retirer
en Russie pour y attendre la ddeision de
sa Majest6 Imperiale sur leur conduite, leur
declarant qwa. defaut de satisfaire i la
presente sommation ils seront atteints de
la vengeance du Gouvernement Ottoman,
comme

perturbateurs

de repos

des

Mai gios iscălitul Consul a înpărăteștii
sale mariri Inpăratului a toată Rosia, face
prin acâsta chiemare acd mai dinadinsul

și ac

aştepta hotărir6 înpărăteştiă sale măriri asupra purtării lor, arătându-le că ne făcând
îndestulare

imperiale,

comme

envers

la

la acâstă

chiemare să vor su-

pune răsplătirii stăpânirii otomaniceşti ca
nişte tulburători liniştii Prinţipaturilor și

Prin-

de opotrivă vinovaţi câtră
tiască, cât și cătră Poartă.

cipautes et €galement coupables envers la
Cour

mai formalnică Prinţipului Ipsilant

și tuturor ai săi atârnători de la stăpânire
Rosiei, de a să trage în Rosia unde vor

Porte.

înpără-

Mai gios iseălitul face asămine chiemare

Le soussignc fait la meme sommation î
tous sujets ou proteges Russes, qui auroient
pu prendre part ă Ventreprise d'Ypsilanti.
Le Consul de Russie
A. P,

tuturor supușilor rusăști, sait acelor de supt
proteesie hosiei care ati putut

să

ta înpăr-

tășiri la acest pas a lui Ipsilant.

Consul Rosiei
A.

De la quarantaine de Scouleni
Le 5 Maus 1821. V. 8.

Carantina,

30

P.

Sculeni

23 Mart S2L
———

Curte

(Traducere

veche)

Cy——

1821.

Lpistola a trei boeri cătră Jlitropolitul Veniamin, prin care declară că-i trimet pe
iordache Catargiu a-ă spune lucruri de taină și să-i dea credare.

Cu fitască evlavie închindndu-ne sărutăm dreapta Preosfinţici sale,
dragăste ne închinăm Dumnia-voastră.

și cu frățască
|

CAI. „Părinte, și Dumnia-voastră iubiti fraţi, Dumnia-lur Iordache Catargiu viind,
are să arăte din partea noastră mari lucruri de taini. Să-i daţi credință la toate, căci
câsurile

de

scumpătate,

acum

sint

scumpe,

și

de le

vom

pierde,

or de nu le vom

iconomisi

cu

şi țara să primejduește și noi sîntem prăpădiţi.
Mart 29.
Ai Preaosvinţiei tale fii sufletești şi slugi.
Dimitrie Sturdza Log. Sandu Sturdza Vist. Iordache Roset Vist.
-

ÎS
OO RE——

1821

Respunsul Sultanului cătră Domnitoriul Mihail Suţu în afacerea Lieriei.
„Copie după cartea cătră Mihail Suţul din 1821 Mant.

CALI. Inpăratul ati priimit scrisoarea ce i-ai adresarisit, și de mare și vie necăjire i-ati fost acestă înştiinţare, precum și rugămintile făcute la actstiă întâmplare de

—
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cătră Divanu Moldaviei. Turburările carele s'aii iscat în acele Prinţipaturi întru o vreme
când acum partea cea de la amiadă-di a Evropei privește urmând una după alta din
toate părţile cârtirile cele de revoluţie. Asi trebuit cu bună samă a ţinti luare aminte
a Inpăratului. Ceea ce mai mult încă cu deosebire ati ţintit-o, este purtare care oblăduirile
locurilor ai credut că, trebue să aibă înfăţoşări o pricină, pe care ar fi trebuit să o alunge şi pe care întru adevăr nimica nu put6 a o îndreptăţi înainte ochilor lor, şi măi
ales nefiind sorocită ca să facă întru acâsta o judecată, hotărită. Inpărătesca sa Mărire
nu întră, aice întru cercetare pricinilor, care ati făcut pre Înălţimea ta să le credi dar
cefa ce Inpăratul nu poate şi nu trebue încă a se împedeca de u nu cerceta, cu o dreptă
energhie este ne priimit (4Stzna:s) cu care loveşte pre vinovaţii revoltarisirei care saii
iscat. Nici odinioară acestă vinovată revoltarisire nu pute să cheme numele Rosiei întru
ajutor. Şi ... Straganof este însărcinat de a închizășlui pentru aeâsta pe guvernământul
turcese încă să dea mat puternic (?) şi de a mărturisi că numai sîngur acest turcesc guvernământ are dreptul de a așeza la loc liniştir€ acestor Prinţipaturi.
Poarta

La

Otomanicească,

așa dar trebue

a te adresarisi

în

pricina

Nici

aceasta.

un ajutor nu vi să va dă de la armia lusască, și oștile lui Victensehtein nu vor lăsa
locul sălaşurilor lor, Ministrul înpărăteştii sale Măriri care este la Poarta otomanicească
priimeşte cât întru aecsta povăţuirile hotărite, şi arătătoare întâmplărilor. Pentru că Inptratul voeşte ca încă şi în "Țarigrad, nimine să nu poată avt cel mai mie prepus pentru
plecare hotăririlor și pentru curăţenia scoposurilor sale. El ne înputerniceşte cu toate
acestea de a da știre pe de altii parte, că dacă lăcuitorii Prinţipaturilor acestora să
grăbese de u arăta ascultare unci legiuite supuneri cătri, putere Inpăratului (adecă a
Sultanului) de la cure să atârnă, nimiza nu va fi lăsat, pentru a-i cruța de nenorocirile
care de la o a(l)mintere a lor lucrare ar putea să aştepte el. “Prataturile care unesc pe hosia

cu Poarta, shesurile (relaţiile) cu norocire așiăzate între amândoă înpărăţiile aceste şi neîntoarsa hotiărire a Inpăratului de u nu eși din sfinţenia închizășluirilor, îl îndatorese
de a lua măsurile care ati luat; legea sa și iubirea de oameni nu iartă, cu toate aceste,
de a tăgădui Inălţimei tale asilum care-l cei pentru Înălţimea ta, şi pentru familia

Inălţimei tale, şi pentru Moldovenii cari
lor, şi pentru aceasta ocărmuitorii

s'a crede că nu sint mai mult siguri în patria

de la graniță

atât cei oștenești

cât şi cei

politicești

sînt înştiințaţi,
pentru

cătră Domaitoriul Mihail Suţu la cererea acestula de a-i se da asil
(Nota. Să se citescă titlul acestut Document: Răspunsul Representantulul Rusiet

entru

sinesine siș

)

familia sa în Rusia).

———SA00IR—
1821.

olitului Veniamin
Epistola lui Iordache Rosii Roznovanu, prin care lrimile Jlitrop
spre a o da
afurisenia patriarchulă întrun plic închis prin consulul rusesc,

publicităţei.

7

Cu plecăciune sărut dreapta Preaosfinţiilor voastre.
întru care iaste o carte de la
OXIII, Acest plie mi l-ati dat Dumnia-lui. Consulul. B(P)izani
.
.
haos
>
.
.
,
cătră Preaosfinţia
ui
radul
Ţarig
rhul
Patria
ul
finţit
Preaos
la
de
alta
şi
Consulul Pizani
. Iar eii sînt
ta, și îndrăznese a sfătui pe Preaosfinţia ta ca să o pul în lucrare
Al Preosfinţiei voastre fiii sufletesc și slugă

Iordache hosăt Vistiernie

1821 Martie 30,

copie după
NB. Şi să-i faci răspunsul Consulului, și mă rog de se poate să-mi trimeți
cartea Patriarhului ca să știm şi noi ce scrie. (Scris de mâna proprie a lut Iordache Roszt Roznovanu)
Documente

|
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1821.

patriarCamtea de blăstem contra Lierici, pronunțată întăi în Constantinopol de
pale spre
chul Grigorie împreună cu sinodul sei, și pe care a trimis-o și în Princi
i; ceia ce a
a fi publicată și cetită tuturor localnicilor din Joldavia prin Biseric
și făcut Jutropolitul Veniamin.
Ă
lumea
Grisorie cu mila lui Dumnedeii Arhiepiscop Constantinoectăţii şi a toată

4

—

Patriarh.

+

Plaghinon, și iuOXIV. Sfinţite Mitropolite al Moldaviei, prea cinstitule și Exarche
întru Duhul Sfânt, iubiţi
Ditorilor de Dumnedeii Episcopi al Romanului”și al Huşului
Eparehii vă aflaţi
irați și împreună slujitori. Aleșilor de bun neam Bodră carii întru aceste
ovitelor Isnafuri,
pământeni şi de ai noştri. Cinstiţilor neguţitori cei mai întăiii ai blagosl
fi întru Domnul iuși toţi ceia-lalți blagosloviți Christiani de fieşte-ce stare şi treptă,
iar dela noi molitvă,
biţi ai Smereniei noastre: Har fie vouă, şi pace dela Dumnedeii,
cunoștința citre făblagoslovenie şi ertare. Cea întăi temelie a nărăvirii, cum că aste
bine nu mulţăcătorii de bine, mai strălucit de cât soarele Xaste, și carele făcându-i-să
o vedem în. multe lomeşte, saste cel mai răi de cât toți Omenii, Pre ace:stă răutate
de însuși Domnul nostru
cură stâlpindu-să de Dumnedeestile Scripturi, şi neertată şi
se află unită și cu duh
Iisus Ilristos, precum avem pilda Iudii. Iar când nemulțămirea
făcătoare de bine și hrănide rele făcător, şi răsvrătitoriii înprotiva obșteștii noastre
și chip împrotivitoriti lui
toare, prea Putericii şi nebiruitei înpărății, atuncea arati
de la Dnmnedeii rânDumnedeii, Cici nu aste dice: Inpărăţie şi St&pânire de cât
nouă Putâricii Inpărății,
duită, şi tot cel ce se înpotrivezte ei cei de la Dumnedeii rânduite
(principe morale) și
Damnedeâştii rânduiri s'aii înpotrivit. Aceste două tară şi temndinice ithică
mai nainte rina eredinţei datorii, le-aii călcat cu neasemănată obrăznicie, şi trufie, şi cel
Ipsilant. La toți cei
duit Moldaviei Ighemon, precum nu se cuvinea, Mihail și Alexandru
de un

neam

nouă

duite preste noi
mic

sint

cunoscute

ne

număratele

mile

câte

ne

deșărtatul

Izvor

a orân-

Puternicii Inpărăţii aii răvărsat cătră acest cu râii scopos Mihail, din

şi prost l-aii înălțat la trepte,

şi mărit, lin

ne slăvit

şi

ne

însemnat

l-ati

înălţat

prea strălucitul
la slave şi cinste, l-ai înbogăţit, l-aii ocrotit, în stârzit l-ati cinstit și cu
răii scopos fiind,
acestei Domnii Scaun, şi l-aii aședat Bor de norbde. El însă fireşte cu
şi fugariul accla
Sati arătat minune însuflețită a nemulțănirii, și unindu-se cu pribegul
de slavă, saii
Alexandru Ipsilant, amândol desnădăjduiți de o potrivă, trulaşi, nebuni
și cu glasul
mai bine a dice deșert cugetători, “ai propoveduit slobozenia neamului,
acesta ati tras şi pre mulți

din cei de acolo,

semănând

şi pre mulți Apostoli în

feluri

de cei de un
de cărți, ca să amăgscă şi să tragă Ja actiași prăpastiea pierdării și pe alții mulți
neam cu noi. Dar ca să pâtă 6re cum să îndemne pe aseultitori, ati întrebuințat şi numele
cu
Rusieneștii Puteri, că şi ea iaste unită cu socotinţele şi mișcările lor, punere înainte
ca
totul mincinâsă, şi ne înființată, și a singure deşert cugetărei lor naştere. Fiind că una
acesta pre lângă acdia că ithicește (moralicește) taste cu neputinţă şi de multă defaimare pri-

cinuitre Rusieneştii de sine stăpâniri, și însuşi prea înaltul aicea Llciii (Representant) al Ru-

siei ati dat îuseris încredințare, că nici una sati știință adecă, sati înpărtășire are Rusienesca
Stăpânire la acestă pricină, defăimând mai vîrtos şi îngrețăluindu-să de mârșăvit lucrul
lui. Cu acest f6liti de înrăutăţinr aii închipuit pierdătorea schini (privelişte) aceştea amândoi, și cei cu că înpreună lucritori iubitori de slobozenie sati mai bine a dice uritori
a
de slobozenie, şi sati apucat de faptă spurcată, urită de Dunimedeii şi nebună, vrind
cii
tuxbura slobozenia şi liniștirea celor de un neam a credincidselor Raiale a Putermi
Inpărăţii, pre carea liniştire o câştigă supt înprejur umbrirea ei cu atâtea pronomii de slobon6szire cât nu câștigă alt neam Dirnic și supus, şi dupre altele, și mai vârtos la ale legii
mântre, carea, s'aii păzit și să păzeşte ne schimbată până astăzi pentru sufletâsca nâstră
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tuire, In loc dar de iubitori slobozeniei s'ati ariitat uritori slobozenier, în loc de iubitori
de neam şi de credință, s'ati arătat uritori de nem, arîtori de credință, și înpotrivnică
lui Dumnedeii, uneltind vaiii! cei fără de cuget cu desnădăjduite mișcările lor urgia
Puternicii

Inpări Ați,

impotriva

supuşilor

ei celor

de

un

neam

cu noi,

și sârguindu-se ca

să aducă cuprindătâre și obștescă pe pier(ave înprotiva a tot neamul. Ac&stea dar audindu-le şi noi, şi tâtă cea pe lângă noi sfinţita frăţie şi toate cțle aicea mădulări a Blagocestivului nostru neam de feşte ce stare, ne-am umplut de posomorire, şi de chinuire
adâncă ă, şi ne-am

îndemnat de Pronia

besăricescă,

şi de părintâsca iubire de fii de odată

să însuflâm vouă elle mântuitoare.
Și dar seriind poruneim şi închijăsluim Sfinţeniei tale, ca unul ce
hiereii, şi însuşi fără mijlocire, și prin supușii Igumeni, leromonahi,
rinți, să propoveduiţi inşelăciunea pomeniţilor cu r&i scopos 6meni,
cei de supt duhovniciasca apărarea ta Christiani de fieşte-ce treptă
cioasei plecări

şi acer mal

mari

supuneni,

şi a robnicii ascultări cătră aeâstă dela Dum-

nâţeii preste nor orânduită puternică Inpărăţie,
adevărului

înpleticirele pierdătorilor

te afli locului Arși duhovnicești păși să întăriți pre
cătră paza credin-

să dezlegaţi cu cdle în lucru

acelora Smeni,

dovedi

a

şi să-i dovediţi obşteşti pierqitori,

și

deșert cugetători, fără nici Sfinţenia ta nici însuși cuvîntătoarea ta turmă, să dai la cuvintele
lor, și la mișcările lor vre-o luare aminte; ci mai vârtos să-i uriţi, și să vă întoarceţi
despre că, cică şi Besărica, și neamul îi are uriţi, şi încarcă înpotriva lor cele mai osândite blestemuri. Ca pre nişte midulari putrede îi are desbinaţi despre toată întregimea
christiinieesci, curată și sănătoasă, ca pre nişte călcători Dumnedeeştilor legi, şi Apostoleștilor orânduiri, ea pre nişte defărmatori a sfinţitei fapte cei cătră ficătorii de bine,
cunoştinţă şi mulțemire, ca pre niște înprotivitori, şi năravnieilor, și politiceştilor hotariă,
căci pe pierdarea celor neatinşi şi ne vinovaţi de un neam cu noi uneltind'o fără de cu«et, afurisiţi sint, şi Dlestemaţi, și ne ertați, şi ne deslegaţi după moarte, şi supuşi vâcinicii anatemii, și întregi, pietrile, lemnile, şi fierul fie dezlegate; iar ci nici de cum,
desfăcându-se pimântul, să-i înghiţă pre ei, ca pre Datan și pre Aviron, dar cu un chip
oare care strein ca o minune şi pilda, să-i bată Domnul pre ei cu răcclă, cu lungâre,
cu stricare de văzduh, şi îngălbenire. Facă-să ceriul cel dâsupra capului lor de aramă,
și pământul cel de supt picioarele lor .de fier. 'Lae-se fără de vreme din viaţa accsta, şi
pre lângă aceste păgubeseă-se și de cea fiitâre, cază preste capetele lor fulgerile Dumnedeeştii urgii,

și. fie averile

lor spre

de istov

peire și pierdare. Paciă-se fiii lor sirimani

și femeile lor văduve, întrun neam ștergă-s6 numele lor cu sunet, şi să nu rămâe lor
piatră pe piatră, Ingerul Domnului să-i gonescă, pre ei cu sabie de foc, avcad și blestemurile
celor din vce sfinţi, şi a cuvioşilor şi purtătorilur de Dumnedeii părinți, și ci și câţi uimelor
lor aii urmat fără câinţă, sati de acum înainte vor urma. Acdste blestemim asupra lor pârae
de lacrimi din ochii noștri slobozind, și plini de necaz pe dreptate. aflându-ne. Dar fiind-eă
pre lângă eclelalte sati făcut cunoscut, că cei ce bolesc satanicâ-ca socotinţă a răsvrătirii
de norod, și eterie de acest fCliii alcătuind între sineși, sati împreună legat și cu legătura
jurământului,

cunoască

ei,

că jur: ământul

acesta

iaste jurământ

a amiăgirei, iaste fără de

judecatii,şi piigânese asemănat cu jurământul lui Irod, carele pentru ca să, nu să arate
căleătoriii jurământului săi aii tăiat capul lui Ioan Botezătoriul. De ar fi voit a tăgădui jurământul cel fârii cuvânt pre care l-ati aflat necuvântătârea sa poltă, ar fi vit
atunci cu adevărat pofta sa. Drept accia rămânerea asupra unui singur jurământ, ati
adus mârtea

Mergătoriului

înainte.

Așa

dar

statornicia jurământului

întru făgăduinţa ce-

lor făgăduite de cătră fatria (eonjuraţia) acesta, carea lucrlzi în faptă pierdare unui întreg
neam. Cât iaste de stricătoare şi de Dumnedeii urită, aste arătat. Din potrivă tăgăduirea, acestui jurământ, isbăvind pre neam despre ele ce vin asupră-i nemângâiate cumplită,
Xaste iubită de Dumnedeii şi mântuitâre. Pentru acesta cu darul prea sfântului Duh,
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are Besărica, dezlegare, şi primeşte, şi artă din inimă pre cer ce să pocăese și să întore, și amăgire de mai nainte mărturisesc, și pre credinţa lor cea de Raiale cu curăţenie înbrăţișază.

Iar întindnd cuvântul osebit şi citră Sfinţenia ta, și teofiliile vâstre,

hotă-

râm
: De nu veți urma la câte întru Duhul Sfânt vă sfătuim prin acâsta besăricâşte, de
nu veţi arăta cu lucrul, sârguinţa şi silința spre dezlegarea înşelăciunelor, spre răsfițarea
catahriselor (abusurilor), şi a nerânduialelor, spre întârcerea celor rătăciţi, spre c6 de adreptul, și mijlocitoare prigonire, şi răsplătire celor ce rămân în apostaticeştile cugetări, de
nu veţi înpreună cugeta cu Besărica, şi întru cuvânt, dacă dupre oare care chip vă
veţi apleca înprotiva obşteştii noastre făcătoare de bine puternice Inpărăţii, vă avem
argoși (opriţi) de toată Arhieroluerarea, și cu putârea prea Sfântului Duh căduţi din treptele
Avhierosinei, și din Sfinţitele locuri lepădaţi, și de Dumnedeescul dar goliți, și focului
Gheenii vinovaţi, ca unii ce pre pierdarea neamului nostru, aţi ales şi aţi protimisit. Așa,
dar iubiţilor ridicaţi-vă pentru Dumnedei, şi faceţi precum besăriceşte vouă scriind poruncim,

şi nu într'alt chip

ispravă

acelor

serise, ca şi darul lui Dumnedei să fie cu voi.
Sati iscălit soborniecşte asupra Sfântului Jertvelnie de ciitră, Smerenia noastră,

și de

Fericirea

cu hotirire,

căci așteptăm

îngrabă

norocită

sa, și de toți sfințiţii Arhierei.
1821

Al Constantinocetăţii GRIGORIE

Martie 1,

hotăraște. Al Ierusalimului POLICARP
hotăraşte.

Al Chesarieă dleletie. Al Ivacliei dlacarie. Al
Macarie. Al Ialchidonului Grigorie. Al Dercului
Al Adriunupolii Dositei. Ai Verici Zaharia. Al
tim. AL Vizici Macarie. Al Sifnulii Calinic. Al

împreună

Chizicului Constantie. Al Nicomidici Atanasie. Al Nicheii
Grigorie. Al 'Lesalonichiei Iosif. Al Turnovuluii Ioanichie.
Didimotihului Calinic. Al Anghirei Meletie. Al Dristet ÎnFersalului Damaschin. Al Jeondos Dionisie. Al Silivrici

Alacarie.
(Cele urmiitore

Cucernicilor Îconomi

sunt scrise de Mitropolitul

și Protopopi

Veniamin

a eparhiilor

și adresate

Clerului din Moldova),

Smereniei

noastre,

vă poruneim

ca a-

cesti, sobornicâscă carte, să se cetescă în auz, pre la Besăricele toate de obște, pentru
că, de şi sintem încredinţaţi, că din af noștri niminea până acum s'aii abătut la tovărăşia acestor răzvrâtitori, cu atâta mai mult și de acum înainte să se ferescă, păzinduvă şi vol cești besăriceșşti, nică a pomeni mai mult prin Besărică, numele acestui de curând

depărtat

de la noi Domn.
1821

VENIAMIN
GHERASIIL Episcop
(Acest act

l-a

Aprilie 1,

Alitropolit Moldaviei.

Romanului.

MIELIEIIIE Episcop Iluşuluă.

săvârşit Patriarchul Grigorie prin silnicia Porţet, pentru că cl însușI era agent principal al Eteriel).

D300

RS——

1821.

Acesi act dovedește că Doeriă ferei își brimeteaii corespondenţa lor în acele timpuri

prin consulul austriac, pentru siguranţă.
CXV.
Sati priimit aice la această C. C. Aghenţie un plic de la cinst. Divanul Moldaviei, prin Dumnia-lui vel vornicul Iordachi Catargiii supt adresă cătră Exselenţia sa Pașa
de la Brăila, şi să dă această răsipiscă de priimire.
(L. S)
No. 783.

Eşi în 12 April S2l.

Iscălit:
:

Cantemir
secretar,

—
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182.1.

Epistola luă T. Balș cătră Visternicul ferei, prin

care opindză de a se mijloci la -

Pașa de Driula, spre anu mai trimite armate turcești în ţară, pentru că s'ar spăi|
mânia locuitorii și ar părăsi lucrul câmpului.
Cu plecăciune

Arhon

Vistier!

CAVI. „Râvna și voinţa ce am pentru binele patriei, Ziditoriul u toate ştie precum
lâcueşte în sufletul mieii, și din protivă gândind, acela mă va giudeca și mă va răsplăti și în lumea acdsta, şi în c€ viitoare unde nu este făţărie, Aud acum de la unia
că eii înpreună cu ban 'Liutul am fi fâgăduit să mergem la Paşa, lucru ce nict am gândit, ce
mal ales eu totul ne-am apărat făgăduind mergerea noastră numai prin ţinuturile cuprinsă la cartea Divanului ca să liniștim pre lăcuitori la lăcuințele lor, pentru care şi
nădăjduim că cu agiutorul lui Dumnedeii vom săvărși, precum am arătat atât Preosv.
Mitropolit fiind şi alt Ipochimen besăricese de faţă, cât şi Dumi-sale logofătului Constantin Bals, însă nu lipsăsc a arăta și Dumictale că nu face trebuinţaa merge la Pașa,
cejdacă vei socoti și Dumne-ta gnomie (opinia) mea este așa: să să serie cătră, Pașa arătându-se
că din pricina 'Lureilor ce aii trecut de ati omorit doi morari şi alții, îngrozindu-să ţinuturile din glos, aii fugit, şi că spre liniştirea lor aţi trimis bodri că doar îl vor putea statornici că să nu-şi peardă

lucrul

primiverei,

rugându-l

ca

și

Mira

sa

să

dea

straşnice porunci a nu mat trece “Turci, ca să dea spuimă, fiind-că și Eteriştii sati rădicat, și atuncea Dumnia-voastră puteţi a da samă pentru ţară; Iar mai trecând și spăriind, atuncea ţara cu totul să prăpădeşte. Pentru care mă rog să aibii şi răspunsul
Dumi-tale

ca

să

ştiii ce

urmare

să păzesc.

1821 Aprilie 17,

Remân Al Dumitale mai mică slugă
Teodor» Bals vornic.

EGP
18212.

Adresa consulului austriac călră Divanul dloldovei, prin care arată îmulţirea armatei eleriste, în loc de a se micșora,

conform

ordinului

împărătesc

al usii

dat

prin consulul Pizani pentru stingerea Literiei ; de aceia consulul austriac reclamă
siguranța avereă și a persunei supușilor austriacă dela Divanul Iloldovei, făcându-l
respundător de ork-ce sar întâmpla.
Catră cinstit Divanul Ioldavieă în Eși.
CXVIL. După ofchialnicele note ce saii dat de cătră cinst. Consulat înpărăţiei Rosiei
în 28 a lunel trecute Mart a, e. atât câtră cinst. Divan cât şi cătră Preosfinţitul Mitropolit a Moldaviei cu alăturare înştiințării aceluiaşi cinst. Consulat cătră, Alexandru Ipsilanti, ati luat Dumnia-lor oștenii Elini înştiinţare de voința și hotărire a pre Inălţatului
Inpărat a toată Rosia Alexandru 1, poroncindu-li-să în urmare aceştii înpărăteștii hotării de cătră Eforia frăţiex Elineşti, ca fiește-care din Dumnia-lor să se întoarcă la urma
lor, după care poronci li saii pus și vade de 7 dile, însă când gios iscălitul C. C. Aghent în temeiul acestor înpărăteşti hotăriri, cu bună încredințare aştepta, că Dumnia-lor
oștenii Eleni următori prea înaltelor hotăriri arătându-să, să vor întoarce pe la locurile
de unde ui venit, şi că ne bântuire siguranţiei a persoanelor și a averii să va întemera
după măsurile luate de cătră cinst. Divan, nu cu puţină mirare vede gios iscălitul, că
după trecere acelii vadeli Dumnia-lor ostașii Eleni în loe să fie următori acelor pre
inalte hotăriră şi să se întoarcă la urmă-și, s& înmulțăsc, pe sudiți O. C. de toate nea:
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care s5 află aice neguțătorind îi îngrozise cu feliuri de vorbe îngrijitoare, în cât toți

“spăimântaţi fiind necontenit supără pe gios iscălitul C. C. Aghent, cerând siguranție atât
pentru a lor persoane cât și pentru familiile și averea lor.
|
Deci gios iscălitul C. C. Aghent asemene înştiinţare luând de la a sa pre înalti Curte
"de hotăririle înpăriteşti publicarisite prin Dumnia-lui Consulul Pisani, nu st poate pricepe
de unde izvorise aceste nesupun:ri poroncilor înpărătești și supt co cuvânt să lăţese
așa feliuri de îngroziri, cătră supușiiai sale C. C Apostoliceştir Măriri; de altă parte
gios iscălitul şi toți sudiţii ai sale C. C. Măriri, numai în sfinţenia tractaturilor, între
pre înalta a sa înpărăteaseă Curte, şi între strălucita Poartă otomanicească siguranția
persoanelor și averilor aflând, să vede nevoit la așa neplăcute şi îngrozitoare înprejurări
a să adresarisi prin accsta cătră cinst. Divan pământesc a ciiruia nefățarnică supunere
ciitră înaltul

Devlet,

și potrivită urmare

cu poroncile

mal

sus arătate mărturisînd,

pof-

tește cu căzuta cinste ca să bine-voiască a prinde ciizutele măsuri spre întemeiarea siguranției de obşte a sudiţilor, şi spre îndepărtare tuturor îngrijirilor și primejdiilor în
care ar pute veni sudiții C. C. căci că almintrile este pios iscălitul silit a protestălui
formalnie asupra însuşi cinst. Divan pământesc, pe care după declarațiile înpărătești
îl cunoaște ocărmuitor legiuit și numai pe însuși cinst. Divan a-l face răspunzător pentru
toată neplicuta întâmplare ce ar pute da asupra sudiților C. C. aice în Esi; și de
priimire cum şi lucrare ce să va face poftește gios iscălitul în seris răspuns.
sii în 183 April
No. SH,

1821.

Josef uab.

18821.

rpistola ierodiaconului Ievoteii, prin cave să conslală că Mitropolitul Veniamin
îl întreținea la Academia teologică din Chies cu spesele sale.
Inalt Preaosfiuţite
“ Stipâne,
i Alilostivul Domn
„rhipasto» și Parinte.

Dame Bucononpeoepimenereo Muzocrunbimiii ApXÎNACTIIp'E 1 OTemn!
CAVII. Io upiboaă Moeun pr Rien nuca

După venirea mea în Chiev, am scris
eii cătră Inalt Preaosfinţia voascră păni
acum de cinci ori aducând aminte ca la
un tată al mieii pentru ale mele nevoi, și
nu nam învrednicit până acum de la Inalt
Preaosfinţia voastră de nici un felii de

a

ID RAMENY BIICORONPEOCBINEUCTEŞ Vie Ir pasb,
II AONOCILIT Fălir CBOCAŞ OTU Oc: OUXD NŞIIAAX'b ; HO
ICVAOCTONBAIOEI, 40 CCI; OT PACD IN RAROFO OrrbTa
IL ŞAOLICTEUpeni:L MOM UVAAD. MOeTr, Our si
IRC NACEŞUILII BAmeny BIICORONPEOCBLINCUCTRy CU
NOOPAsUUMIL € Oa unea, NO upalitriza uyaicApl
OIL BQCTABISIOTD MEL OTIL GEDILORON'TI PAL 00D-

răspuns și mângâerea nevoilor mele. Poate
că eii am îngreuiat pe prea Inalt Preaos-

finția voastra cu c€le de un felii

OANOIT, II TOM'D îli6. ȚÂABIIO IRC RAb SUL BB IpeiliNS" IHIEMAX'D AOLOCIULTI BANIEMYV LBICOROIPEOCBĂIAțENICTBY

NCETAIO

Y MEU

ACEL,

IL NAXOIACD

BD

uyoil

CTOpon$, TepIino Ge Oumxr peanualinia IYBALL.
Iloceuy eunpennbiinne upony paniero BBICORONpEOt-

rele

nevoi
un

î

am

deuin RD upeanoaoienoii pam abur,

uaBBernoe
BI CTPC-

ui Doze

ş-

mă

lueru

scris

c6le

BĂINEUCTBA—MOCTO NOEPOBHTEIII 1 OTIIA VDIeruuTI
OC ubiubunbe coeronnie upuezan' Mb
ROJIIIUCCTBO ACuer'p. UL odoapure MEI

mâle.

rămas

Dară

fac
ȘI

ia ăși
același.

Inalt

denainte

ccle

mai
să

vă

De

cum

serisoa-

pre

urmă

supăr

mult

Preaosfinţiei
scrisori,

de

pentru

după

voastre
că

nu

cum

şi

în

mi-aii

bani, și aflându-mă eii în părți stră-

!

ine, sufer făr
Pentru acesta

i

Inalt Preaosfinția

de dânșii prea mari nevoi.
cu smerenie rog pe prea

voastră

pre al

meii

a-

—
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coperitor şi Părinte, să bine-voiţi de a uşura starea mea aceasta de acum, trimi-

HOARITE UYLCTRO NCTIUNOII MOCĂĂ 7 Bar IpPU3uUATEeILNOCTII.

Bamero 1 pICORONpeoeBbiţeicrpa MuraveruTilnaro
ApPXUNACTEIPA MU OTIA
musai

țindu-mi

ştiută cătăţime

mă. veţi

îndemna îîn răvnirea spre cea mui

cu care

dinainte pusă de voi ţintirea, şi mat mult

roca:

"veţi

îmmulți

simțirea

supunerei

mele

cei

adevărate către Inalt Preaosfinția voastră.
|
Al Inalt Preaosfinţiei voastre Milostivului Domn și Arhipiăstoriii cel mar de
gios posluşnie

1521 roza

Mana 15
lien'r.
hierenoii Aazenin eryaenru lepozianour, IEPOTEÎĂ

Student Academiei din Chiev Ierodiaconul Ieroteiil.
(“Traducere

ME

de bani,

ertaţi pentru

scrisori câte le-am

scris

rus&ște,

mai

nainte,

veche)

fiind-că

nu

ne

lasă

nici de cum să scriem în alte limbi; dară de a priimi ori în ce limbi putem să priimin, Și de seriem ceva, trebui să arătăm ocârmuirei ce seriem.
Cursul de Dumnedeii ('Peologiei) cuvântărer să va începe în
gust ȘI va ținea doi ani, după cum am seris și în alte scrisori.

16 a viitorului Av-

——SIROV

1821.

Epistola Pahavnicului Ioniţă, divectorul Mitropoliei, cătră Mitropolitul
în afaceri de bani.

Veniamin

Preosfințite Stăpâue,

CAVIII. „Stăpâneasea porunca Preosfinţiei tale cătră Dumnia-lui Paharnic. Constandin ŞI
cătră mine sluga Preosfinţiei tale cu plecăciune priimind am vădut cele poruncite, pentru care mai întăl Ducurându-ne cu toții dimpreună cu Părintele Starețul şi cu tot soborul că vă aflați sănătoși, am slăvit pe Dumnedeii, rugându.ne toţi întru un glas ca:

în curândă vreme să înlesnească chipul întoarcerei spre a câștiga pe bunul
nostru sttpân

și părinte,

și

doritul

lar pentru cele poruneite cu supunere arăt: Monsieur Anghel are să dea 12000 din
câștul Sf, Gheorghe, nu ati dat nici un ban; porunciți și îndată va număra cât va putea dacă nu toți, căci iaste om cinstit şi parolist.
Lia părintele Ioasaf nu pot hotări cât are să mai dea, până nu voiii şti ce am dat
păr.. Varlaam după poliţă, însă tot pot fi peste dece mii să mai dea. Ai fost şi sfinția
sa aice şi ati purces să vie acole peste Prut numai pentru acești bani să-i scoată. Aceste,
bunule St&pâne. Iar blagoslovenia Preaosfinţiilor vâstre să fie pururea cu noi toți, fiind
Al Preaosfinţiilor voastre prea plecată slugă
Ioan Pahavnic.
1521 Mai 23. Mănăstirea

Slatina.
ASCO

RS———

—

190—
1821.

Epistola Archimandrilului Sinesiă, superiorul bisericei grecești Pantocratorul
din Petersburg, prin care vorbește de niște scrisori adresate Archimandritului Leontie din Jloldova în afaceri de ale Literiei, și care presupunând că s'a fi perdut

se adresază JMitropolitului.
Plecat mă închin prea respectatek voastre
Preaosânţeniei cu tot respectul sărut sfânta
ei dreaptă.
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THTS,

după

venirea

stăpâne,

mea

am

aicea,

scris

trei

prea resepistole ce-

lui de acolo sânţitului Arhimandrit Leontie
și numai

la una

n'am

îuvrednicit de ris-

suposând

ca nu cum-va

puns, ar la cele două mam

primit. Deci

scrisorile piele si

se fi dus în o localitate îndepărtată, sati
intervenind vre-o altă causă,
care nu-mi

7

No

32

za

Ei
pectate

se fi confiscat, saii sânţitul Arhimandrit să
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cu a cărit sânte rugiciuni din graţia lui
Dummnedeii şi ei până acum sînt sănătos.

nisia, Î

.

do) mit 9 ua

ritate, împreună cu toate bunurile ce doriţi,

UA49000

GA

z
a DE et! es îutva SVOTTI
a d Ti son
Y

hog pe prea înduratul nostru Dumneeti ca să vă păzască pe Preasânţia voastră în deplină, sănătate şi continuă prospe-

Gas

îti,

este

cunoscută,

pentru atâta

tăcere

a lul;

de aceia um îndrăzuit imediat să neliniştese

VĂ

Teoooizi

persoana

19.7) Tguz ai gets, 4

EcwTTOw

pusă (epistoli), s& vă aduc închinăciunele
mele servile, să vă întreb despre săniitatea
voastră scumpă pentru mine și prin urmare
să v& rog cu supunere ca să spuneți Arhiman-

SN

15

093 vă zu oare

Ut

pie 2as

4! zis,

pre Gt

0

VĂ Gioata

Ata20000,

a

E

dritului

voastră

prin aceasta

Dommnului

a mea

su-

Leontie dacă este acolo,

să-mi răspundă la epistolele mele prece.dente, mai mult pentru ca să știii despre buna
«i

Oe

S-

—

.

—
"o
N

sănătate a
>

VEI
,

Ta

T0ONEgOV

Gidas ai ien T2i9w
Sozztivăv 015, 4 > laws
4

o

pă apivaze dâov zâ e/ezirâv us voal

Preasf.

voastre,

pentru

că este

cu neputinţă a vă deserie dorinţa, respectul
şi vubirea ce nutresc cătră Preasânta per-

s6nă; şi dacă nu m& credeți demn de co-

2009, 05 zaparzht viii me zpivezi vio =
<5;/659 za ebhapâv cos bras zi zis dpi-

nu mă credeţi nedemn de rugele şi bine-cu-

705 cas 75 uitata în mais iepzis zehes as 10

vântările vâstre, a iubirei şi mai ales la sluj-

zîv uvhuinv cas vă ui ur dz „Ei er £, Oaș

bele sânţitelor servicii din memoria vâstră
să nu ne exeludeți, pentru că prin mijlocirea vâstră să am pre Dumnedeii îndu-

îvd TăS Wecizelas 0:6, Dew 0

f

Say 207

îv

pigews. aa 70 apă zazera6) E56) e
Too ohrusis îi

Eis zâv

26

705

dMozaz5fcz5s Teza. o noyefa.

7oîpovos

vă

dl

z

La

îy.căloouy nato ud. 70 0/0
v
wev 7ă Cnsciuev 4x73
mt zi vu
0) pop EaetIgw
ze. Tepoorăs spira ză G Selw d40h00ă
îpăuov po dr
Tis vă TĂs Te
7
g

-A70%

zV8U. cs, 43i Că Cons:govâis v

a

uz 70 &ndiov darnic es Ti cebacuiTntă

26

Moscovseoi

mie, vă rog să

aicea

în Peter-

Ceasti.........

a trecutei ne-a bucurat

Si-

cu pre-

senţa sa aicea și prea respeotatul nostru
Împărat. Şi dacă vre-o împrejurare nu ne
va împedeca sperez pentru şcâlă să obţin
ceia ce

gw 3 po7 25 otfas uo),
za Tv EvSvusy Chow

dorită

rător în iua judecății.
Pentru "present locuese

burg în
ragheva.
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respondența .vâstră

ceremâîn

dorinţa noastră,

şi atunci

ca: sburând îmi voiii urma drumul meii
spre acolo ca să mă învrednicesc și persunal să vă depun smeritele mele închi-
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conserv cătră Preasf. voastră, cerând cu
dorință sufletească ca să fiti în tot-deauna
sub acoperemântul şi protecţia Preasfinţiei

voastre, a căruia sfinte şi de Dumnedeii
audite rugăciuni să-mi fie mie de ajutor şi
păzitoare în t6tă viaţa.
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Al

avaiTns

Iezevozohs.
(Actul

acesta

prea

piosităţei

preasfințeniei

vâstre

pecat şi prea sunus în totul servitor,
Arhimandritul SINESIE de la Biserica
|]

grecescă Pantocratorul. 1521 Mai 31, Petersburg.

trebue

a se numerota:

CXX),

TINOGRL—

1821.

Serisorea

Paharnicului

tropolitul

Constantin,

Sameșul Jitropoliei Jloldovei, cătră Jli-

Veniamin, în afaceri bănești și de ale Literiei,

Inalt Preaosjinţite Stăpâne!

_CXXI.

„Stăpâneasca scrisoarea Preaosfinţiilor voistre din 14 a trecute! luni Maii,

ia 26 cu plecăciune am priimit, slăvind Dumnedeiasea îndurare că vaii scos din înviforatul noian al tulburărilor în care vă aflați cuprinși, şi că sînteţi sinătoși în locul cel

apărător despre toată întâmplarea primejdiei.
Vestirile cele cu îngrozire de pe toată diua despre cer ce acum putem să-I socotim fară Dumnedeii şi ncomeneşti, nvaii silit a m$ trage din Slatina în Mitropolia
Sucevei fiind și Monastirea strimtorată şi îngreocată cu îndestui mosafiri, în cât unii din
părinţi st afli sălășluindu-s& noaptea prin podurile chiliilor, iar Dumnia-lui Paharnic. Ioan
cu familia sa și Dumnia-lui Caminar. Iordachi să afli tot în Monastire pân acun, şi
din mila lui Dumnedeii şi cu preasfintele rugaciunile Preosfinţiilor voastre ne aflim
cu toții sănătoși. Nu după multe dile ati sosit și Parintele Arhimandrit Ioasat la Suceava, carele cu prea plecate metanii sărută blagoslovitoarea dreapta 'Preosfinţiilor voastre, dar l-ati urmărit prietenii pân la Falticeni ca să le dea de cheltuială, şi i-au perdut urma.
|
|
|
Din banii ce am putut aduna. am datuna mie opt sute lei Medelnicesei Anastasircăy
Apostoli din Roman, dobânda banilor, apucându-mă aice în Suceava, aflându-să şi Dumnea-er
bejânărită ; trimit şi Preosfinţiilor voastre prin Dumnia-lui C. C. Necolachi Canta socotind cel mai

grabnic

şi sigur ocazion

dece mil trei sute dece lei pecetluiţi în monedele

ce să arată în alaturata însămnare fiind astminea pusă și în pungă, de a cărora priimire
me rog să mi se trimită sinetul Preosfinţiilor voastre. Protopopii, după scrisorile ce
le-am trimis, nică unul până acum nu s'aii arătat şi nici măcar Protopopul Eftimie de
la Boroae cât am fost la Slatina, de cât după trei scrisori ce i-am scris din Fălticeni și din

Slatina, de abea nam învrednicit de un răspuns că nu poate veni din pricina tulburărilor tri„miţendu-mi și patru sute ler, atâţea bani am priimit de la Protopopi, iar de la ceiaalţi nică "răspuns.

Mercuri

în săptămâna

acesta

trecând

Gubernatorul Leovului

cu Hof-

ratul (consilierul) Cernăuţulur prin Suceava, aii venit și la Biserica ce să numește Mitropolia
veche din Suceava, şi cu supărare aii dis Hofratul că va pune secfestru pe moșiile Mitropoliei, dacă Mitropolitul nu face reperaţie trebuincioasă, după care spuindu-i PărinDocumente

16

—
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tele Protosinghelul Melchisădee Lemni lucrările ce s'aii făcut, care trebue sii fie trimis

Aghenţiei din Eşti răspunsul din partea stăpânirei de atunci, ati răspuns că sai priimit,
dar este o arâtare încurcată fări înţălegere, apoi ati dis Părintele Melchisădec că Mitropolia nu să depărtează de a face reperaţie, dar să i se dea întăi stăpânirea asupra
Bisericei și a venitului ei cu al sfântului, și va face, arătând pentru mine că sînt și
vechil din partea Mitropoliei, și ati dis ca să fac înscris această cerire din partea
Mitropoliei, apoi fiind-că în pricina aceasta nu am înseris vechilăc, nu voiii face fără
poroncă, cu toate că Părintele loasat mi-a dis să daii această cerire. Pentru cele ce să
lucrează, de cătră tulburătorii şi stricătorii liniștei a două Eparhii, va pliroforisi pe larg

C. C. Nicolachi cum și alte auqiri. Arhimandritul Agapie ce ai fosta Râșca m'ati în-

ştiințat

aice că să află la Sfetagura ne fiind priimit peste Prut,

iar jidovii

Foeşiineni

sînt foarte nădăjduiți că banii ce aii să-i ia de la dinsul î vor luu de la Monastire, în-

tărindu-le zapisele cu pecetea, Monastirei aice în Bucovina.

Cu aceste nu lipsăse și sînt

Al Preosfinţiilor voastre prea plecată slugă
Constantin Paharnic
1821

Iunie

3. în

Suceava,

„Părintelui Isaie nici am avut chip a-i trimite bani şi nici am alţiy; dintr'aveți socoti să-i trimiteţi până Ja Sculent.
„Alăturez și serisoarea din partea Paharnicului Ioan ; Părintele Protosinghelul
Melchisedec cu prea plecate metanii sărută dreapta blagoslovitoare Preaosfințiilor voastre,

ceștie

dacă

1821.

Ordinul Pașei de la Brăila, ce se afla în Iaşi cu armata, cătră Hpiscopul IHușului de a -se reîntoarce la scaunul Episcopal și a îndemna și pe boeri și pe
locuitori de a se reîntoarce și ei pe la casele lor; la din contra vor perde

acareturile și moșiile.

De la noi liaza rânduitul Măriei

Catră Păviniele

sale Paşa, şi Mustafa Pairactar Qenală,

şi Ali Aga Imamolu.

Vladica Episcop Ilușului.

CXXII. „Porunca Măriei sale Paşa ne-aii venit asară, ca
și astădi fără vre-o sminteală să te scoli din preună cu
unde ai stăpânire fără cât de puţină temere pentru ca
casele sale. Iar dacă porunca Măriei sale nu o vei asculta,

numai de cât să te înștiințăm
toți boerii și să vii la scaun,
să aduni iarăși tot norodul la
lipon (apoi) să ştii bine că scaun

de stăpânire nu vei mai avă, prăpădind tote ce să află la loc, şi pre altul vom rândui

în loc; asămine

și toți boerii cer ce ati acareturile sale şi moșii vor perde toate, neas-

cultând de poruncă cum și: toți cei-lalți lăcuitori,

Mai multă lungire de cuvântare nu facem de cât porunca este până în sară să te
afli la scaun, că pre urmă măcar să și te pleci a veni, nu vei fi primit de cătră
Măria sa Pașa,
1821 Iunie 12,

—
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1821.

Scrisoarea Consulului austriac Volf călră Episcopul Romanului de a se veîntorce
la Eparhia sa și a îndemna și pe locuitori de a se veîntorce pe la casele lor; alt-

fel conform ordinului Pașei de Brăila vor perde castle şi moșiile.
(Acest

Episcop

era aderent

al eteriel ca grec.)

Preaosfinţite Părinte,
CXXIII. Cât am putut tot-deauna mi-am făcut datoria mea, și în nefiinţa Preaosfinţiei voastre, și am

scris

și la Roman

şi aiurea,

unde

am

audit

că te afli,

ca

sa şti! urmările

pe

aicea. Dar şi am luat înştiinţare, că unele s'aii prins de volintiri fără să ajungă la mâna
Preaosfinției voastre; de două ori am făcut pomenire de porunea Mariei sale Paşei de
la Briila, care te dorea foarte, şi bânuia, că fiind aşa aproape de Brăila cu umblarea
pe la Galaţi, că nu at învrednicit pe Maria sa cu întâlnirea în vremile cele scumpe,
si înadins mi-ati triimis pre Ilagi loan, care aii umblat cu Preaosfinţia voastră pe la
Galaţi, ca să-mi spue cele ce seriii. Acum Iaste la Brăila Seraschier Iosuf Paşa, care
aseminea, audind toate bune de Preaosfinţia voastră, mi-ati poruncit prin Schender Aga
de la Focşani, că pofteşte și Măria sa pe Preaosfinţia voastră, numai de cât să te întori la Eparhia Preaosfinţiei voastre, şi ca un despot ce eşti Preaosfinția voastra si
porunceşti la toți bejeniiriţii Doeri, să se întoarei la locurile lor, de vreme cu din mila
lui Dumnedeii, s'aii întors Tarăș 1siguranţia în ţară,

și Măria

sa Paşa

dela

Urdie aii intrat

în Iași, şi aii triimis aicea la Roman astă! la 9 ceasuri pe Ahmet Aga, cu o sum
peste o sută, şi mai bine, de neferi, cu fermanu, Mariei sale, ca să pue la cale, sa liniştească toate spre bine, şi să stea aicea până când să vor pune toate la cale dup
cum ati fost, şi cu venirea Preaosfinţier voastre, am cerea şi cu vizeta cuviinuioasii pe
Măria sa, ducându'mă cu Preaosfinţia voastră însuşi la Iași. Ca din înțăleapta ocurmuirea Preaosfinţiei voastre să nădăjduește şi Muria sa Paşa, că toate vor întra iarăşi în
vinduelele lor, cum aîi fost şi mar înainte. Dar să nu fie cu bânat Preaosfinţiei voastre:
Schenderi Aga îmi adăugeşte, prin porunca Mărier sale Paşăi, ca să fac ştiut tuturor,
să

că de nu

vor

întoarce

boeri,

toţi bejănăriţii

şi lăcuitori,

vor

păţi

mare

pagubire

a-

tâtîn castle i dughenile, cum şi în moșiile lor, socotindu-i Maria sa pe acei ca pe nişte necredineioși, carii nu vor fi mai mult priimiţi de patrioţi. Deci dar nu -5 încape
mai mult să adaog ei la înţălepciunea Preaosfinţiei voastre, că de aicea vel şti ce urmare să apuci, și vei povăţui şi pe ceia-lalţi bejinăriți boeri.
Pentru siguranţia Prenosfieţiei voastre am socotit să triimit copie de pe cartea a.
ceasta la Măria sa Paşa, rugând să dea o carte spre diafendepsirea Preaosfinţiei voastre
care mâine

o voiti şi trimite

cu poştă la Braila.

Am

socotit şi aceasta fiind ca sînt ai-

cea față, şi am vădut și năvala, și supărările mănaăstirei sa o pue la cale de acolo cum
st cade pentru cinstea Preaosfinţiei voastre, şi nădajduese răspunsul cel mai bun. şi
mângâitor pentru toți. Și de mai iaste oareși care îndoială, că pe la locurile ucelea să
află volintiri, ori „Li cu volintirii precepuţi talhară, pentru siguranţia Preaosfinţiei voastre,

vom

triimite

de

aicea

câți

oameni

Și

sînt

vei

porunci.

al Preaosfinţiei

voastre

Volf
1821 Iunie 17

plecată

slugi

— 194—
182241.

Scrisoarea Consulului austriac Volf cătră Pașa de Brăila, prin care-l arată că
Doerii și locuitorii bejenari de fiica volintirilor și a unor turcă nu sai reîntors pe
la locurile lov, și că trebue întâiii a se reîntoarce Lpiscopul, pe care apui îl vor
amita boeril și locuitorii.
Măria

ta,

CĂXXV. După poruneile ce am fost priimit de la Brăila prin Dumnia-lur Schenderi Aga am
pus la lucrare cu toată silinţa putincioasă ce am avut ca să adunăm boerii bejenari,
i lăeuitorii la locurile lor, cum era porunca, și a Măriei tale. Dar fiind-că volintirii, până
eri și altăeri, tot pe aicea încungiura, şi îngroza, cu foc, şi cu prădăciune, pre cei rămaşi licuitori aicea, n'aii îndraznit cei depărtată bejenană a să întoarce la, locurile lor,
având frică de asemine primejdie. Dar fiind că ai dat milostivul Dumnedeii, că Măria, ta al intrat la Iași în stăpânire, şi aă triimis pe Dumnia-lui Ahmet Aga aicea, atât pentru siguranţia a târgului şi a ținutului cât și pentru punere la cale tuturor lucrurilor
celor bune, foarte ni-am bucurat. Pentru că ce ati tras târgurile, și ţinuturile pe aicea,
mai înainte de volintiri, nu pot îndestul a zugrăvi. Dar acum la urmă, viind şi nişte
turci pe aicea fără porunca Miriilor. voastre, ati tăcut pe aicea cu totul înfricoşare, tăind pe unit din lăcuitorii de aicea curaţi Moldoveni, fară nici o pricină, luând şi toate

avuţiile lor. Asamenea spărgend şi altora castle, şi dughenile, luând toate cele bune
ce găsa, vendend cu mare păgubire a lăcuitorilor, între care era o somă şi sudiți C. C.
austriecesc, fară nici un amestec cu volintirii; în loc dar sâ se adune lăcuitorii, după,
scrisorile mele ce am seris în toate parţile în numele Mărier tale, sati îngrijit şi acea puţină
rămăşiţi, de pe aicea să fugi care încotro a putea. Din care poznași turci, sosind Dim-

nia-lui Ahmet Aga, aii și prins câți-va, ŞI i-ati pus.la închisoare, de unde, de a fi şi
cu voia Mariei tale, aşi face rugaminte cu plecăciune, că lucrurile acele ce sînt luate

de la sudiţii austrieceşti, cercetând Dumnia-lui Ahmet Aga să să dea înapoi, ca să cunoaştem mila Mariei tale. Ci noi C. C. Austriei urmând poruncile Împărăției noastre,
în armonia prieteniei cătră stralucita Poartă, și cătră toţi osmanii, nu vom rămânea vătămai, și păgubaşi, de cătră osmani.
|
|
Cât pentru adunarea a bejanarilor boeri, i lacuitori, fae știut Măriei tale cu plecăciune, că pentru întoarcerea lor, cea mai grabnică punere la cale va fi, când Măria
ta vel porunci la Dumnia-lui Ahmet Aga, ca să dea câţi-va neferi, ca să mergem după
Preaosfinţia sa Episcopul Gherasim la Falticeni, unde fugisă de frica volintirilor, nevrând întru nimica, să se amestece în treaba volintirilor, și cu 'aducerea Preaosfinţiei
sale la loc, fiind Preaosfinţia sa înpreună un cap de lege, să vor întra toate lucrurile
iarăși la rânduelele lor, pe care de vei porunci Măria tu și singur mă voii scula cu
câți-va oameni, și-l voiii aduce înaintea Mariei tale și cum vei socoti și Măria ta cu
marea înțelepciunea Măriei tale. Ei măcar că sînt O. C. Austriac, dar prin puterea
a prieteniei între Ipăraţii noștri, sînt gata a sluji, şi a urma, ouă şi ce poruncă a Mă.
riei tale, cu cea, mar strașnică credinţă câtră stralucita Poartă,
1821 Iunie

DOOR——

18.

—
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—
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Scrisoarea Avhimandrituluă Isaia, vechilul Mitropoliei, cătră Mitropolitul Veniamin,
prin care-i face cunoscut de strămutarea armatei tuvcești de la Copoi, în Iași, și
că Chihaia-Dei îi ordonă a-i scrie atât luă cât și Voerilor de a se reîntoarce la locurile lor; la din contra vor perde acarelurile și moșiile.
Inalt Preaosfinţite

Stăpâne,

CXAVI. Prin această plină le lacrimi a nevrednicier mele scrisoare din cele mai din lăuntru inimei a tuturor fiilor Patriei aceştiei jălind nenorocirea în care sfârşitul despre toate
părţile ni-aii cuprins, înștiinţez prea milostivului meii stăpân: După întrarea oștilor prea
luminate! și prea puternicii Porţi, cu peşcheșul ce am putut întâmpina, m'am înfâţoşat

înaintea Măriei sale Chihaia-Bei Saraschieriii, carele cu mare bucurie aii priimit, și la
cuvântul dintăi mi-ati dat poruncă ca să scriii Preaosfinţiilor voastre și Dumi-sale boerilor
atât peste Prut cât și în Bucovina, ca fieşte carele să vie la starea lor aice fără nică o
temere, căci Prea strălucita Poartă n'ati triimis oștile ca să bată război cu Dumnia-lor
boeri și cu raiaua, ci ca să o curiățască, de tâlharii greci şi să o pue iarăşi în stare pe
Moldova dupre cum aii fost mat înainte; jar carii din simpatrioți nu vor veni înapoi,
ÎI va cunoaşte de haini Porții și toată averea lor să va ridica și din temelie toate acareturile să vor strica. Fii poruncii am fost cu mare grăbire următorii seriind cătră
Inalt Preaosfinţia voastră, şi cătră Dumnia-lor boerii, pe care scrisori sati încredinţat în
mâna Pah.

Constantin Istrate peste Prut,

şi ce poate fi nu

ştiii că nici un

răspuns warm

priimit. Măria sa Chihaia-Bei, cu toată parte ce era așădată în lagărul de la Copoii
Sai tras în oraș așidendu-să Măria sa în curtea Domnească şi Agalele prin curţile
boereşti, iar parte prin mahalalele ;- umblă pre uliţă creştinii şi nimărul nu numai nimică
nu face, dar încă îl şi încungiuri având pe toțila toți la dragoste. [ui în toate dilele
merg la curte la Măria sa Chihaia-Ber și la ceia-lalți Pași și toţi mă întreabă, de mi-ati
venit răspuns de la Preaosfinţia voastră, şi de la boeri, după scrisoarea pomenită, şi
neavând ce răspunde mă aflu în valea plângerii. Mar virtos că înoindu-mi porunca
dintăi mai sus însămnată, ati hotărit ci va fi urmitoriii asupra averilor și a acareturilor cathedrei aceștia, pre lângă care giudecaţi Preaosfinţia voastră ci răi poate să să întindă
şi asupra a toată ţara din pricina ner&spunderei şi a nevenirei vre unuia din boeri;
căci dacă nu toți boerir și Preaosfinţia, voastră puteţi veni, să poate trimiite trei patru
Doeri

diputaţi

carii să.

întâmpine

voința

simpatrioţilor .cu ceririle

Chihaia-Ber, și această trimitere a diputaţilor foarte
de primejdia în care ne aflim.
Mercuri în 29 a trecutei luni ati venit boeriii
Stefănachi ce aii fost Ilatman cu șederea în casele
am fost la Dumnia lui şi Yarăşi mi-ati dis şi însuși
veniți fără nici o frică, dicând că și Dumnia-lui va
cerut la Măria sa Chihaia-Ber

și voinţa

Maviei

cu grăbire să fie ca să putem

sale

scăpa

Caimacam Dumnia-lui Postelnicul
Codreanului, iar acum șade în Curte;
ca să seriii Preaosfinţiei voastre să,
serie. Pentru sfânta Mitropolie am

și mi-ati rînduit o agă carele șede în Mitropolie spre pază,

și sîngur agaua aceasta, dice, că ne venind Preaosfinţia, voastră, cel mai mare răii să va
face Mitropoliei şi la toți pradă. Mă rog Stăpâne sfinte să, am răspuns şi punere la cale
în ce chip să urmez.
Al Preaosfinţiei voastre prea plecată slugă
|
Isaia
18321

Iulie

3,

Arhimandrit.

—
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Gerisoreaa doi boeră din ţară cătră boeriă bejănari din Basarabia

și Bucovina,

de a-și da părerea la o cerere înscrisă a hii Îlehmet Aga.
Prea cinstiți fraţi simpatrioţi,
CXXAVI. In ceasul acesta am priimit prin Dumnia-lui Mehmet
ce să închid

Dumni-lor

voastre,

dintru

a cărora

cuprindere

Aga aceste patru scrisori

veţi lua cu

credinţarea celor poruncite. Trimisul aii arătat că are porunci
înapoi cu răspunsul

și pe lângă

aceasta

ati adaos,

că aseminea

deplinătate în-

a doa di să se întoarcă
scrisori

sati

trimis

și

cătră Dumnia-lor boerii fraţi din Basarabia. Vremea nu ati ertata ţine pe trimis la margine până a trimite cătră, Dumnia-voastriă, ce saii ficut cu socotinţa noastră . boerilor
de aice răspuns, a 'căria copie să închide Dumnilor-voastre și s'aii pornit. Că urmează
neapărat a să pune în lucrare cele poruncite, dar mai înainte a să face și un răspuns
mai temeinic după închipuirea ce să va socoti de cătri Dumnia-voastră şi de ciitră
cei-lalți

frați boeră

din Basarabia,

aceasta

iaste

ne

tăgăduită.

Și

dar

Dumnia-voastră

fiind mai cu apropiere de Basarabia de cât noi, urmează și înpărtăşirea a fi mai les.
nicioasă, şi nidjduim că făcându-le știute şi Dumnilor-voastre vom avea şi noi ştiinţă
şi de lucrarea,

şi de hotărîrea Dumnia-voastră

fără întârdiere,

1821 Talie 3,
Ar Dumnia-voastră iubiți frați și slugi
Jordache Canta logofăt. Raducanu Rostt hatman.
————

ASSOORS—
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Scrisorea boerilor ferei cătră Jitropolitul Veniumin și cătră boerit bejănărifi în

Basarabia, prin care li cer opiniunea lor că ce trebue să facă când ar veni oștile.
turcești în Iași, ce respuns să dea șefului oștilor și ce conduită politică să țină ei.
Preaosfinţite Părinte Alitropolite, și cinstiți fraţi, Dumnia-voastră

vă aflați în Basarabia.

CXĂVII.
Pătimirile

ei

„Crudimea
de la

soartei a nenorocitei Moldavier,

22 Fevruar

şi pănă

astădi

din ispitire

Voeri simpatrioți, ce

patnei noastre, vaste vădutiă.
ne sînt ştiute

tuturor.

Ea

închipueşte o privelişte de jale la streini, iar noi durelnică şi lăcrămiitoare. Tămăduirea
ce s'ar fi putut aduce aii zăbovit din păcatele noastre cu prelungiri, ce nenorocirea le-iii
adus, şi care nu sint necunoscute Preaosfinţiei tale, şi Dumnilor-sale.
„Ce ne mai rămîne oare a face? Și de ne mai rămâne ceva încă a lucra, trebue
oare a rămâne în nelucrare cu mânile la piept?: Trebue a aştepta oare ajutoriul întâmplariă, saii a ne îngriji provlepticos (prevădător) pentru edle următoare?
„„Cuprinderea notei din 28 a lui Martie a ocrotitoarey puteri povăţuește, şi îndeamnă pe neamul Moldovenesc la cea mai întreagă supunere cătră Poartă, cu arătare,
că dintru aceasta spânzură mântuirea patriei şi fericirea Moldovenilor, (fericiţi am fi
fost de am fi urmat din cuvânt în cuvânt aceștii înțălegiri, și nu ne-am fi abătut la
talmăciri ne priincioasa). Și Poarta nu mai puţin iaste întru așteptarea înplinirei datoriilor noastre catră legiuita stăpânire şi cătră, patria noastră. Preaosfinția voastră, și
Dumnia-voastră frați boeri, nu pierdeţi din vedere înștiințarea ce din slujbă ati dat-o încă
de la Laibah Exelenţia sa Ministrul Neselrod cătră toate puterile, cu să o înpărtăşască,

—

1927—

curților streine, a căria copie să triimite, şi în care cea mai vrednică de luare aminte
cuprindere iaste aceasta: „Voitorii de răii învinovăţi pe Rosia, că ar ave cugetări duşmănești
„asupra Porții. Tulburările s'aii ivit în Valahia Și în Moldavia, şi saii dovedit din pu„tarea și din declaraţia noastră că pizim regulile dreptului noroadelor și credinţa trac„taturilor în relațiunile noastre cu stăpânirea Otomanicească.&

„După aceasta nu trebue să, uităm, că în corespondenţia ce am avut cu Prea înălțatul Ibrail Muhafezi și Sarascheriii, s'aii dis că din pricina răzvrătitorilor ce aii pus
mâna pe stăpânire, pe menzilurile ţării, păzind întrările şi eşirile capitalului, nu am
putut alerga cătră, Inălţimea sa, ca, să cerem ajutor și ocrotire. Aceste aşa. Apoi dacă
după aceste ar veni oștile turcești şi în Iași, după cum audim, că ar fi cu apropiere
şi ni sar face chiemare de citră șeful oștilor ce ar fi, ca săi mergem spre alcătuirea
și lucrarea celor datornice interesuri a patriei, care şi neapărat urmează a să întâmpla
întru un prilej ca acesta, trebue să mergem sati nu? și ne mergând ce puneri înainte
să facem ? Aceasta Iaste întrebarea, care facem Preaosfinţiei tale, şi Dumilor-voastre. Spre
aceasta să triimite cinstit fratele nostru,

Dumnia-lui

Spatarul

Nicolai

Canta,

ca

să aveţi

mal înainte știință, și să nu greșim şi în urmă cădend și noi şi pământul supt învinovățiri, lăsăm a dice că prelungind mergirea putem fi ceruţi, şi în sfârşit şi triimişi
și atuncea va fi rătăcirea cea de apoi mai rea de cât cea dintăi. Acest rispuns cu
toată lămurirea,

nerăbdare

cu

toată

şi în grabă.

apărat trebue

însămnător

Iar de veţi întreba

să mergem

tre, şi în sfârșit

curăţenia,

de

socotinţa

râvnă

cătră

patrie

îl așteptăm

cu

noastră care iaste, (icem: că ne

cu toţi! de înpreună, ca să nu să adaogă,

dureri ranelor noas-

să nu st găsiască nici o vindecare, şi atuncea vom

rămâne în critica

streinilor, în hula norodului, şi în osîndirea ceriască. Care să.nu fie.
1521 Iulie 3.

Ax Preaosfinţiilor voastre fii sufleteşti,
şi al Dumilor-voastre

iubiți frați și slugi.

Iordache Canta Log. Alecu Canta Vornic. Sturdza Log. Alexandru Ghica Hatman.
Costache Cant. Visternie. (tre nume nedescifrabile).
SARI

—

1821.
Jlitropolitul Erapolei Grigorie îndeamnă pe Jlitropolitul Veniamin și pe boerii ță-

ret a nu trece de peste Prut în loldova la cerirea Pașei din Iași.
Cu cea în Ilvistos frațască dragoste mă închin Preaosfinţică tale.
OXXVIII. Scrisoarea Preaosfinţiei tale, scrisă din 25 a lunei trecute, cu bucurie am
priimito în 3 dile a curgătoarei luni și cele scrisă bine le-am înţăles, am vădut şi carte

ce scriii nişte turci cătră Huşul, pentru că plicul cu scrisorile .ce ai triimes cătră Episcopul Dimitrie ne găsindu-l la Chişinăii le-ai triimes după noi la Odesa, și ne fiind
vreme ca să ţi să facă răspunsu de acolo, aii rămas treaba ca după întoarcere noastră
să ţi să facă rispunsu. Dar după ce am venit noi la Chişinăti, saii bolnăvit Vlădica
Și aii rămas

pin

acum,

Fesălenţii sale lui Inzov),
ÎN dati acest sfat ca nică
multe și destule îți sînt
nu numai Preosfinția ta
a trece în Moldova; iar

iată acum

că face răspunsu.

(După

ce ati arătat toată

pricina

ce ţa fi scriind Preosfinţia sa nu ştiii, iar -eii despre parte m6
decum să nu faci vro poznă să te duci la.Eși, paradigme ai.
aceste pilde să te facă a nu trece în Moldova nici de cum,
să nu treci, ci nică din boeri nimene să nu îndrăznrască
dacă vreți ca să vă puneţi capetile în primejdie, apoi atunci

—

faceţi ce ştiţi,

mai

ales. după

o carte

128—

ce am

luat astădi

de la, Odesa, care carte este

din "Țarigrad serisă din 12 dile a lunei trecute, în care scrie că pe ce di merg turcii
să îndrăcesc, tae pe cine întâmpină, nu aleg și femeile acelora și copii îi vind ca oile.
Aii ridicat câți Arhierei ai rămas la. Bostangi Başa, cred că şi pe acia îl vor răteza;
pentru aceasta luaţi-vă sama binișor ca să nu greșiți mai tare de cât înainte, așteptați
mişcarea apel, că pără nu să va mişca apa, nu vă veți tăimiădui de boala aceasta, rugați-vă lui Dumnedeii

ca să <& milostivască

greșalele sale, și să fie ca nişte
Dumnedeii

drepți

st va milostivi asupra

și boerii

să-și îndrepteze

lor şi vor merge

şi atunci

Yarăși pe la castie lor cu pace.

Iar ei sînt al Preaosfinţier tale în Iristos frate.
O" EPAKAEOS M. PPHLOPIOX

1821 Iuliu 4.

(Actul

acesta e scris de insușt

A

.

Respunsul

asupra norodului,

părinţi ai patriei, iar nu ca maștiha

dat de

Grigorie

Mitropolitul

în românește),

OGRS—

1821.

Gheorghe Pașcanu,

din partea Vocrilor Jăvei ce trăiai în

Bucovina, cătră unul din Caimacanii timpului, prin care se disvinovățește ci
nu pole curând să dea respuns la cele întrebate, pentru că boerii sînt împrășieți prin totă Bucovina, și de aceia înţelegerea cu ei este grea. espunsul

cerul era dacă vin boerii în fară sai nu,

„Div gidmy îi eirpevelay sns dfehpmâs
datată eros, AXȘECTATA TEVILE».

Salutim frașește a ta uibită nouă nobleța
ne închinam cu cea mat mare sinceritate.

CĂXIX.
Mer dizoas vpapăs dates
TO meprmdnroy diehgrriv îns, bnepiaSnuav
îi
ze 76 duciep dtăpiaua eis rw Koiuranuiav Tăs

Cu cea mai mare bucurie luând mult
dorita (scrisoarea) frițască a voastră, ne-am
prea înveselit pentru înbucurătoarea numire

MoMafias, ao îi sn îv Opela acite să os

îp-y ebyeviias ns.

“Ez spoăvo» mons

|

|

ziszei val ewmet-

în căimăcămia Moldavei, şi pentru ajungerea
cu sănătate a iubitei noi nobleţei vâstre.

Neschimbarea din strămoși,

credincioși

Soare 7 pavat za cdspyenât oz ou.awuii
Eno theiz, îjSehouev dvuneptizoos 6aha,sis moă<w râs nhis meoorwnzăs îmtenipăs zar ză

şi foarte supuși puternicei și bine-făcătoarei împărăţii turceşti, am dori ca nesupăraţi să punem în practică înaltele și
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si gta

ese aicea, în Suceava Bucovinei, eu, învăţatul Gheorghe Pascanu, mă aflu în totul în
neputinţă din causa bătrâneței, Yar Fatmanul Rădneanul este în pat de câte-va

dile mar înainte și pentru

acea n'am pu-

tut alt ceva si lucrăm pentru present fără

numai am espediat cu grăbire scrisoarea tri-

misă

cătră boerii de pretutindine petrecă-

toră în Bucovina şi după ce să va încunoștiinţa celor sus amintiţi celeîn ea cuprinsă, se
va face lucrarea datorită celor de trebuinţă.

Pe lângă aceasta rugiim pe nobleţa voastă pentru îndelungata întârdiere să nu
se interprete în răi de cine-va, ci de cătră
voi să se explice bine-voitor catră domni:
torii noștri din timpuri, pentru că trăim
împrăştieţi în toată întinderea Bucovinei,

prin t6rgui, prin sate Şi pe la poalele mun-
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ților. Și cu acestea ne recomandăm iubitei
tale nouă nobleţi noi și nenorocita noas2
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tră

ţară,

și cu aceasta, sîntem ai noblețe tale ca
frați şi cu totul gata servitori.
1821 Iulie 4,
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1821.

Generalul Ivan Inzov b-imete din partea ocârmuirei turcești treă scrisori adresate
Mitropolitului Moldove.
Pveosfinţite Stăpâne

Ilpeoenumenntimiii Daaaiko,

Milostivule Domn,

Muaoerunnii Poeyaapr!

CANX.

IMepeaanumarr, nam

upezr Oayaau-
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Muaocruniii Toeyaapr!
Bamero IlpeocefueuerBa

NOopubâinuit caşra
IBAJNT IN30Bb.

Trei hârtii ci saii triimis la noi pe la
carantina Sculenii, care sint adrisarisite
de la ocârmuirea tureâscă pe numile Preosvinției voastre, eti priimesc cinsti a le triimite cu acesta cătră voi milostivul stăpân,
rugându-vă cu plecăciune ca de priimirea
lor să aibii răspunsul vostru.
Cu cea adivărată cinstire şi supunire am
cinste a fi milostiv Stăpâne
Al Preosvinţiei voastre
plecat slugă
Iscălit : Ivan Inzov.

llo. 3238.

(Yraducere

veche)

5 Ioan 1821. hunteneBr.

1821.

Episcopul Benderului Dimitrie răspunde la scrisdrea Jlib opolitului Jloldovei,
ce era cu șederea la Colincăujt, că vremâne la înţelepchunea luă de a se reintorce la
Eparhie

sai nu; aseminea îi face cunoscut că-i trimete un pachet de hârtii primat

de la Generalul Inzov.
Cu cea în Ilvistos frățească dragoste mă închin Preosjinţiilor voastre.
CXXXI. Serisoarea înalt Preosfinţiilor voastre din 25 dile a trecutei luni lunie am
priimit, dint'a căria cuprindere înțelegând că vă aflaţi sănătoși cu lăcuința în satul
Colincăuţii din ţinutul Hotinului, foarte m'am bucurat; am înţeles şi toate cele-lalte cuprinse, pentru care cu cinste vestesc Inalt Preosfinţiilor voastre, că întârdierea rEspunsului scrisorii cei dintăi aii fost neființa mea acasă, priimind scrisoarea la Odesa, şi după
venirea de la Odesa boala ce mi'aii fost întâlnit; însă cu toate acestea după ce m'am
îndreptat am

arătat Exelenţiei sale Generalului

tre, și mi-ai dat răspuns,

Inzov

scrisorile Inalt Preosfinţiilor vous-

cum că hotărirea a vă întoarcețla 'Eparhie, saii a şedea,

aicea rămâne la înțelepciunea Inalt Preosfinţiilor voastre; aseminea nici eii în pricina
aceasta nu pociii să vă dati alt răspuns, decât numai rog pre cerescul Impărat, ca să
Documente
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vă păzască de toate ispitile şi să vă povăţuiască pe calea cea bună; scrisoarea Pașilor
urmată cătră Preosfinţitul Episcop al Huşului chir Meletie, am. dat'o Preosfinţiei sale,
fiind el aicea în Chişănăii; cele-lalte scrisori am dat Dumi-sale vornic. Conachi, cum
şi scrisoarea boerilor cătră Inalt Preosfinţia voastră ; astădi Exelenţia sa D. Inzov aii
trimes la mine un pachet pe numele Inalt Preosfinţiilor voastre, ca să-l trimit la Inalt
Preosfinţia voastră cu om înadins; iată că-l trimet la Inalt Preosfinţiile voastre cu
om înadins tocmit cu 2 lei pe di, care bani mă rog săi plătiţi lu,
Preosfinţia sa Meletie s'aii dus de aicea în 27 a lui lunie la moșia sa.
Incredinţându-mă celor cătră Dumnedeii, a Inalt Preosfinţiilor voastre rugăciuni,
rămâiii cu deosebit respectat a Inalt Preosfinţiei voastre
Ilonopubiiniii caşra ui CXOINTBALUNR'I
Imurpiii Enicnonz Deuzepeniii a AR.
Anul

1521

Iulie5 dile. Chișnăii.
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„Serisorea autografă a Arhimandrituhiă Isaia, Vechilul Jlitropolici Moldovei.cătră
Paharnicul Constantin, Sameșul Jlitropoliei, prin care-i arată jafurile, abusurile
și omorurile comise de Turci în Iași și cere să-ă trimeță bani numai de cât ca să
aibă cu ce întreținea și îmblândi pe capi Tuvcilor ce cer hrană.
Cu părintească dragoste mă închin Dumi-tale Arhon Paharnice!
CXAXII. De mare măhniciune și jale s'aii umplut sufletele noastre, vădând atâta tirănie
a Dumilor-voastre de a nu ne înștiința pe noi osândiţii şi daţi pierdărei, măcar cu dot
slove ca să ne mângăem; mintea și condeiul nu cuprinde de a înconjura necazurile ce
am tras de către eteriști, după pornire Preosfinţiei sale ; iară după intrare oștilor turceşti
frica, şi având înpreună dilele în mână din ceas în ceas. Lu intrarea oștilor turcești în
Eşi era Marţi, 3 săptămâni aii trecut, când "Turcii aii început a întra în Eși, ei şi cu
Iconomul am eșit la vie la Copoii, cu dărădaica cu doi car şi doi cat la carita cea
bună a Preaosfinţiei sale, şi o căruţă cu un cal cu calabalicul amândurora. Indată ce
au întrat în Eși turcii ai eșit la lagăr pe dealul Copoului, toți tot dealul l-aii umplut
de corturi, aii înpănat toate văile ienicerii. De Marţi până Jor am umblat fugari din
loe în loc, prin rădiul Breazul, ploi ni-ati îndestulat, sătea şi foamea ni-aii slăbit. Nu
am putut răbda mai mult, Joi la 11 ciasuri am eșit la vie la Copoii, unde am găsit
pe loan vizitiul, pe Pavel chelarul, şi pe Lupul grădinarul, și calabalicul nostru. tot în
mâna turcilor; ni-am rugat cât am ştiut, nu s'a putut scăpare, vrând să ne piarda; aii
vrut Dumnedeii și s'aii ivit eteriști despre Cârlig, şi îndată ne-au lăsat şi ati alergat
la ei, ce întăi lovire aii avut eteriștii în ograda Mitohului, şi turcii din vatra, dazului cel mai bun loc de privit de la Copoii. Vremea nu ne-ai ertat, am vrut farăşi să
fugim, nu am avut nădejde de scăpat, am purces eii şi Iconomul pe jos. întramurgul
şi am venit pe la Chihai-Bei, şi drept în Mitropolie, Vineri am trimis la Copoti să aducă trăsurile şi calabalicul, şi aii găsit pe Ioan și pe Pavel ţiganu tăeţi în cuhne morți,
iară Lupul grădinarul până acum nu ştii mort este sati viii. Vineri am mers la Chihai-Bei cu peşcheș: 5 ialoviţă din vitele Mitropoliei, 20 berbeci, unt, miere, orez, fiină
şi alte multe care le giitisem spre întâmpinare, și le-ati primit cu bucurie, lăudând foarte
pe Preaosfinţitul, îndatorându-mă ca să scriii numai de cât să vie; am scris nici cum
răspuns nu am luat. Sâmbătă am mers cu peşcheș la, Sali Pașa, asemine aii poruncit; tot Sâmbătă
am mers la ienicerul Agas cu peşcheș, asămine ai poruncit, Vineri
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în mergerea mea cu peşcheş, de la Copoii s'aii luat tot, stricând și uși și giamuri și
canapele și scaune în mijlocul casei buciăiți, şi carăta, darădaica, cai, hamurile şi tot calabalicul nostru, carăta: este în ogradă la Domnița Marghioula dizbrăcată; a dice ceva
ne teme, calabalicul nostru se vinde pin târg, cine poate să dică ceva căt găseşti beleaoa. Aice în Mitropolie la mergerea mea la Maria sa Chihal- Bei, am cerut un aga şi
mi-ati dat pe Dumnia-lui Halil aga și alți dor, și sînt în pace despre alţi turci, dar
petrecem răii că cer mâncări feluri de feluri, şi ce am avut în Mitropolie s'aii luat în
vremea eteriştilor, acum cere trebuința să cumpăr, părale câte am avut tot am cheltuit. Ei să laudă cu sabie să fie. Arhon Paharnice, de când te-ai dus nici un ban de
nicăeri nu am luat, ce am avut tot am cheltuit, acum sînt în stare că pentru cinci
parale poate să mă tae bucăţi, şi cine o da samă, că eii datoria creştineasci mi-am
făcut cât un om cu silință. Astădi Mercuri am mai găsit la Ionaftan 5 ler 30 parale,
ară alții nici cum nu aii; agauu aceasta cere mulțămitiăi pentru paza casei şi pe toată
diua patru cine lei cheltuiala mesei, bez a noștri: eii, Iconomul, Antonie, Timofter,
Ionaftan,

Părintele Arsenie,

Stolnicul

Vasilie,

poteapiceriul

Ioan,

Petru

grădinarul,

Gli-

gorie de la Văcoteşti, loan de la Paharnicul Enuţă, un băet al Iconomului, un băet a
lut 'Limoftei, Iftimie chelarul, Gligore sofragiul agalis, în număr 15 care mănâncă sus
la masă, bez2 feciori
de rând, dor bucătar, dor pitari, dot spălătorițe, şi portari doi și
doi rândași, care aceste slugi încă nu ajung, după greul de acum; despre pita opt
jemne proaspete pe toată dioa pentru Paşa, vîndaș pentru iarbă, spălătoriți pentr
agale, și câte nu pot a-ţi povesti. Știii iconomisi dar sabie este în mijloc. Depe afară
hisăricele pradă,

Duminică

găsit, şi casa Mitohului;

la noă

ceasuri

aii prădat

biserica

de la

pe vataful Pavel l-aii luat pe fugă prin

este saii viii, 3 dile de când

am

pus

de-l caută

Sâneşti

tot

ce

ai

codru, nu pot şti mort

şi nu-l găsesc; nevasta

aii fost dusi

la

malden, cum se află nu știi. 100 turci ati fost în Sâneşti Daminieii, ridelie ai făcut
îndestul, femei, fete, copii şati făcut ris. Am fost la Măria sa Chihar- Bai, Și i-am spus,
singur

să miră,

că

cu

enicerii

nu

pot

să

fac

nimică,

aii trimis

îndată

ca

să-i

prindă

pe eniceni, și trimeșii Yarăși asemine urmează. Stupi la Cârlig până astădi Mercuri în
numar

27

Storneşti,

ati rămas

pentru

ne

stricaţi,

Frumoasa,

am

pentru

scos

pentru

teșcherele

C. C. Șărban,

pentru

stupi

pentru

Râșca,

de

la

Sâneşti,

6

pentru

Chihai-Bei,

și

pentru casăle Dumilor-voastre, câte o rubiă; unii din turci să sfiesc, alții le rup şi pradă.
Mănăstirea Râșca Duminică sati prădat de 40 de turci numai zidul ai rămas, pe călugări X-ati legat şi X-aui bătut şi I-au prădat; astădi am vădut pe uliţi straele frate-meit
Vasilie ce-l am viitaf acolo și straele vătafului Pavel, şi rochiile nevestei, poruncă aii dat nime

să nu cumpere de la turcă, le vedi cu ochii şi taci. Un preot din Doroșeani, după ce
ai prădat biserica, saii luat după dânșii, şi viind în lași ati arătat care sînt, şi acum
preotul este la propeală, ati rămas: vedi, tacă. Partenie a Părintelui Iosif Arhimandritu
ati trecut peste Prut ridicându-I tot calabalicul ce ati fost la Frumoasa mai bun, și din
sfânta Vineri ce ati mai rămas ati ridicat turcii, şi păunii; la Dumnia-ta acasă să află,

dot agale cu oamenii lor, la Paharnicul Enuţa asămine, răi fac îndestul, mâncare cer
care nu este cu ce o cumpăra; umblă fugari şi Părintele Arsenie și stolnicul Vasilie scapă
la mine cel ce nu am ce cheltui; am rămas într'o cămeşă și un anteriii, când voiii să le
dai la spălat îmi aduce aminte că o să rămâiii cu pelea, şi rămân tot așa, pân de sine
vor pica bucăţi. Arhon Paharnice, netrimeţendu- -mi de cheltuială siliți sîntem toţi să
fugim, că nu putem sta, şi îndată s'aii făcut iama Mitropoliei; din care pricină știii că
am sfârşit de cheltuială, şi mai mult nu supăr.
Al Dumi-tale părinte sufletesc
Isaia Arhimandrit,

1821 lulie 6.
SRO
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Scrisvrea Caimacamuli Moldovei S. Vogoride cătră Mitropolitul Veniamin de a
se veintorce de la Colincăuţă la Eparhie, îndemnând la acesta și pe boeriă bejenărifi.
Cu fiiască plecăciune mă

închin şi sărut

blagoslovitoarea dreaplad a Preosvinţiei voastre.

CXXĂXIII. Rânduindu-mă Caimacam aice la Moldavie de cătră hrinitoare şi pre puternica Impărăţie, spre săvârșirea puruncilor, gătire celor trebuincioasă pentru purtătoarele
de biruinţă Inpărătești oști, liniştire şi statornicire țărei, după sosirea mea în Eşi am
aflat şi de trecerea Preaosvinţiei voastre peste Prut în întâmplările aceste ce ai urmat,
rămâind Episcopie văduvă, şi norodul Eparhiei Preaosvinţiei voastre lipsit de arhiereştile,
părinteştile şi păstoreștile povăţuiri şi mângâeri, tocma întru o aşa vreme când întâmplările a adus a avea ma! multe trebuinţi spre liniștirea și statornicia lor.
Grăbese

dar

a arăta

şi a sfătui

pe Preaosvinţia voastră,

ca adunând

pe toate fami-

liile de ori-ce stare ce ati trecut de aice din Moldavie peste Prut, şi vor fi cu apropiere şi pen prejurul Preaosvinţiilor voastre, să grăbeșşti trecere înapoi împreunii cu toate
acele familii şi cât arhiereştile și păstoreştile voastre sfătuiri vor putea ca să îndemne
pe mai mulți, încredințând și liniștimd duhurile lor de ori ce stare vor fi, ca să depărteze despre înpărăteșştile oști tot feliul de îngrijiri, şi să vie pe la casele și așezările
lor, să să odihniască şi să să folosiască de averile și neguțătoriile lor, păzind credința
acea strămoșască cătrăi prea puternica şi hrănitoarea otomaniceasci Inpărăţie, supt a
căria stăpânire s'aii trezit din copilărie și ait petrecut până acum înbelșugaţi de îndu_Tătoare și necruțate înpărăteşti mile și privileghiuri care le vor câștiga şi de acum.
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Scrisorea

Vistevnicului Iordache Rosăt Roznovanu cătră Jlitropolitul Veniamin,

prin care spune că-i trimete pe Dumitrache Danu să-i istorisască nenorocirile
Jașului și a ferei, și că dacă nu e mulțămil la Cernăuţi, să se
Chașinăăi, încredinţăndu-l și de prietinia ce-ă poră.

strămute

la

Preosvinţile Stăpâne,
Cu fiiască plecăciune închinându-mă strut blagoslovitoarea dreapta

Preosvinţiilor voastre.

CXĂXIV. Priimind amândos scrisorile Preosvinţiilor voastre din 1 și din 2 a acești!
luni, m'ati bucurat mar întâi vestirea şi încredințarea stărei sănătățer cei mie pre dorite,
dând laudă milostivului Dumnedeiă, dintru a căria milă, şi eii cu toată familia mă aflu

aice în Chişănăii sănătos.
Am înţeles cu luare aminte și toate cele coprinse atât prin
cât și prin cele-lalte streine și alăturate care le închid aicea.
Și cât pentru ale Eșului, și a tot locului nenorocitei noastre

aceste
ţări,

două
cum

serisoră

şi pentru

alte ştiinți ce am, va da pliroforie Preosvinţiilor voastre Dumitrachi Danul, carele merge
la Cernăuţi, şi I-am poruncit ca înadins să meargă pe la Preosvinţia voastră.
Dar pe darul ce ai, giur pe Preosvinţia voastră, ca toate ce va arăta omul meii

—
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să le ţineţi ascunsă, căci lesne este omului a da samă pe lumea aceasta, dar pe ceialaltă lume va fi înfricoșată şi ne ertată judecată,
Am

vădut şi cum

cum pân acum

vă tratarisăse patrioții de la Cernăuţi,

dar cât pentru mine, pre-

am fost prieten și fiii Preosvinţiilor voastre, asămine

cât şi cei-lalți prieteni at mer vom fi cu ce mai ferbinte durere

și de acum atât eti

și curăţie, ne cruţând

toate

mijlocirile spre a cunoaște însuși cea adevărată diatesis (disposiţie) a noastră, și dacă nu sinteţi liniştiți întru pitrecere de acolo, bine ar fi ca să veniţi să vă aşedaţi aice în Chişinăi, unde şi eii mă aflu, şi Dumnia-lui Logofătul Grigoraș Sturdza mergând la moșiile
de la Dubăsariii, peste puţine dile vine cu toată familia să să aşede în Chişăniui, stând
nesmintit întru aceia ce şi Dumnia-lut și eii am vorbit cu Preosvinţia voastră.
Poftese faceţi bunătate a triimite această carte cu înadins om la satul Edeniţa, în
parte aceia unde să afli Dumnia-lui Postelnicul Dimitrachi Stathache, fiind de la bietul
Aga 'Țigară, care gol scăpând din "Țarigrad să află aice în Chişinăii acum; aşteptând
răspunsul

acestei

cărți.

Al Preosvinţiilor voastre plecat fiii sufletesc şi slugă
Iordache
1821

hosăt

visternic,

Iulic 10,

——IRIOICS——

1821.

Scrisoarea Paharnicului Constantin, Sameșul Jlitropoliei, cătră Mitropolitul Veniamin,la care-i alătură și scrisoarea Arhimandritului Isaia, și prin care-l spune
că a trimes acestuia trei sute lei.
Inalt Preosfinţite Stăpâne,
OXSAV. Din alăturata serisoare a Părintelui Arhimandritului Isaia veţi lua deplină pliroforie de starea în care să află Sfinţia sa şi toată ţara. Eii nici un agiutor altul nu i-am
putut face, decât înprumutându-mă cu trei sute lei i-am triimis astădi cu un sameșul
Gheorghiţă de la Roman ce ati fost trecut cu familie sa aici în Bucovina, și astădi s'aii pormit salt cu turcul ce aii adus scrisorile cătră Preosfinţia voastră, şi cătră boeri, căruia I-am dat şi doi galbeni de cheltuială
sai nu, rămâne la noroc. lar ei sînt

ca să nu facă sminteală,

pentru

de-i va duce

Al Preosfinţiei voastre prea plecată slugă
Constandin Paharnic.
1$21 Iulie 11, Suceava.
——— SOCRUL

1821.

Serisdrea Jlitropolitului

Veniamin

din

Colincăuţi cătră Agentul Austriei, ca

respuns la invitarea de a se veintorce în ţară

și a opina asupra unor

cestiună

politice. .
Inalt Eaelenţia voastră
Milostive Stăpâne,
CXXXVI, Cinstită scrisoarea Exelenţiei voastre din cinci a curgătoarei luni supt număr 3238
înpreună şi cu alte trei scrisori de la Dumnia-lui Hatmanul Vogoridi, Caimacamul Mol-

—

daviei,

adresarisite

cătră, mine
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și cătră, boerii simpatrioți,

am priimit. Dar fiind că nică a răspunde nică a lucra
pot nici poate

a-mifi ertat, ne fiiud

acele

scrisori

în

numai

astădi

așa

cu

cinste

pricină

personale

şi

smerenie

cii singur

cătră

mine

nici
ci

în-

preună și câtră boeri, și nică ştiută fiindu-mi voința şi hotărirea Dumilor-sale boerilor simpatrioți, şi nici scriitori de a face răspuns la satul ce mă aflu având, care r&spuns Yară trebue să fie într'o socotință cu Dumnia-lor boeril și iscălit înpreună și de
Dumnia-lor; pentru aceia trimițendu-să toate acele mie trimasă scrisori, de la Dumnia-lut
Hatmanul Vogoridi, rog bunătatea Înaltei Exelenţiei voastre să bine-voiţi înpreună cu
deosiibită carte ce seriii şi eii Dumilor-sale a să da la Dumnia-lor spre a pune Dumnia-lor îndată în lucrare cele ce vor socoti după cuviință, unit fiind și eii la cele ce
de obște de câtră toţi Dumnia-lor vor găsi cu cale după răspunsul ce voii priimi de
la Dumnia-lor.
“Cu ce mai adevărată cinstire şi supunere, am cinste a fi, milostive St&pâne, al
Inalt Exelenţiei voastre cătră Dumnedeii smerit rugătoriii şi plecată, slugă.
No.

1. 11 Iuliii 1521. Satul

Colineăuţi.

1821.

Scrisurea autografă a Vornicului Conache cătră Alitropolitul Moldovei, prin care-i
dă velații de afacerile politice ale Jezmeriţiă și-l îndeamnă de a nu trece în Austra, ci a se duce în altă parte, dacă nu voește, ca viind Turcii să rămână

în Iași.

Preosfinţite!

CĂXAVII. Dumnia-lul Visternicul prin jurământul sfinter 'Proiţe sfătuește pre Preaosfinţia
voastră a sta pe loc sati a merge la moșiile Slatinei din ţinutul Hotinului, iar a trece
hotarul nici de cum nu găseşte cu cuviință. Asupra acestui sfat aii făcut strașnice ! jurimânturi câ-țt voroveşte din duren.
Iar apoi din partea mea (dacă, poate fi priimită sfătuirea), die că de vreme ce cu
bună samă, turcii să sue spre lași, negreșit or trebue să vă cheme la Iaşi sai ba. De:
nu veți fi chemaţi foarte bine, iar de veţi fi chemaţi este de primejdie a vă afla în granița

nemţască pre cât ştim ale nemților urmări la acest felii
Pentru mergerea la Slatina, dacă va fi adevărată călcarea

cătră eteriști (precum să
iar a intra în Moldova
cuviinţă, aceasta socotesc,
voastre și la Dumnedeii

de cerini.
Monastirei

Bistriţei de

voroveşte pe aice), apoi va fi de primejdie a merge la Slatina,
fără, boerimea toată, de acolo cu toate a lor este și mar fără
aceasta arăt; poate greşesc, și rămâne la înțelepciunea Preaosfinţiei
să vă lumineze. O notă ce s'aii ivit în limba franțuzasca din

partea luă Longeron cuprinde cum că după înștiințarea

Ministrului

Stroganof

stă vestește:

tuturor negoţienţilor ca să-și ja măsuri de averile lor pentru că guvernământul turcesc nu mai păzeşte nici o măsură în purtările sale. O serisoare a ur Țigară, din Odesa vestește ridicarea la Sultan Baiazet a familiei şi a tuturor grecilor calimahicești, cu
cilcarea casei şi prădăciunea de astăqi a averilor lui 'Pigară; publicarisivea lu! Longeron
arată că înștiințarea lui Stroganof este din 29 Mai adică cu 2 dile în urma ridicării
calimaheştilor ce aii fost la 27 Maiti. Ei însă nu pot da credare acei hârtii tipărită,
întâi că nu putea în țară a face publicaţii franțuzeşti în testul rusăsc, al doilea că trebuia aseminea înştiinţare să fie cătră Înzov ca să publicarisască şi Exelenţia
sa, fiind

—
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că şi în Izmail și în toate porturile sînt neguțătoni

din “Țarigrad.
Chişelet (adică al doilea după Vinchenştein)

corespondenţi

şi tovarăşi

cu

mulți

vine astădi în Chişinăti şi die că trece

la Sculeni.
Al Preosfinţiei voastre fiii sufletesc şi slugi
Conache.

luli 19 1821,
O

AONSS—

1821.

Epistola hi Grigorie ul Irinupolei cătră Jlitropolitul Jloldovei, prin care-i descrie

sorta nenorocită a Joldovei, jafurile din Iași și victoriile Grecilor în lada.
Cu smerenie mă închin Preosfinţiilor voastre !
CXĂNVIII. Cu cea mai adâncă evlavie priimind cinstita şi prea dorita mie scrisoarea Preosfinţiilor voastre vestitoare pentru fericita petrecere și săniitatea Preosfinţiilor voastre,
mult nam bucurat slăvind pre Domnul și mulțămind şi de cercetarea ce faceți pentru mine, carele de mila Cerescului Împărat, prin febintele rugăciuni a Preosfinţiilor
voastre, mă aflu întru ale sănătății. După aceasta înştiinţez pentru cevași vești ce avem pe a-

icea despre Eşi, şi din gios. In Eși turcii câți merg din di în di să înmulţăse; Mănăstirile din lăuntru până astădi încă nu le-ati supărat, fără de cât le-aii pecetluit, precum Golia, 'Irisfetitele, sfântul Sava, sfântul Nicolai, şi sfântul Spiridon, şi cu ce scopos ati făcut Pașa acest lucru, urma

va alege,

dar poate

și pentru ca să nu să facă despre

oaste vre-o stricăciune saii prădăciune. Pentru că să voroveșşte, că la întrarea lor în
Ei ar fi spart pe unele din bisăriei şi le-ar fi şi prădat, precum pe sfântul .Nicolae de la
Deal, pe a lui 'Tufecci Başa, a 'Lalpalarilor, Biserica Banului şi pe Prepodoabna Parascheva, Metolul maicelor, întru care din unele ar fi ţiind şi cai, prăvării, și alte de a
lor prevanturi. Ar fi tăiat pe vro câţi-va și din preoții Moldoveni, ce i-ar fi apucat
vreme acolo. Acum însă dice că sar fi alinat, şi nu pre fac rtutăți cu ucideri, de cât
numai ati deschis toate dughenile celor fugiţi, mar ales băcăliile, și vând cu cel mai
glos preţ. Caimacan aii venit în Eși, însă .nu-i rinduit de cătră Domnul Calimah, ci de
la Vezirul, iar pe Calimah, veste adevărată, ait venit, că l-ai surgunit dinpreună cu toată
familia sa și neamul, cu mic, cu mare, la Chitai. In Eși să uflă visternie Dumnia-lur
Cerchez, iar agă şi hatman turci, precum și în alte dregătorii ei oblăduese. Gemie,
precum S'aii audit că ar fi ticut, nu aste cu adevărat, până astădi încă acest feliii de
mișcare n'aii facut. In sfânta Mitropolie nu lăcuesc turci, decât numai patru jasaccil
rinduiți de la Paşa spre paza despre ostaşi; sfinția sa Protosinghelul Isaia să află acolo
ocârmuind cu Iconomul "Teodosie, și din ieromonași "Timotei şi Ionatan la biserică, toţi
despre acolo vorovesc și vestesc că turcii acum nu fac nimic,
însă boerii să tem a merge; și de acolu mulţi caută prilej să

lar Preosfinţitul Jliopoleos. din carantină,
la Manăstirea

sa. Pe Pobrateanul,

nistive neseatva lucruri
pădindu-l tureir, l-aii
după ce le-ati dat, în
până acum ar fi triimis

și că-i pace şi liniște,
fugă şi nu pot scăpa.

după venirea turcilor în “Botoşani, s'aii întors

întoreându-să

de la Cordon

ca să-și mai Ia din Mă-

ce avea îngropate, ban și argintării, în Mănăstirea lui apoi nămuncit prin feluri de chinuri ca să le arate lor averile sale, și
sfârșit de munci ai murit. SE voroveşte încă, precum că turcii
la “Brăila ca la cincă mil de robi, femei, fete, şi băeţi de pin ţară,

—
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și în Eşt ar fi lucrând mulțimea de obezi, ce scopos ar fi având er ştie şi urma va
alege. Ar fi orânduit Pașa a să strânge încă şi svertul următoriii a birului din ţară. Iar
în gios chreștinii merg cu agiutoriul lui Dumnedeii foarte bine, și pe marea şi pe uscat, cu biruinţele. Trim&t şi o proclamaţie, ce sati dat de cătră un Episcop cătră norod, pentru a se uni de obște cu ridicarea armelor asupra tiranului, după care sati şi
luat “Tesalonicul şi alte multe orașe, și cetăţi în gios de cătră pravoslavnici, și aceste
sînt prea adevărate, pentru care fiind-că am să viii după doă trei dile acolo,

întâlnindu-ne

sănătoși te voiii pliroforisi mai pre larg din gură. lar din toate câte am scris mai sus poate
să fie unele și ne adeverate pentru Moldova veşti, însă după simberazmosul (conclusiunea)
meii cele ce pot să și fie de credut, și să și facă despre turei, le-am vestit Preosfin-|
țiilor voastre, că vre un bine în țară nu putem aştepta de la dinşii după ce ati apucat de ati întrat. Cerându-mi dar ertăciune dacă şi cum-va alminterea ar fi curgând
trebile, și afierosându-mă la Prea sfintele cătră Dumnedeii rugăciuni ale Preosfinţiilor
voastre, şi la dragostea cea în Hristos frățască ce cunosc că păziți asupra mea, rămât
cu cuviinciosul respect,
Al Preosfinţiei voastre
1821 Iulie 1%, Chișănăii.
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1821.

Altă epistolă a luă Grigorie al Irinupoliei, prin care spune că Ipsilant a trecut în
Serbia și că Cura- Gheorghie rănit la Sculenă să află zăcând fără mijldce la Orheiă, rugând pe Jlitropolitul Veniamin a-l ajuta cu bară.
XefaoTi uo Gionora! mg0cuwvâ,
CXXXIX.
ua vă

„Eye

îv ebyâv îns Erotwălo-

werotataw eis 'OZuvSua. Mer” 2u.05 2uerye

es

e”

,

pâvoi 6 Suvtoios ut Ev zaidiovy ut
U

7

Respectate Stăpâne mă închina !

.

;

4

eiuâva, ui uot Boxst, Ori unt ars

e:

TĂy

4

4

e.

dyiav

+4

dnază aro

iv zohzeiay, hiv Div vo eine zineza. "AySpuomat ENSovres, drd Tlapvacăzii eizev dr 6 Y*Vans
bin eis mos Sip6ous ut doows T6
a.
)
»S
A
am
*
A:
Si,
e
[APR
O
Tiohovă noa, ară TĂ d nSiş Bucos cir Găov.

Eis MohBafrav ocâlouv dimznizus 70 Tv.
9

Na

it

*

+

Ţ

A

A

porn 2 puusovov. Atpouaty Zu 071 Gtemoheuti
ox6 6 ucivaş duet Xiofos 2lunoe. Elis Td Opyin
Tv zinyoSivriov
edoov
pal 70 zeoieniuezaty
*
T)
,
i
ri

ov

Exetvov

Kaga-l'ewoyny,

6o7's păhcv

705

"A avansata Ev se Dahazliau xal eis md Simota
x

pr

*

4

a

?

îvânoavăSnsey,h
"Asvnorvâv.
1
X9
[2
SE „N ukorat
As 36
?
[291
Ad "Toi-”
Toy zințoSiv zv ma ci maia 70 ui zis
dperăs

auTcă Tis

mohsunuis

TOv

Exrethav dv-

so,
4
z
Tag, vai xeizat
eiso z . 9 OpyEmn,
2Eâdwv
5ozapo-7 .
pevos, Atdoza dură ivi, hiv Dă, ui

ua

s

6

„N

iitos.

i

Ei

“*

cv

.

vies

Lope vata
7

d

er

Ey

Ei

cu

rugăciunele

vâstre mă pregătesc

să mă stabilesc în Oxinthia. Cu mine r&mâne numai Sinesie cu un copil cu sânta
icână și mi se pare că și acesta doreşte
acâstă

vi6ță,

cu

tâte

că nu-mi

ati spus

nimica. Oameni venind din Cernăuţi a
spus că Ipsilant ati trecut la Serbi cu câţi
l-ai urmat; dar adevărul încă neștiut.
In Moldova tae fără, deosebire pe cine se
întâmplă și desbracă. Mar die încă ci de
doă ori bătându-se Servul, ce ati rămas
acolo, aii învins. La UOrheiui între cei răniți
am găsit și pe viteazul acela Cara-Gheorghe, care mai mult de cât Athanasie la
Galatz şi la Sculeni şa, arătat vornicia—biciul Agarinenilor. Acesta riinit la un picior,
urmaşii lui pentru virtuțile sale resbelice l-ai
trimis de ceia-l-altă parte şi zace la Orhei,
lipsit de cheltudlă. L-am dat ceva dar prea.
puțin, neavând nici singur. Dacă transpiră,
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că se apropie

de ase

în-

drepta. Eri ai adus încă din părţile de mai
sus pănă la 90 de soldaţi. Mulţi trăese din
| tre cei ce noi îi socotem morţi. Și despre a

;

S

3

nobleță în inima voastră trimitei lui ceva de

Mive
|

|

12.

ceste acesta. Dacă aveţi ceva însemnat coRemân...
municaţi-ne.
Al vostru, (Iscalitura îîn semne).
Tuliii 12.

D068

1881.

Bpistola Vor niculă Conache cătră Jitropolitul Aoldovey, din Sculeni, prin care
descrie diua și modul bătăliei de la Sculeni între Turcă și grecă, privită cu însuși
ochii săt. Asemine și un adaos a lui lordache Roset Rosnovanu, spunând de
arderea Sculenilor.
Pveos/inţite !

CAL. Intru nădejde că vă voiti găsi în Costuleni, mam fost răpedit din Chişinău
și la Chelărești găsind pe Spătarul Lascarachi Sturza mr-aii spus cum că mr-aţi
fi scris.
o scrisoare, pe care nu am priimit'o cât am fost în Chişinăii. In drum am mas la Brătmleni de unde oblicind suirea Preosfinţiilor voastre în sus și nenorocita întâmplare a
Stâncer, am venit în Sculeni la Dumnia-lui Vistiernicul; în ceasul ce am sosit adică la.
1 din di am vedut câmpii de peste Prut plini de turci, şi a început r&sboiul cu grecii
și pănă acum la 8 ceasui din di nimică nu le-ati putut face.
Aii năvălit turcii de două tre! ori, şi grecii din baterii I-au înfrânt. 'Terguşorul
însă supt ochii Dumi-sale Vistiernicului s'aii aprins de către greci; arde și acum. Stati turcil steliți pe câmpu așteptând, precum die, tunuri ca să dea năvală asupra grecilor.
Surorii şi vărului închinăciuni frăţeşti; fiind
Al preosfinţiilor voastre fiti sufletesc şi slugi plecată,
Conache vornic.
Sculeni. 821 lutio 17,

Nota. Și eii cu plecăciune sărut dreapta Preosfinţiei tale. Și vei şti că pe lângă Stâncăastădi de lu un ceas din di şi pănă acum la 8 ceasuri tot să bat turcii cu grecii, pe
malul Prutului la Carantină; şi tot una să bat. 'Lârguşorul mi l-ati făcut cenușe, pagubă,
piste pagubă. Dar frica! Dumnedeii să-și facă milă și să vă păzască viața blagoslovenie
Preosfinţiei voastre.

Iordache

Rosăt

Visternie,

(Orele trebuesc socotite după orariul turcesc).

———TRIOES——

1821.

Epistola lui Tordache Roset Rosnovanu prin care îstorisește, privind de peste Prut
JMitropolilului Veniamin ar derile și afurile ce aii avut loc lapropr ietatea sa Stânca
Cu plecăciune sărut dreapta Preosvinției tale Despoti.
CĂLI. „Eri la 11 ceasuri în deseară am vădut bătendu-s5

ci cu grecii, după. aceea
Documente

contenind,

pe supt

Stâncă

tur-

aii dat foc în deal la Stâncă grajdiului, şurii,
“

18

—
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căsoaei, hambarului, şi coşerilor şi ati ars până în pământ, ba încă și gardului viilor;
osăbit de aceste binale, ati mai ars şi casăle preoților ce era dinafară de ograda Stâncil; dar grecii aii dat foc, s'aii turcii, aceasta nu

putea afla cu denadinsul,
Pe la 4 ceasuri

cum, iarăși nu
Stânciă, să văd
spart, nu știii
mai să-și facă

pot şei bine încă pănă

când nu voiii

căci n'am avut de la cine lua bună ştiinţă.

de noapte,

am

vădut

și despre

Eși luminând,

dar ce a

fi fost, și

am avut de la cine să mă îneredinţez; în scurt păn' acum în deal la
scăpate numai casile cele mari și biserica; însă şi pe aceste știii că le-aii
de vor scăpa și ne arse, Yar cele-l-alte binale sati prăpădit, Domnul numilă, și sînt

luliă 17 1821

A Preosvinţiei tale fiii sufletesc
Iordachi Rosăt visternie,.

|
"Toate trebue să le priimiţi.
DS

|

OORE—

1821.

Scrisoarea Arhimandritul Iosaf, prin care anunță pe litvopolitul Veniamin

că

este chemat de Chihaea-boi la laşi, și că ar dori se se întâlnească mai întăi cu

Preosfinţia sa la Cernăuţi.

Inalt Preosfinţite Stăpâne.

OXLII. Sluga Preosfinţiei voastre, din 14 dile a curgătoare luni, aii priimit teschert
de la Chihaia-Bei, cuprindătoare ca să merg la Eşi; mai înainte de a hotări eii aceasta, am venit la Cernăuţi ca să vă întâlnesc, am aflat că aveţi a veni tăce, mă rog cu
trimisul acesta să am răspunsul pe diua în care vei fi aice la Cernăuţi, ca să pot a mă
pot întâlni având a vorbi.
Prea plecată slugă
Ioasaf Arhimandrit.

1521 ulii 48,

—— 0506

18:21.

Scrisoarea Archimandritului Isaia şi Antonie iconomul prin care supun Cunoș-

tinţeă Jitropolituhii Veniamin cele ce se petrece în Iași; și mai cu seamă ordinul

verbal al luă Chihaia-bei ca să se întoarcă Jlitropolitul și boerit în jiră, căci de
|

aliminterea li se vor confisca averile. -

Inalt Preosvinţite Stăpâne
CXLIIL. Eri Vineri cu părinții ce sînt aice în svânta Mitropolie luând de afară și
pe Părintele Antonie, și alţi doi Părinţi ce am găsit, am făcut un peşcheş, și am mers
cu toții înaintea măriei sale Chihaia-Bei, seraschieriti. Aii priimit cu bucurie, şi aii mul-

ţămit. Ni-ati poruncit să scriem Preosvinţiei voastre, şi Dumni-lor sale cinstiulor boeri,

că

Maria, sa nu are nimică cu boerii şi cu raiaoa; ce ati venit ca să izbăvască ţara de
desnădăjduiţii greci, şi să o pue în stare şi să o liniştească despre supărările ce aii pătimit păn acum. Şi aducând oștile Măriei sale aice, ati găsit târgul pustiiii de cătră povăţuitorii Patriei, și nu are cine să poarte grijă pentru de a să aduce pâine şi cele de
nevoe pentru oaste, 'Nimăruia aice în oraș nici un răi aii făcut, ci unde găsesc pâine,
faină, cumpără cu bani. Acestea ne-ati poruncit să seriem : Ca păn! în cinci dile, ne viind

—
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înapoi Preosvinţia voastră, cum şi Dumnea-lor cinstiţii boeri şi toţi lăcuitorii raialii
Moldovei, va înștiinţa la Brăila, şi va veni acela râii, după cum la Galaţi şi la Focşani, și toate averile de pe afari boerești să vor ridica. Împreună
'cu oaste turcească:
să află mimindariă Dumnia-lui Paharnicul Gheorghe Brăescu. Asară întramurgul aii venit
și Dumnia-lui Paharnicul Constantin Leondari şi după poruncă nu mă opresc a, înștiința
pe Preosvinţia voastră.
Al Preosvinţiei voastre pre plecați slugi
Jsaza Arhimandrit
Antonie Iconomul
o DIOGRE—
1821.

Scrisoarea lui Jleletie Episcopului de Huși cătră Jlibopolitul Ievrapoliei Grigorie
ce sta în Chișinăi, retras din Iași, în afaceri de bană.
Cu cea in Ilristos Jrățiască dragoste mă închin Preosvinţii tale!
CALIV. Am priimit scrisoarea Preosvinţiei tale, am înţăles cele scrise pentru poliţa
de 500 la a Dumi-sale Rucsanda Varzari, pentru care și prin cuvânt am arătat Preosvinției tale că chiar să și am într'această vreme bani încă, dacă banir şcolii nu i-am
împlinit de pe la preoți cu vremea ce-aii urmat, te las să judeci cum pot săi răspund,
că cine ştie, dar dacă nu să vor mal putea înplini acesti bani, apol eii să rămân păgubaş?
Ci precum am dis polița iaste bună, însă atunci când să vor împlini acești bani
de la Preoţi, iar daci din inpotrivă şi Preosvinţia ta ai r&spuns acel buni din mână şi
ai luat polița aceasta, apoi Jarăşi cu aceasta vei putea ai lua de la părintele Mitropolitul. Cu acestea rămân
Al Preosvinţier tale în Christos frate
Meletie Episcop Jlușului.
Nazi A zi cuufouNiu cas mpoauiv

dzdun, vă 2idwuty
NR

AeySfizav vo Aobuzoupa das.
1821 Iulie 19 Cotul Morei

——

1821.

Scrisoarea lut Iodache Roset Rosnovanu cătră Jlitropohtul loldovei prin care
scrie modul tinerei bătălii de la Sculeni între Eleriști și Turci, catastrofa cu eteriști și nimicirea armatei lui Vasile 'Tufecci Bașa, care venise în ajulor eteriștilor.
Cu plecăciune sărut dreapta Preosfințiel tale Despoti
CĂLV. „Am priimit cu bucurie dorită scrisoarea Preosvinţiei tale din 18 a următoarei luni, și am vădut toate cele însemnate, pentru care fac ştiut că răspunsul de la
0. O. Mateescu ati venit însuși Dumia-lui aice, carele să află de vro doă. dile şi în
gazdăla mine la Sculeni,ăar de la Chişinăii alt răspuns păn' acum încă n'aii venit nici la mine
nici la pocită, cu toate acestea voi cerceta ades

cu vrun
La
“început
Prutului

ocazion acolo, unde
11 tot a următoarei
a să bate cu Grecii
de la 2 ceasuri din

(să se socâtă ceasurile turceşti).

şi îndată

ce va sosi, ţi-l

voiii

repezi

te afli Preosvinşia ta,
luni viind peste 4000 turei, călărime și pedestrime, aii
ce era aştdaţi în şanţuri la 'Perguşorul din malul drept a,
di, păn' la 11 ceasuri în deseară, și de nuarfiadus turcii
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2 tunuri, putea încă să mai ție bătălie cevaşi, dar cum le-ati sosit tunurile acole la Prut,
am privit mulți că îndată i-ait scos din şanţuri stricându-le bătăriile, și făcând turcii iuruși
“asupra Grecilor, pe loc X-aii trecut pe toți supt sabie scăpând numar 18 greci, care ati
trecut Prutul în stânga, iar cer mai mulți rămâind pin șanțuri stârvuri, şi o samă sati
înecat în Prut. Atunci când pe grecii de la șanțuri îi prăpădisă turcii, iată și sardarul

Vasilie "Pufecei-Başa lui Calimah sosisă dispre Roman cu 600 arnăuţi, i-ati dat (ajutor) celor

ce perisă, și așa apucându-l turcii şi pe dânsul la mijloc, s-aii tras întrun cot a Prutului
dispre pădure, unde grăimădindu-l turcii die că pe dânsul împreună cu 200 l-ar fi robit,
vro 100 aii picat morţi, și ceia-lalți ati trecut Prutul în fasta parte dioa mare cu o șaică, privindu-i tureii și adiiaforisindu-i (dispreţuindu-i) care aceștia. toţi fac dilele carantineiacolo, unde ședuse-și şi Preosvinţia ta, pe care privindu-i cine-va, milă i se face de ticăloşia lor;
acestea sfârșindu-le turcii sai tras tocmai Ja Eși, iar Terguşorului ce era în malul drept
al carantinei de la Prut, i-au dat foc grecii cum aii început a să bate cu turcii, şi ai
ars de s'aii ficut cenușă, ardând și magaziea mea ce mare de scânduri, Acestea așa;
pune în gând Preosfinţia ta şi pentru stricăciunele din deal de la Stâncă că nu mr-aii
mai rămas nimică, tot aii prădat și ati stricat grecii înadins până şi Catapiteasma şi
icoanele bisăricii le-ati stricat«i, după cum îmi spun, care când am audit de la oame.
nii ce am

triimis de ai vădut,

ameţală

mi-aii venit,

batat,

numai

iarăși Domnul

nvaii înbar-

Despre Ei avem aceste idei că turcii sînt ca la 26 mil cu o gătire foarte mare, tunuri ati la 50, şi zahar€ îndestulă,; dic că să mai așteaptă şi alt Saraschier cu oști din
gios, dar pentru ce și cum nu le putem tiălmăci acum de odată, vremea ni le va discoperi, şi sînt
A Preosfinţiei tale fii sufletese
Iordache Rosăt visternie
1821 Iulii 20, din Sculeni,

M& rog să să ardă cartea.
—- —0R90IE——

1821.

Serisoarea lui Canta către Șerban Negel, prin care îl anunță că boeriă din Buco-

vina sunt plecaţi a se reîntoarce în ţară șii face cunoscut de a poft ca frate pe
Matropolitul Veniamin, fiind-că împrejurările 'l reclamă.
„ Bădiță Șărbane !

CĂLVI. „Aice boerii nu aiă nici o știință mai nouă de la Moldova. Acă o venit în.
științare că la Herţa ai agiuns, şi că vor și la Mamornița să așăze picheturi. Dic unil
că aceștia ce vin aduc şi hârtii. MA i va zazavstowouev mid le dice. Părintele Roma.

nului spune C. C. Petrachi Rosăt carele o venit acu de la Suceavă, co întrat el în caran.
tină la Bosancia.
Boerii de aice o seris o carte cu mine cătră Părintele Vlădica și toți boerii de acolo
cerându-le cea temeinică, hotiirâre asupra acești socotință a mergerei, ca. să fie de-o unire.

Cea mai multă parte pleacă spre merse

|

Acolo să vie cești. de aice dic că nu pot cu toții, şi unii să vie nu foloseşte, căci
operistasis o împrejurare ca, aceasta cere obștească, socotinţă,
_
“De trebuinţă deci iaste Preosfinţia sa să priimească a veni, și cu cât aă poate maj
în grabă, căci dilele, păr şi ceasurile sunt delicate. Compromitaţie nici întrun felii de
.

—
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întâmplare nu poate ave venirea Preosfinţiei sale aice unde să află din cei întăr şi ceia
mai multă parte a boerimei. Vine Ja fiii și simpatrioții Preosfinţiei sale și fără cuvânt
pui venire. Preosfinţia sa va socoti mal bine însuși.

Eu mă pornese acu. De n'-oi veni pe Sâmbătă
aice. Ii ave și Dumnia-ta

răspuns

ori Duminică, or serie boerilor de

de cele de acolo.

Aice viind îl afla mat multe de cât îţi seriii.
A Dumi-tale plecată slugă şi frate.

Canta Post.
821 Iulie 21

Astădi s'a pornit și C. C. Mihalache cu 'Podiraşeu,
merg să aducă pe taţii Dumia-lor.

încredințându-mă

amândoi

că

DOOR

1821.

Ordinul dat de Chihaia-Deii către toate districtele ţărei prin care ordonă
Prefecţilor să adune pe locuitori pe la casele lor și să gătescă analogia proviantulul necesar pentru

întreținerea armatei,

Chihaia-Beiii

Dumia-voastra Boeri,
toți lăcuitorii ținutului.

Preoţi, Diaconi,

Posteluick, Mazâl,

Ruptaşi, și cătră

CXLVII. Pre puternica şi mult milostiva Inpărăţie înştiințându-să de pătimirile cele asupritoare a supusei sale raiale, urmate de ciitre apostaţii greci, carii prin feliuri de chipuri
ati dezbrăcat şi aii sărăcit pe nevinovata raiă, dintru amândouă aceste multe memleicturi a
Moldaviei şi a Valachiei, răpind pre averile voastre, n'aii putut a suferi și a vă privi
Moldova întru aşa osândire, ati rânduit înadins oaste supt a noastră ocărmuire, ca să
gonim și să pedepsim de istov pre r&utăţiții aceştie, care de la sîne ati râdicat semnul apostasici, și de la Galaţi și de la cele lalte locuri pe unde ati fost. Asămine şi de
aice din orașul Eșir, după sosirea noastră s'aii făcut nevăduţi, şi pe unde vor maifi încă
să vor prinde și să vor pedepsi cu moarte. Ciutaţi dar și voi credincioasă raid de a-l
arăta pre unii ca aceștia, netăgăduindu-i pe unde vor fi ascunși şi mistuiţi, ciici în urmii
aflându-să să vor pedepsi straşnie pe niște cutezători ca acie. Acum nu rămâne de a
mai avea cât de puţină îngrijire, saii frică despre aceștia, și pe toţi vă îndemnăm și
vă poroncim ca să vă întoarceţi pe la castle voastre de pe unde vă aflați duși, și vă
statorniciți căutându-vă de lucrarea pământului şi de alișverișul vostru fără nică ofrică
despre nimine; far care dintre voi nu să vor întoarce pe la casăle lor vorfi socotiți în
numărul apostaţilor, iar după toate aceste trebuinți fiind neapărat de a să aduna aice
cele trebuincioasă spre hrana oștilor, iată să alăturează însămnarea cuprinqătoare de
cele ce cu milostivire s'aii analoghisit să deie ținutul acela. Și prin înadinșii triimiși de
aice să cere pără în cinci dile negreșit să să teslimarisască, și zapcii triimişi vor sta
acolo ca să zapciiască, şi să adune toate aceste rânduiri, trimițând şi din partea Du-

milor-voastre, oameni cu ştiinţă de carte, ca să ţie izvoade de toate acele ci să vor lua
Şi să vor aduna din ţinut şi să triimată aice de la cine s'aii luat, și câtă somiă, fiind cu
siluire şi împlinind poronca, ferindu-vă de ce mai mică asuprire sati interes, căci cine
va cuteza a să abate întru acest felii de urmare, să va pedepsi fără milostivire. Iar
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grâul şi ordul negăsindu-să întru această vremi pe la Jăcuitori să va lua fără osăbire
de lu toți de obştie, fiind că toate aceste ce să vor lua, mai în urmă să va pune la
cale, ne rimâind nimine păgubaş. Să așteaptă, răspuns de priimirea poroncii şi de punere

în lucrare.
S21 Iulie 93.

De

la Isprăvnicia Herţei.

Copiea aceasta fiind întoecma după ce adevărată
S'aii adeverit.
|
Iscălit:

carte (a) slăvitorului Chihaia-Beiii,

Jordache Sărdar.

Notă. Aceastii carte aii venit la Herţa şi cu un răvaș de la, Ispravnieul rânduit Laher,
şi un răvaș cătră lăcuitori ca unde vor giisi greci să-i prindă și să-i ducă la Isprăvnicie și averea lor si, o oprească, şi un răvaș cătră Panţiri să meargă la Dorohoi
să-i aducă cu pușcași și serie cătră stegariii ca îndată să se adune la Ilerţa la mine, de
unde

își vor lua povăţuiri,

care răvaș

aducândul

la mine

am

citit

şi am

dat poroncă

la stegar ca si strângă conacile trebuincioase şi dice ca să meargă la Ilerţa, știii, dar eii
mă tem se merg, de cât am dis Panţirilor să facă gătire celor poruncite.

1821.

Scrisoarea hi Iordache Sinescu și Procopescu către Iordache Balş DBiv-vel
Spătar, prin care “ spun devastările ce fac Turcă în Iași și uciderile prin
orașe și sale ce le comit Volintirăă în districtul Botoșani.
Milostive Stăpâne !
CĂXLVIII. După aducere pre plecatelor mele închiniciuni înștiinţăz pe Dumnia-ta pentru „mergerea me la și cu scrisoare cătră Dumnia-lui C. C. Petrache Sturdza şi după
atâtea cercetări ce am făcut de se află în Eși şi în ce.casă șăde, ca să merg să-i dati
atât: scrisoarea cât şi din gură si-i rostesc din partea Dumni-tale multe, și de la toțy
aceia care le-am făcut întrebare, mi-aii dat răspuns că Dumnia-lui ar fi venit cu Turcii
până în Bârlad și de acolo s'aii întors Iarăşi înapoi la Focșani spre a căuta slujba stărostier,
In Eși din boeri nimine nu sînt afară de Gheorghe Brăescu şi: Stavăr și numai
aceştia sînt care caută rânduelile dregătoriilor în Eși, și pe afară, cum şi pentru trebuincioasa zahara a oștilor turcești. Cătră Gheorghe Brăescu m'am arătat că sînt triimes
de Dumnia-ta, cu scrisoare cătră C. O. Petrache, și că de nu aşi găsi pe Dumia-luy
să te caut pe Dumnia-ta, şi pentru cele cerute de Dumnia-ta de la C C. Petrache să
mi să deie de cătră Dumnia-lui. Cerându-i și o teşehert să-mi dee fiind că la mers am
tras îndestulă supărare luându-miI şi şaoa şi frâul, încă şi calul eram apucat ca să-l
dati, şi în tre rânduri scoțând cuțitele ca să mă tae, îngrozindu-mă ca să le spun drept
de sînt eii Moldovean saii Grec; teşeheră mi-ati scos de la Chihaia-Beiii, iar răspunsul că.
tră Domnia-ta ati dis că s8 va triimite la toţi Domnia-voastră înștiințându-vă pentru tot
şi pentcu toate, fiind-că nu ave a vreme fiind singur la toate Fașa să află cu lagărul la

Copoti, iar
i Chihai-Bet în castle Dumni-sale C. O. Grigorie Ghica.'Lurci în casăle boereşi nu
sînt de cât la Dumia-ta și la Dumia-lui C. C. Dumitrache Ghica; Domnia-lui C. C. Iordache
Fon Baluși s'aii mutat în castle Dumi-sale în odăile de sus. V olintirii la purcederea lor din
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Iași ati făcut îndestule prădăciuni luând și de la Dumia-ta un macat verde de postav, şi șlieu

Dumi-sale C. C. Constandin Luca, acum se face îndestulă răsipă în vin şi în dulcețile
ce aii rămas

acolo i vutea

și soponul

cel

bun

de mose

l-ati luat tureit acei,

care

sînt

la Dumia-ta în casă, care toate aceste sa pricinuese de la Maria Nemţoaica, ce slujăşte
la C. C. Iordache, unindu-să voinţelor turceşti. Consul(at)ul Manţole de la Galaţi să află
în lași, norod îndestul s'aii prăpăpit la Prut, find-că sati băgat volintirii între dânşii.
Turcii sînt veniţi în somă până la trei-deci de mii.
și s'aii înpărțit pe la târguri şi sate și. caută Greci

Din lași afară ati eşit cala trei mil
și Sârbi şi oră pe unde giisăsc avere

greceascii o râpesc. Macaturile de cit din .casăle C. C. Grigore
legături de cap.
1521, Iulie 96.

ai

A Dumi-tale prea plecată slugă,
Jordache Sinescut.
(Notă

Ducendu-ss
deci îndrăznesc

Ghica

Monsieu

Diubseh6

a face știut Dumi-tale

făcut tureir:
.

crisă în aceaşi epistolă),

la Botoșani,

m'aii luat şi pre

cele ce um

vEdut.

mine

d'inpreună,

'Turcii la Botoșani

era în nu-

măr de o sută cinci-deci, să mai aştepta încă cinci sute să vie, am umblat pintre dânșii. Monsieu Diubsehc aii vorbit cu cel mai mare şi aii cerut încă şi un bilet cu satele Joldeştii și Dolhasca să nu fie supărate la nimici. Bilet mai dat, ci aii seris într'o condica satile acestea. Lucrurile grecilor să vind la mezat cu cel mai glos preţ, Bisăricile
sai pecetluit şi dughenile Grecilor. Nici un răii nu fac la Moldoveni. Armenii și Jidovii
sint cei mai de aproape a lor. Comandantul șade în casăle lui Loiz. Eteriștit aut prădat eri Fântânelile, alaltăeri şasă volntiră trecând prin sat sai sculat oamenii cu unul
vătatu Ionică și gonindu-i aii luat dot car, și scăpând ati dat de ştire la cera-l-alţi tovaTăși a lor, care ati venit în număr

de cinci-deci,

aii căutat pe vătaful Ionică,

și negă-

sindu-l ati înfricoșat satul, că dacă nu-l vor da pe mâna lor, pe toți oamenir în vor pune
supt sabie; pe Buium jidovul orândariii din Fântânele Tai bătut de moarte, pe Gheorghe Purculiţă de la Băneşti Yarăşi Vaii bătut, și pre un popă pentru că Pai seipat pe
supt cumpăt, aceste sînt acele ce am vădut și mi-aii spus oamenii vrednici de credinţă,
Și sînt a Dumi-tale milostive Stăpâne pre plecată și pre supusă. slugă
Procopescu
—NIOORL————

18821.

Relaţia dată Mitropolitului Veniamin de Isaia Arhimandritul, Vichilul Jlitropolei
prin carei descrie starea proprietăţilor Jlitropoliei în timpul Literiei, Cum și a aerei Jlitropolică arătându-i jafurile ce se comil.
Inalt Preosfinţite Stăpâne,

CĂLIX. Astăqi Joi, lulie 28,
prea cinstită scrisoarea Preosfinției
Mitropolie pănă acum cu toţii ne
tru sănătatea Preosfinţiei Voastre,

la.7 ceasuri din di cu multi, smerenie am priimit
Voastre înpreună şi 100 rubiele. Noi aice în stânta
aflim sănătoşi rugând prea milostivul Dumnedeii pen*
ca să vă aducă milostivul Dumnedeti cu pace la casa

sfintei Mitropolir. Duminică ce ati trecut, Iulie 24, am scris carte ciitră, Preosfinţia, voastră
cu înştiinţare pentru toate ce ne-ati întâmpinat până atunci, pe care scrisoare o am

triimis'o prin

Dumnia-lui Doftorul Viola,

trimițând

și Dumia-lui om înadins cu cărți
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cătră Madama Dumi-sale, și cred că o veți fi priimit; iar de nu a fi triimis cartea pâră acum să triimiteţi Preosfinţia Voastră la Cernăuţi și să o luaţi. Până acum în sfânta Mitropolie ne aflăm în pace, atâta numai tragem o mare frică pentru că oștenii Eniceri,
de Marţi ce aii trecut, a început a să râdica şi merg în gios și nădăjduim că până Duminică să va râdica și Enicer Agasi, mai marele lor, rămâind aice Pașa şi Chihaia:
Beiti cu oastea lor până când milostivul Dumnedeii să va milostivi și-i va ridica, diua,
și noaptea necontenit Enicerii fac pradăciuni și Pașii nu le pot veni de hac.
|
Pentru prădarea Mănăstirilor am dat jalbă Pașilor şi la Măria sa Nociul Iluin Ră'gialu ce ati venit ucum şi aii apucat pe Enicer Agasi ca numai de cât să îndatorească
pe Eniceni de a da lucrurile, şi dintrânsele ce n'a putut mistui Enicerii aii strâns
Enicer Agasi la dânsul şi astădi sînt chemat ca să mi le dee să le aduc în sfânta
Mitropolie.
”
Pentru sfântul Spiridon, am scos do agale spre pază, căci în trei rânduri s'a ispitit ca să-l prăde, și nădajduesc pre milostivul Dumnedeui că ve scăpa, fiind că agalile le-um luat de la amândoi Pașii, și nu pot îndrăzni Enicerii, asămine sati urmat
şi cu cele-lalte Mănăstiri ce ati mai rămas.
Grâul de la Cârlig l-am cosit tot, acum să află în căpiţi şi Luni îl voiti strânge la
arie. De Luni (de) ar fi cine a(r) secera grâul de la Sineșşti, pentru facerea finului am scris
Dumi-sale Paharnicului Constandin să pue la cale Dumia-lui de acolo de a să face
pe moşia Păltinişul, căci aice de va mai ședea mult oastea turcească chip de a se face
nuj, căci în ţânutul Cârligăturei numai Sâneştii staii, iar alte sate toate sînt înprăştiete.
Și necontenit toate supărările trag, de câtră Ispravnici, cu pothozi, de cătră turci, cu
beilicuri. Cu mare greii am putut de am strâns cu dânşii grâul de la Cârlig, am scos
zăloage

şi pentru

Sânești

şi pentru

Cârlig, dar mai

nimică

nu folosăse,

mal

vârtos

cu

acești de la Cârlig, ciici i-ai și bătut tureit înprotivindu-să de a nu le da miere.
Stupii de la Cârlig mai aii luat sfârșit, iar la Sâneşti find că sînt mar cu depărtare să mai

scutesc.

|

Vitele Mitropoliei, pănă acum nu s'aii supărat, iar de la odăi ati râdicat cară din
sat şi aii luat tot fruptu şi l-ati dus în Tergu-frumos şi l-ati vîndut. Pentru oi nu am
nică o ştiinţă în ce stare să află, nică numi serie nimeni. Nici de a triimite nu vor ni”
mene să meargă că se tem, că cu totul sai făcut răi turcii pe afară. Acum după râdicarea inicerilor socotesc că doar voi pute triimite ca să aflu pentru oi. Și pentru toate
Yarăși vol face ştiut Preosfinţiilor Voastre
|
Al Preosfinţiilor Voastre prea plecată slugă
1821 Iulie 28

:

Isaia

Arhimandrit.

Nota. De la Ibrăila pănă acum nu a venit trimisul care v'am înștiințat pe Preosfinția
voastră, aice în Eși numai în sfânta Mitropolie să slujăşte sfânta leturghie in Bisărica
sfântului Gheorghie, însă mai mult în cetire, iar în cele-lalte bisărici nici în una.

IROD
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18821.

Notiţe date Jlitropolitului Veniamin de cătră Alitropolitul Grigorie al Evaclici prin
carel îndeamna de a nu se reîntoarce curând în Iași din Basarabia, spre a nupăţi
,

ceza de la Turci, ca fiind cunoscut de aderent al clerici.

CL.

Despote,

Bisărica

Bărboiul

ati stricat-o pân' în temelie, după

cut Jidovii asupra lui Meftodie,.
Bisărica Bonul a umpluto de erbării
şi prestolul.
Prepodoamna Parascheva de la Maice,
pentru ortale și în alte bisărici aii băgat
In dreptul Izmailului fâr de veste aii
Dacă 'vă ţine curdăa duceţi-vă la Eşi.
(Notiţe

scrise

de mâna
———]

de tunuri, după

ce

pâra

ati stricat

ce ati fă.

catapiteazma

după ce ati stricat tot în Bisiărieii fac bucate
cat într'nsele.
venit şasă-deci mii de turci.

Mitropolitului

Grigorie

al Eracliel),

DSOGR——

18821.

Epistola Jlitropolitului Veniamin de felicitare cătră Jalinovsli, amploi
at rusesc,
care era român de origine și simpatiza cu nenorocirile suferite de Români
.
Cătră Malinovschi.

Milostivul micii Domn

Vasilie Feodorovici.

CLI.
Pre cunoscători sint înalter Evgheniei Voastre, pentru aducerea aminte
și neschimbatele semne a dragostei şi a prieteșugului cel aveţi cătră
mine și cătrii simpatrioţit mie. Simţitoare ne sînt închipuirile voastre arătate în cartea,
aceasti de pe urmă
şi chipul cugetelor noastre ghenicos (în general) îmt slujeşte mie a fi.adev
ărată pravilă Şi
mângâere la a voastră catastasis (nenorocire). Şi fiind că, osârdia voastră aceia
ce o aveţi cătra
țara aceasta fieşte-căruia, din no! petrece în neștearsă ţinere de minte,
apoi fără îndoială
şi nădtjduim căși de aicea înainte nu vom fi isterisiţi (privaţi) de aștepta
ta nădejde de
mântuirea Patrier noastre, pân! când împărtășirea voastră întru aceasta
şi slujba (întru
care vaţi provivasit (înaintat) și nor am luat vestire de bucurie)
vă va da agiutoriul.
Domnul Volcov ne ati înpărtăşit de o vestire prea plăcută, că cel
pre Inalt v'ati

bucurat cu un fii, căruia prin aceasta trimițendu-i blagoslovenie, rog pe prea
înduratul

Dumnedeti ca si înmulțască şi să înorocească anii a noului născut, şi să-l
ictirisască
dăruiască cu neelintita evimerie (deplină sănătate), care poftindu-i-le din toată
inima împreună şi părinților lui, rămâr cu osăbită cătră ipochimenul (persona) vostru cinstire şi
plecare.
—D3OORS—
18821.

Respunsul Jlitropolitului Veniamin cătră Cneazul V olhovsli, cari-X
mulţămește de

felicitarea ce-i a adresat de diua Inviere! Domnului.

Cătră Cniazul Volhonschi

Prea strălucite Oniaz, AMilostivul meă Demn.

CLII. Nu cu puţină mulțămire am avut cinstea a priimi cinstită şi bine-cuvântată

cartea strălucirei tale din 10 dile a trecutei luni lui Aprilie,
prin care ai bine-voit a mă

învrednici cu heretismos (felicitare) de luminatele și pline

de buburie

dile a Invierei

Documente
19

—
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Mântuitoriului, Și mult îndatorit cunoscându-mă pentru această a. voastră sinharma, (participare la bucurie) cunose dintraceasta osăbită a voastră buna diatesis (disposiţie) şi
dragoste, care le hrăniţi câtră mine şi păn' întru aşa depărtate locuri.
Drept aceia şi rog pre Milostivul Dumnedeii ca să le întărească acestea și de acum
înainte în inima Strălucirei voastre, înpreună cu adăogirea evilarică (veselie) voastre, rămăind cu cea mai ilicrini (sinceră) cătră voi înalta cinstire şi plecare,
——D0OR—

18821.

Această relaţie este scrisă cătră Jlitropolilul Veniamin de Isaia Arhimandritul,
Vechalul Mitropoliei, dar n'aă subseris'o,

de sigur de teamă să nu

turcilor. Ware nici dată, este însă autografă.

cadă în mâna

CLIII. La intrarea oști turcești în Iași Marţi, am eşit eui şi cu Iconomul afară la Copoii,
şi Qicând toţi că volintirii au să dee drumul tureului, am luat și carăta Preosfinţier voastre
Mercuri

ne-am

trezit

toate

viiile încungiurate
D

de

turci, 1 am

fucit
>

în rădiul Breazul,

?

unde

am ședut păn' Joi sara; ne mai putând răbda pl6ea și fâmea am eșit şi am mers la viea
Mitropoliei în Co poiiunde am găsit 44 de turei, îndată ne-ai încungiurat, dicând că
sintem greci, unii ne giudeca să ne tac, alţii căuta fringhii să ne spândure, norocire
am avut de bietul Ioan vizeteul, că înțălegea disăle lor, şi vrând Dumnedeii saii ivit
Eterişti venind despre Cârlig, pe care vădendu-t ati alergat înaintea lor, rămâind şasă
ca să ne pădiască. Ne-aii luat dor și ne-aii dus la Urdie, la Chihaia-Behi, și am spus că
sîntem din Mitropolie și ne-ati dat drumul și fiind întramurgul, nu am putut să triimet
la Copoii. A doua di păn' în diiiă am triimis să aducă calabalâcul nostru. Şi ati găsit pe
Ioan vizeteul și pe Pavel ţiganul chelariul tăeți în cuhnie și tot stricat și uși și giamuri

și toate scannele

și canapelile toate în mijlocul

casălor,

așternutul,

carăta,

dără-

daica, cai, hamuri şi tot luat. Pivniţa spartă, şi vasăle înpuşeate şi vinul vărsat. Pentru Sânești și prisăci am scos'carte de la Paşu, pentru Cârlig tij, pentru casăle C.
O. Șerban ij, care păn' astădi s'aii apărat; sară în Sâmbătă sară mi-au venit răspuns
de laSânești
că nimică nu s'aă ajutat cu cartea, ai prădat castle, șari făcut ris de
femei şi de fete și de băeţi, asămine și la Cârlig ai făcut, ai spart Bisărica, ai tăiat icoanele. Am fost în astă -sară la Chihaia-Beiu, au dat poruncă să-i strângă, am cerut să-mi dea 4 turci la Sânești, s'aii tăgăduit, mâne vor vede. r. 1. r. (răi, răi, ră...)

——0R00360——
1821.

Respunsul Mitropolitului Veniamin cătră Paharnicul (Enuţă) prin care declară

că nu poate veni imediat în fară, ci așteaptă râdicarea oștilor turcești sait venirea
respunsuluă de la Poartă la Arz-llagzarul trimis, când se va supune și va intra

în ţară cu toți boeriă retrași în Basarabia și carii sunt în jurul săă.
Arhierească blagoslovenie
„Arhon Paharnice !

CLVI. Cu toată pătrunderea, am cetit cartea Dumi-tale din..... Noembrie, cuprindătoare tuturor limuririlor cu care şi firea, și epanghelma, şi cuviința ne îudeamnă, şi
ne îndatoreşte a veni:la turma ce păstorească și la limanul hrănitoarei noastre pre
puternicei Inpăraţii. Lăudăm dreptele Dumi-tale socotință și spre cunoştinţă, sufletește te
blagoslovim, că din râvna curățănier, și a durerii, .ne aduci aminte cele bune și sfinte.

—

14 —

Sati doară, şi noi, nu purtăm tot această cugetare, ca să nu cădem în osînda nămitului păstor? însă cu cea mat mare grabă înştiiințează-ne când sînt hotărâte oştile

pre puternicii Înpărăţii a să întoarce, pre cum serii, ca să venim Și n0%, cu cei cunoscuți bătrâni, carii ne ţin în dreapta legătură a cuviinții cei patrioticeşti, căci de a
veni ma! înainte întru îmulţirea împărăteştilor oști, doară numar ca să pătimim, iscălind să ia tot de la acei care,

s'au sărăcit,

şi încă să mai lăsăm oi rătăcite în veci, care

cu noi vor veni la limanul Impărăţiei cer înduratoare.
Aceusta așteptăm, datoria şi aicea o facem cătră simpatrioți, însă greșiţi nu sîntem
de cât lui Dumnedeii, și credincioși Devletului, pre cum am făcut răspuns şi Pr6osfinţitului Patriari, precum am înștiințat și prea puternicei Impărăţii prin Arzi Magzar, acei care să alunică la nelegiuiri firește fac ale legii, iar noi ţinem curăţenia
a
credinței şi supunere), și sîntem gata a pătimi cu simpasrioții noștri boeri; dar în vreme
de cuviință, cari va fi saii când va veni răspunsul Devletului, saii mai înainte
când 'să
vor ridica mulţimea oștilor eari nu aii îndestulare, precum scril.
Nu conteni a ne vesti pentru aceasta, și gătește-te, căci noi vom fi gata, şi crede
că
ni-al îndatorat cu această sfântă aducere aminte.
NO

GRS——

1821.

Un respuns a Lipiscopului de Chișinăii Dimitrie la felicitarea ce i-ati făcut lit+opolitul Veniamin.
Cu cea în Ilvistos frăţasca dragoste mă închin

Inalt. Preosfinţiilor

Voastre!

CLV.
Cinstită scrisoarea Inalt Preosfinţiilor Voastre din 18 dile a următoarei luni
Iulie am priimit, din care înțălegând că vă aflaţi sănătos foarte n'am bucurat, slăvind
pre Ziditoriul a toate; ară pentru hiritisirile ce-mi faceţi prea mulțimese Inalt Preosfinţiilor voastre pentru dragostea ce arătați cătră mine.
|
Pe lângă acestea rugând pre milostivul Dumnedeii, ca să vă întăiriască întregimea

sănătăți,

şi să vă mângâe

cu cele ce doriţi, rămâiii.
A Inalt Preosfinţiilor Voastre
Iloxopubilunura'r CAyroIo 11 GOrOMOABIEA'T

AIDIITPIÎL Apxiemrenorrs Rumnnuezeriit 1 Xorunenuăi.
Anul

1821

Iulie 25 qile: Chişinăii.

SADU———

(Originalul româneşte, numat subsemnătura în rusește).

18821.

Jitropolitul Iracliei Grigorie, Fierist și personă influentă, observă Mitropolitului
Veniamin lipsa de etichetă respectiv de titlurile ierarhice, la care Omeni din ie-

rarhie ţin ca la ochii din cap.

CLVI.
cum mi să
ceastă carte
la logoteţii

Despote te rog dacă să va întâmpla ca să-mi serii, te poftese scriemi după,
cade, Jar nu după, cum mi-ar seris apanografi (cum ai pus adresa) la ace mi-ai trimis şi Xată că-ți trimet apanografi ca să o vezi; iar de este de
Preosfinţieă tale îndrepteazi-i, ca să știe cum .să serie. Eti am carte de la

Patriarhul în care îm! serie lertate

Mitropolita,

Ierosolimleanul

panierotate

Mitropolita,

Sfintul Sinod asămine, numar Preosfinție ta te-ai găsit ca să-mi serii întwacesta chip,
Ai te-ar temut să nu scadi din titlul Preosfinţiei tale, nu binui că ţi-am scris așa, că
t

—
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când ar fi întrat numai în mâna me carte, nu mi-ar fi părut răi; dar socotește pen'căte
mâni aii trecut. Cartea mi-ati dat-o Episcopul şi s'aii mirat dn ifosul Preosfinţier tale, far
cui sint tot acel ce am fost cu Preosfinţie ta.
(Aceste

rînduri sunt

scrise de mâna

Mitropolitului

Grigorie

al Eraclier),

lar pentru pricina Preosfinţiei tale, ce mi-ai scris pe supt cumpăt, fiicând cercetare
de să poate ca să rămâe moşiile Slatinei asupra persoanei tale și răspunsul mi-ati fos
acesta, adecă : câtă vreme vor sta trebile aşa poţi să le stăpâneşti, iar de va veni Domn
în scaun și nu vei pute merge (că nu să poate să rămâe Domnul făr'oști turcești) atunce
le va cere stăpânirea să meargă la locul; lor iar Preosfinţiei tăle să va face pensie și
vei trăi unde vrei voi, măcar că noi nădâjduim că curând să va face mișcare apei: şi
trebue răbdare.
(Tot același condelu de mal sus şi în această notă.)

——A500R6—
1821.

Permisiunea dată de Episcopul Dimitrie al Chișinăului, în urmarea scrievei litropolitului Veniamin, de a servi în Biserica din Colincăuţi pr eoții români, veniți
acolo cu Jitropolitul Veniamin, cum și altor persone a servi în Chișinău, tot românește, pentru că acolo erai mulţi Voeră velr ași din Iloldova din causa Literiei.
Cu cea în Ilvistos frățasca dragoste mă închin Inalt Preosfinţiilor Voastre!
CLVII. Scrisoarea Inalt Preosfinţiilor Voastre, de la di întăiii a curgătoare luni
August, cu cinste o am priimito la 7 dile, a căria cuprindere vedend cu toată bucuria
am înplinit toate ceririle Inalt Preosfinţiilor Voastre: Duhovnicul Arhimandritul Simeon
şi cu lerodiaconul Iosaf a sluji la Biserica din satul Colineuţii, în vremea cât vă veţi afla
Inalt Preosfinţia Voastră acolo, ati toată voea, oră şi când le veţi porunci, dând eii
pentru aceasta poruncă și protopopului de Hotin ca să nu-i opriască. Diaconului Sotir
spre a sluji la biserica sfântului Prooroc Ilie din oraşul Chişinău, pănă să vor linişti
tulburările în Moldavia şi să va întoarce înapoi I-am dat blagoslovenie, Iară spre a fi
slobod Arhimandritul Leon ca să vie din Bocovina întru această oblastie, alăturez aicea
porunea Inalt Exelenţiei sale Generaiului Inzov, cătră tamojna de lu Novo-Seliţi.
Pre lângă, acestea, cu cinste vă heritisăse cu sfântul și mântuitoriul de suflet post
al pre sfinter Născătoarei de Dumnedeii, rugând pre cel ce sati născut dinti'ânsa, ca
să vă învredniciască a-l petrece cu toată, întregimea sănătătii și sufletească mângâere
întru încungiurarea a mulți ani, și sînt
|
A Inalt Preosfinţiilor Voastre
Tloopnsiimiii caşra u oxoanreenuuts

muurrprii ApxienucRorse hunnnepcaiii n Xoruucniii.

Nov. 2615.

Asguat 8 dile. Anul 1821. Chişiniiii,
(Originalul româneşte, numar iscălitura rusește)
(Tot pe această adresă pe contra pagină se cetesc în greceşte următoarele linir, scrise de Mitropo litul Grigorie al Eraclier.)
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18821.

Jevodiaconul Iroteki era stipendist al Ilitropolituhă Veniamin la Facultatea de 'Teologie din Chiev. „seminea stipendișt ai avut mulți și în multe [ări din Juropa.
Inalt Preosfinţite Stăpâne,

Ililostiv Arhipăstoriă, și Parinte.

OLVILI. Scrisoarea blagoslovitâre'Inalt Preosfinţiilor Voastre, înpreună cu o sută cincrdeci ruble asignaţii, am priimit din 11 a trecutei luni Iulie, de carea o! Dumnedeule, fiind bolnav în pat, și după ce am vădut pre trimesul cu carte, îm! părea că în.
dată am început să mă însănătoşez, umplundu-mă de o bucurie ne spusă, pentru neuitarea și purtarea de grijă Inalt Preosfinţiilor Voastre, ce aveţi pentru mine şi în însăși nepriinciâsele încungiurări a vremil.
Inalt Preosfinţite Stăpâne! cu ajutorul lui Dumnedeii, și cu rugăciunele Inalt
Preosfinţiilor Voastre s'aii început să ni să paradosască sfinţita și Dumnedeiasca de Dumnedeii cuvântătuare (teologia). Dar ce frumuseţă, ce dulceaţă în Dumnedeeşte cuvinte! eii nu
pot să însămned mat mult, pentru ca să nu îngreuez audul Inalt Preosfinţiilor Voastre
cu lungimea envintelor mele.
|
|
Dară rog, pre cel ce stăpâneşte tâte, ca încă să nu apue lumina ochilor Inalt
Preosfinţiilor Voastre întru aceste scărbnice și jalnice întâmpliăai, ci să adaogă numărul
anilor vieții Inalt Preosfinţiilor Voastre, pentru ca să afluşi de acum înainte milă şi
ajutoriii de la dreapta Inalt Preosfinţiilor Voastre.
A Inalt Preosfinţiilor Voastre, Milostivului Arhipăstor și Părinte, prea plecat
ȘI supus posluşnie
Rienenoii Anagexiii cryaeurr 'Ies5ozovăs
1321 roza
Avg. Îi Chiev,

IEPOOEO:.

——D9OOR——

1821.
Lpistola Jlitropolituluă Veniamin cătră guvernatorul Basarabiei prin care'și cere
erlare că n'aii putut veni în persoană a-l visita șil roagă a-l recomanda pe el și pe
fratele săi Șerban lui Vigenstein
Inalt Ecselenţia Voastraă
Milostivă Domn!

CLIX. Ei nu sînt în stare a arăta mulțămirea me Inalt Eoselenţiei

Voastre, pen-

tru bunătatea şi iubirea de oameni cătră mine arătată pe vremea când am fost la ChiȘinăii, însă cu inima jelesc, că până astădi mă văd a nu fi în starea cei de.al doilea

—
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nvredniciri inaintea feţii Inalt Beselenţei Voastre spre a da Inaltei persoanei
Voastre adâncă a mea cinstire, ca, făcătoriului meii de bine și acoperitor. Pricinile saii
ne îndămănirile de a împlini căduta îndatorire atât cătră persoana Înalt Eeselenţ
iei Voastre

cum și pe vremea, venirei la Chișinăii
tenstein

cărue

eram

dorit

a Strălucirei sale Glavno-comandirului Grafu Vig-

a face a mea

duhovnicească

închinare,

fratele meii

Șerban

pre carele (1) recomenduese înbunătățitului suflet Inalt Ecselenţiei Voastre, va face
pre largă,
înştiinţare ; și de să va tâmpla a veni încă la Chișinăi Strălucirea
sa Domnul Glavnocomandir,

pre

cu

umilință

vă

rog

ca din mărimea

sufletului să, bine-voiţi

Inalt

lenţia Voastră a mă recomăndui pre mine şi pre fratele meii Şerban.
Am cinste a rămâne pe tot-deauna Inalt Eeselinţiei Voastre, Milostivul Domn,
ritul cătră Dumnedeii rugătorii și prea plecată slugă.

Eese-

sme-

1821 Avg. 18. Satul Colineiuţii, ținutul Hotinului,

——R9065———
1821.

Respunsul Ilitropolitului Veniamin către Dionisie Iupu, dlitropolitu
l Ungro- VlaIei, prin care acela îl întreba ce pas trebue să jină ci în aseminea
împrejurări
iviste, la care întrebări respunde cu multă prudenţă Jitropolitul Veniam
in. libropolitul Ungro- Vlahici se refugiasă din causa Lieriștilor la Brașov
, dupre cum și
Veniamin în Basarabia

la Colincăulz.

Preosfințite Arhipăstorii al Ungro- Vlahiey, pre Yubite în Domnul
frate, cu cea în
Ilvistos smerită frăţasca dragoste, și duhovnicească înbrăţoșare,
mă închin Preos finţiet
Voastre.
CLX. Prea dorită mie scrisoarea Preosfinţiei Voastre din
13 a sferșitei luni îns&mnată, cu deosebit respect priimind'o la S a aceşti următoare,
am cunoscut cu pătrundătoare înţălegere, din a sa ilicrini (sincerii) alcătuire, o deosăbită
și desăvârşită frățască, dragoste o duhovnicească priincioasi plecare cătră mine, cel ce sînt de
apururea îndatorit, cu
Smerite și fierbinţi rugăciuni a fi pironit, la nemărginita milosti
vire Dumnedeească, ca
să (vă) pizască pre voi întru aceeași neprihiănită strălucire,
care poate fi mal fericită și
în veacul de acum, și în cel ce va să fie.
|
Ei pre iubit în Hristos frate, de asemine măhniciune eram
cuprins pentru neînlesnire prilejului de a m& putea adresarisi cătră Preosfinţia
Voastră, că nu puţin acumm'am bucurat cu duhul înălțând, dintru adîncul inimei, glasul
de mulțămire pentru du.
hovniceasea înpărtășire, sati mai bine a uita tainica ispoved
anie, cu învrednicirea de cerere sfătuirei pentru vădutele întâmplări în urmare celor
de o potrivă păstoreşti pășiră
spre

pilda

cuvântiătoarei

noastre

turme.

|

Preasfinţite Arhipăstoriule al Ungro-Vlahiei! nimic nu
aș fi destoinie a sfătui, că
mai vîrtos de la voi a cere sfătuire, dâcă starea înprejur a lucruri
lor celor licrămătoare
“a obștetelor pravoslavnice Eparhii nu ar da not ele mai
cuprindătoare povăţuiri, a
sta pironiți la așteptarea desăvârşitei liniştiri, cea întru pândire
a dezlegărei vremel,
care aste cel mai înţălept povăţuitoriă, și mai nemerit de
cât tâtă înțălegerea socotinței omenești. Numirea Domnului patriot ne-ai fost cu un
sămn de încetarea Dumnedeeștii urgii, iar înştiințarea de prefacere a cet mai multă
parte a Iașului în cenușă,

cu de istov stingere a multor stăză, ni-aii dat a înțălege că încă
pătimirile și strădă-

nuirile nemerniciei nu ati răscumpărat, fără delegele noastre, că
pocăința nâstră încă nu ati
alinat Dumnedeeasca urgie. Şi stim licrămând cu gen unchile
plecate, şi cu mâmele înălţa-

te cătră ceriii, spre alinarea viforului urgiei, având înprejurul nostru
pre fiii turmei mele, pre

bătrânii simpatrioţi,

cu carii n'am contenit nici un menunt arătând cătră prea puternica
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legiuita Inpărăţie credință și supunere datornică și apostolicește sfătuită. având pe singur acesta praveţ cătră carele sprijinesc ochii tuturor, şi carele poate să slujască fieşte-cărula drept lumină, ca să să povăţuiască cu înțălepeiunea cuviincioasă prin cea cu
agerime înțălegere a lucrurilor cu priință Provinţiilor acestora pravoslavnice. Singură aş-

teptarea sosire

pr6 înălțatului nostru

Domn

ne mângâe,

(când și

noi

cu

ajutoriul lui

Dumnedeii vom merge); nădăjduind ca prin aceast ceriascăă îndurare va ridica norul
cel înegrit a dreptei sale certări, și va întemeea pe lângă liniștire cu evacuţiune, şi
lucrare a pronomiilor strămoşeşti,
Rugând dar frăţiasca dragoste a Preosfinţiilor Voastre să nu fiii uitat la rugele Yoastre cele de Dumnedeii priimite, și să nu fiii lipsit de dorita mie vestire pentru întregimea sănătății Preosfinţii Voastre, cu însămnare de hotiirirea pasului ce vei vre a face,
Sînt en deosebit respect
Dupre

schedion

(copie) acâsta s'a răspuns, August

12 (aceste cuvinte

sunt scrise de

Mitropolitul

Veniamin

şi unele corecturi încă în copie)

DOOR

1821.

Încunoștiinţarea Episcopului Jeletie de Iluși cătră Jitropolitul Veniamin că sat
reintors în țară și că saă dus și la Iași.
Preaosfinţite Stăpâne.
Cu plecăciune sărut Vlagoslovitărea Preaos/finţieă tale!

CLAI. De la Dumnedeii voii începe întâi, rugându-l ca să păzascăpe PrEosfinţie ta întru
întregime cu toate împregiurările după dorinţă. Eui ne ma! putând suferi nevoile, greutăţile, și strâmtorile în care mă aflam, de cuviinți am socotit de a veni la odihna mea
pentru punare a cale a trebilor ce urmă, şi pentru paza despre pilda urmată, ŞI Cu
agiutoriul
lui Dumnedeii venind și până în Eşi spre închinăciunea mar marilor, m'aii
priimit cu bucurie şi dragoste, și niidăjduesc că la cele ce mă va lumina Duhul sfânt,
întru folosurile obsteşti a Patriei, voii stă mijlocind prin cuvânt tâte. cele de cuviință,
și nu lipsesc după datorie a înștiința pe Părintele şi Stăpânul mieii ca cel ce sînt.
Al Pr€osfinţiei tale plecată slugă
JMeletie Episcop Huşului.
1821 Septemrre 23. Esi

Cu aprins dor sînt a vă apolapsi (a vă vădea) cu sănătate și cât de îngrabă.
(Acestea de altă mână)

———STADOe—
1821.

Dimitrie Episcopul de Chișinăă trimite Jitropolituluă

nunțat la îmmormântarea

Patriarhului

Grigorie,

Veniamin discursul pro-

spânzurat

dă

Turc în diua

de Pașă și îngropat la Odesa. Discursul este facut de eruditul Lconomu
ZE oizovâuwy.

Cu cea în Hristos frăţească dragoste mă închia Inalt Prosfinţiilor voastre

CLĂII.
Priimind de la Petersburg căte-va cărțulii tipărite grecește și rusește, cuvântul ce sai făcut la îngroparea pre fericitului Patriarh a 'Țarigradului Grigorie, şi în-

—
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datorit socotindu-mă a înpărtăşi şi. pe prt Inalt Prosfinţia Voastră cu o cărțulie de
acestea, cu cinste prin aceasta vă triimit, pe care poftese să o priimiţi,
Pe lângă acestea rugând pre cerescul Impărat, ea să vă păzască întru întregimea,
siinătăței, şi cu milostivirea sa să vă mângâe, rămâi cu deostbit respect

No
Sept. 24 qile Anul

A Inalt Preosfinţiilor Voastre
Ionopuzâmiii cara u euOINTBeUnIURT
AUITPIIĂ Apxiennezous Eumunezeziii ui Xoruuezifi.
3268,
1821. Chișinăii
(Originalul în romăneşte

———

SRO

numal

iscălitura

rusește).

R—

1821.

Respunsul Jitropolitului Veniamin cătră hpiscopul Dimitrie al Chișinăului
prin care-i prea mulțemește de triimiterea discursului pronunţat la îmmormen-

lavea în Odesa a Patriarhului

Grigorie.

Cu frăţască în Ilristos dragoste mă închin Inalt Preosfinţiei tale.

CLXIII. Prea cinstită scrisoarea Inalt Prlosfinţiei tale din 24 Septemvrie, cu cinste
și cu bucurie la 30 a aceștiiași o am priimit, înpreună cu cărţulia cuvântului ce sai
făcut la îngroparea prea fericitului Patriarh al 'Țarigradului Grigorie.
laste cu adevărat Inalt PrEosfinţite și al meti prea dorite frate, că la înprejurările
nenorocirej,-care ati întins de toate părțile săgețile sale cele otrăvitoare asupra me, bunătatea sufletului şi dragostea cea frățasci a Inalt Prtosfinţier tale, cunoscute mie, mi-ati
fost, ca o îngrădire apărătoare năvălirei acelora. Iar acum cărțulia aceasta sati arătat
ca un balsam

vindecător

multor

otrăvitoare

rane

a sufletului meii,

Din

a

cărula

cură-

țenie mulțămesc Inalt PrEosfinţiei tale ca pricinuitorilu de mângâerea mea.
După care mă rog să nu fiii uitat de cătră Inalt Prâosfinţia ta mai ales întru înblânditoarile rugăciuni cătră înduratul Dumneqeii, de la carele anii Inalt Prtosfinţiei
tale facă-se mulți şi plini dn toate edle ce privesc cătră îndoita fericire.
SAOOUC—

1821.

Epistola
petrece

lui
între

Canta cătră Jatropolitul
boerii, mai

Veniamin,

ales Pășcănești,

pe

prin

complul

care-i

descopere

sei, pentru

Jitropolitul ar fi vândut moșia Bosancea.

ce se

că susțin că

Preaosfinţite Stăpâne !
OLXIV.

Cele ce aii venit de la Iaşi, le triimite

Preaosfinţiei voastre

Spătarul Bucșănescu, care are şi cele mai bune înștiințări.

Dumnia-lui

Cu întoarcerea noastră aice în Cernăuţi am găsit o întărtată vorbă
pentru Bosancea, dicând că Preosfinția voastră aţi vîndut-o din noi pe dece ani, şi aţi și luat
60
mii lei. Pășcăneștii mai ales făcea dovagilâcul, şi dicând că aii fost și
la Prezedentul
și la Forum de s'aii încredințat pentru aceasta. Boerii Sturzăștă le-ati potolit
cu o bătrânească, înțălepciune. Ei am a vorbi Preosfinţiei voastre întru acâste, dar prin scris

nu pot. Or veni însă nu după multe dile. Socotese de trebuință a le ști Preosfinţie ta

—
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toate câte să die, pentru a ști zăs fra Sicare =wv; dar făra vă supăra. Cel ce no avut haractir
despoti mu (stepânul met) la Iași, mare nici la Cemăuţi, nică gândiţi că pot face câte die!
O moșie a sfintei Mitropolii să megicșăște cu moșia Vornicului "Poader Balș. Moşul

Sindulache mi-a dis să vă seriit că vă roagă să i-o dați pe trei ani, căci dă și 100 lei
mai mult de ce daii alții. Insă nu să roagă pentru interesul Vornicului Balș, ci pentru
ca să astupe o gură ră. Și faciți-o vă rog. Răscumpărând vreme, că oamenii
răi sînt, Nu
înstrâmbătățiți nici pe Mitropolie, căci dă și mai mult de cum dă alții. Și scrisoarea cătră Paharnicul Constandin în pricina aceasta (de veți voi) o triimiteți cătră însuşi Vornicul Balș!
.
Moşul Săndulache mi-o dis acu mai mult de cât tot-deauna a vă ruga pe Preosfinţia Voastră pentru Danii ce vaii rugat să-i găsiţi. Să află foarte întrebuințat, și cu îndrăsneala prieteșugului Preosfinţici Voastre vă supără.
|
La întâmplări dice că st arată prieteșugul. A vă păgugi nu vra. Sânet vă dă și şi
amanet ori ce moșie. Și această supărare mare vă face neavând nici moșie în Bucovina,
nică cunoseut spre a st pute înlesni. ME rog găsiți închipuire al înlesni, și a-i dovedi
cel adeverat sentiment de prieteșug al Preosfinţici Voastre.
hespunsul Preosfinției Voastre îl aştept aice în Cernăuţi, și îndată m& pornesc. Luerurile ce mi-aţi poroncit le las aice la Dumnia-lul Spătarul Bucşănescu ca să le porncască la Ilulubaș.
Iertaţi-mi îndrăzneala cu care mă îndenm a vorovi. Sufletul meit cel râwnitoriit, şi-aș
socoti vinovăţie la acest fel de întâmplări a nu vi le arăta toate descoperite, dar sfiala
și scvas (respect) al mei este vecinie cătră Preosfinţia Voastră, cu care mă voiti și îngropa.
Eu prea plecata slugă
S2L Septembre

Canta

26

Spătar

,
SSE
GR A—

1821.

Epistola hă Ducșănescu către JMitropolitul Veniamin prin care-i descrie mersul
afacerilor politice la Iași, diferitele partide boerești și-i cere opinia sa în trimiterea Jlagzarului.
Inalt Preosfinţite Stăpâne

CLAV. Magzarul sau pornit îndată la Suceava cu Dumnia-lui Visternicul Pășcanu, și
aicea să așteaptă Domnia-lut Vornicul 'Poader Balș, ca întoreându-st acest Magzar iscălit,
să-l ia și să să pornească.

La Rosia

sati gătit Jaloba

înștiințării, însă frică având

boeri

de însuși cei ce vor iscăli că ne vor pârâ la 'Purci, ati pornit mai înainte cărți particu-

laice la Alecu Sturza, ca să-i facă cunoscut aceasta Miniştrilor, că sai făcut Arzul, sati
priimit, și jaloba cătră Monarh fără zvon, să vor iscăli după ce se vor împrăștie SuceYeni, cari corispondarisăse cu “Turcii în tot minuntul; decă atât Dumnia-lui Logofetul GriSorașii cât și Dumnia-lui logofătul Dimitrache, și Dumnia-lui Visternicul Săndulache
găsăse de cuviință ca să grăbeşti trimiterea cărței Inalt Preosfinţiei Voastre ca să ajungă,
mai îmainte să st potrivască cu a Dumnilor-sale sosireă, sati și mai înainte,
Trimiterea omului mei înadins Iaste venirea cărților de la Iași cătri Preosfinţia, Voastră „ De care îmi serie Paharnicul Constandin să le triimit cu
siguranție, trei lei am plătit poști. Episcopu Romanului cel nelegiuit, ai venit în Iași, și pe semne aceasta
serii,
căci mai îmi serie Medelnicerul Iorgul Stavru că ar fi venit cu Exarhu
de la Ibrăila
sat Silistra, ca să fie lipsit, dar nici cel vechiti isgonit. Ei știem că
Caimacamul ave
Documer.te

20

hotărâre să-l surgunească dacă va sosi, ca, să iei Prcosfinţia, Voastră pliroforie (încunostiințare)
de tote ale Iașului, iată triimit și cărţile ce mi serie Medelnicerul Stavru chiar de la Iași,
pe care l-am îndatorat și pentru trebuințele Mitropoliei să să îngrijască. Mai triimit și cărțile Comisului Costache Cerchez, cel mai de treabă, și mai ferit și cinstit din cei de stavea al doile,. și care aii făcut țărei slujbă, ca să vedi că iaste în mâinele lor Hatihumaiumu, pentru ertare i și a celor ce ait apucat arme şi le-ati lepădat, și a tot niamului
Moldovenes, întărindu-să încă și pronomiile toate a ţărei,
Din cărţile Medelnicerului Iorgu Stavru să va lua pliroforie îndestulă că oști sînt și
la Ibrăila, că poate să să întâmple războiii, că ati să ermeze “Turcii în părțile de glos,
că aii călcat Enicerii și peste Prut și ati râpit cal. Dumnedeii să înmulțaseă mânia, sa
preste capetele nelegiuirei, cărțile aceste ini le vei întoarce înapoi, dar și răspunsul Preosvințici Voastre ca să fac și cit răspuns căci mâne Marţi la 6 ceasuri din di să pornește poșta la Iași, și să nu pierdem ocazionul. Băctul trimis (poate) de va zăbovi să
rămâe acolo, și mâine până în diuă să vie cu răspunsurile,
|
Trimit și năsîp galben sai aurit, și albastru jumătate de ocă, în doi le, de v'o
trebui să vă mai triimet, căci aste bun şi eftin.
Triimit și un șip de rachii de alămâe pentru Preosvinţia Voastră în care sati pus
pol ocă, câte trei lei oca, și sati dat și dice parale ca cerndu-să de va plăce să mai
triimit, fiind foarte bun.
De la Basarabie ati venit cumnatul lui Drăghici, șI acci de acolo cred tot războiii
și hotărâre pănă la sfârșitul luncă. Iar Earopa crede pacea, și pe noi ne ati la supunerea
Tureilor hotărâți; căci altă vreme ((ie,) va fi pentru războiă, iar nu aceasta, întru care
Alecsandru să sileşte înainte Europii să-se mântutască de hula că ati fost pricinuitoriti
apostasici grecești.
Mult lehăesc gazetele ceriticarisind pe Rosia, eii cred rezboiii, și după acela apox
noi îndreptați în pronomii bune, dar în scurt nu va zăbovi hotărârea, căcă, de nu va priîmi 'Pureul ceririle Rosiene, pentru care acum vorbește țara nemţască prin ministru stii
la "Țarigrad, apol și ţara nemțască va da, dreptate Rosiei. Noi trebue să ne ferim a nu
ne compromitarisi nică cu “Turcii și a face toate datoriile noastre cătră Curtea apărătoare,
căcă aceia va fi mântuitoare,

dacă noi nu

vom

greși în arătare supunerei

precum ni-ati poroneit Alcesandru prin notă „că în
Imptrăţie vom afla mântuire și fericire€.
Iată și: cartea, de la C. C. Nicolache Canta.

|

supunerea

noastră

cătră

Poartă

cătră legiuita

Prea plecat şi vecinic rob
Bucșănescu

1821 Sept, 26.
————9A005e——

18821.

Lpistola lui Bucșănescu către Jlitropolitul Veniamin scrisă din Cernăuţi prin cave-i descrie ce să petrece acolo între boeri.

Inalt Prtosvinţite Stăpâne.

CLXVI. Și cu acest înadins triimis, și cu întoarcerea omului meii, am priimit poronca
Inalt Preosvinţiei Voastre, cartea cătră Părintele Dichiii sati dat astădi la poștă. Ii știtt
că toate cărțile sai priimit acolo, iar pentru a Doftorului Viola voii cerceta, și voii
afla. Cerneală sai cumpărat și să va triimite, cartea cătră Paharnicul TEmuţă am dat-o
la Dumnia-lui Spatarul Nicolachi Canta, care purcede acum la Suceava, precum și răs-
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punsul cătră Dumnia-voastră

sai

dat în mânile

Dumni-sale. Lucrurile cele ce sati cum-

părat prin Dumnia-lui Spatarul Nicolachi Canta să vor triimite la Hulubaş.
|
La margine la Mamorniţa au venit Vornicul Andronache și Celebiu Nicolachi grec,
mai înainte eterist și acum prietin a, Mării sale. Sahan Pașa ai chemat boerii, sait dus
Dumnia-lui Vomicul Simdulache și Visternicul Alecu Balș, nu sati întors încă, răspunsul
va fi că va merge Vormicul 'Poader Bals.
Pe fiul Părintelui Arhimandritului Leon nu l-ati putut afla triimisul mergând de cinci
ori, am oprit cartea pănă îl voit găsi eti, pe unde va, fi mers,
Dummnia-lui Logofitul Grigoraş, cu Mihalache și Dumnia-lui Costache Sturza cu
Todiraşeu fiii Dumni-sale Logoftului Sturza sati pornit eră la Basarabic, mergând și Catargiu Vornicul pănă la un loc; cei ce vin din Basarabie spune, că iarăș ati început oștile
rusăști a să mișea și sati apropiiat mulțimea de Nistru și sînt să treacă, ȘI că Șabancef
a mers cu serabă ssă le priimiască la Bălți. Postelnicul. Dimitrache Manul cel știut, tatăl
Cucoanci Frosiniţii, serie Cucoanci Frosiniţii a Răducanului, care iaste aicea acum venită
de la Suceava,

că nu aii putut

boiul va izbucni, și
Aceste avem și
făcut de Căsăndriţa
mai fi să vor serie

cele-l-alte

puteri să

înpace

pe 'Pureia, cu osia, și răz-

de aceasta să să pazască gineri-săii a nu cși, că să va prăp: adi.
iată pornese omul cu care să triimit și doi boreane dulceți șărbet,
pentru Prcosvinţia Voastră de scorţişoară și cioculată, Cele ce vor
și mal în urmă,
Plecat

rob

DBucșănescul.
1S21

Septemvre

*7, Cernăuţi.
AO

1821.

Lpistola Arhimandritului Ioasaf către Jlitropolitul Veniamin pentru plata unor
bani de pe arenda moșiei Colincăuţii pe care-i reclamă Jlitropolitul..
Inalt Prcosvinţite Stapâne
CLAVII. Dot stepânești serisori a Inalt Prcosfinţiei voastre am priimit cu toată supunerea de slugă, prin care- cu mare parapon mi să cer rămășița banilor din moșie. Colimeăuţii, ba încă mă îndatoriți a fârși această socoteală, cu Dumnia-lui Coconul Șerban,
Și că aste ne potrivit răspunsul ce am dat, că având şi eit a lua de la alții, nu voi da

nici

un ban păn” când nu voi lua și eii, şi pentru că am tăcut păr” acum, mă rog de er tăciune,
că nu am

avut

ocazion,

ne

având

statornicie

și că,

păr

acum

la un:loc,

iar acum iată

că cu toată plecăciune râspund, măcar de și cred că vor prinde prea puţin loc; în vreme
când Preosfinţie voastră nu vreți să auqiți lipse și nevoi de monedă, ci vreți și de unde
nu-i să fie? Despoti, ei de ași ave cuget răi a nu plăti, (sait mai bine să die de ași fi
șâret) ași fi putut găsi alte cuvinte

potrivite,

că nu vroiii să plătesc, s'aii că am

plătit

și alte asămine, și aceste sar socoti nepotrivite datoriei mele. Dar cii am dis tocma aceia ce aste potrivit și datoriei și vremeă, că adică de ași ave Danii mei, fără îndoială,
ași scoate și ași plăti, dar neavând

bani gata, trebue

a face așteptare păn' voii

lua

și

cil, și apoi să vor plăti. Acest răspuns al slugii Preosfinţiei voastre socotesc că nu aii fost
îndestul să poată jigni Stepâneasca dragoste, precum îmi mărturisiţi, dar poate că cea mai
multă parte a dragostei fiind păstrată pentru . alți, apoi cea, puțină lesne să poate a să

vătăma ; fie dar pentru mine

această soartă,

(însă eit mă

rog să-mi faci

dezlegare

ace-

știi aporil) (îndoeli). In vreme când Prtosfinţia voastră încă de astă iarnă mi-ați tot triimis
poliţă de bani ca să plătesc, din carii unora am plătit, tar alții având credit asupra me,
negreșit trebue ax plăti, apoi socotese că nu puteți av6 a lua mat mult de cât cinci,
sai mult păr” la șase mii lei, și când aţi ave bună știință că acești bani i-ași fi luat de
la locul unde ai să să ia, și i-am cheltuit în trebile mele, şi ași dice curat că nici odată
nu pot plăti, iarăși m& rog să-mi spuneți ce aţi fi făcut cu mine? "Pare mă tem că rele
sar fi sfătuit pentru mine și amar păhar mi-ar fi dres prietenii, nu pentru altă, ci numal că nu sînt un strein, ca să viii să te pot înșăla, precum văd pre alții mulți, fie
pentru dânșii acel folos, iar pentru mine să-ți fii eti dator Prcosfinţiei Voastre. Dumnialui Spătarul Petrache Cazimir vine la Hotin, l-am rugat să facă toată silința, doar va
pute scoate măcar cinci mii lei și îndată să-i trimită Preosfinţiei Voastre, și mi-ati făgăduit că să va sili a mă ușura, iar Doftorului Anastasă îi vor plăti et de aice, și
apoi
socotese că veţi eși din grija că vor fi prăpădiți acești bani și mă rog să mă ertați
de
am greșit cu ceva.
AL Inalt Preosfinţiei voastre prea plecată slugă
Ioasaf Arhimandrit
1821 Sept. 27
ANOO

RS——

1821.

Adresa lui. Brăescu
că sînt în primejdie

din Iași către Ispravnicii de Flerța prin care le spune
de morte cu toţi, dacă nu vor trinete fânul cerut pentu
armala turcescă.

Cu Jraţascd dragoste mă închin Diumnilor-voastre boeră, Ispravnici de Ilerţa.
CLĂVIII. Nu socotiți alta de cât că viața ne taste în primejdie, dacă păw' în do& mult
trei dile nu să va proftaxi (strînge) fânul cuprins prin volnicia ce vi sati trimis, și
nu-mi
pare r&ii pentru mine, căci cii sînt hotărît a peri pentru Patrie, de cât îmi pare râă pentru
atâta mulțime de suflete, ce ati să piară dacă nu să va proftaxi fânul precum arăt. Fraților nu vă pae șagă, ci îndată înpărțiți ținutul în trei părți și mergeţi şi Dummnia-voastră
și Sameșul, și numai de cât în cuprindere luaţi ȘI trimiteţi fânul cerșut, luând cară
cu
nealegere, și fără rânduială, ori de la cine veţi găsi, fii-vă milă de creștinătate, căci cu
toţii sîntem periţi, și credeţi că cu lacrâmile în ochi seriti aceste.

Al Dumniilor-voastre ca un frate i slugă
Braescul.

1821 Septemvre 26. Iași.

Nu-ţi3

p

pae sacă
Arhon
3-0

Caminare.

Sameșul de Herţa.
Intoema fiind cu cea adevărată sati încredințat.
821

Septemvre

Micșunescu.

29,

O

AOO6—

1821.

Pitacul Căimăcamului Vogoridi prin care supune la dări pentru trebuințele oștirilor turcești în fară atât Mitropolia și Episcopiile, cât și tot clerul din Joldova,

obligând cu strângerea banilor pe însuși Ipiscopul de [uși Jleletie.
Caimacamul Moldovei.
Preosfinția voastra chir Meletie, Episcop sfintei Lpiscopii Ilușii.
CLNIN. Intre cele ce sai socotit cu sfatul de obște, de a să pune în Iuerare spre
întîmpinarea cheltuelilor oștinești, sau hotărât prin obștească anafora, ca și sfânta Mi.
tropolie, i sfintele Episcopii să dee un agiutoriii de bani, întru povoara greutăților ce
să află acum ţara, chibzuindu-să și întru această înlesnire pentru ca să nu să supere cu
cerere de numărătoare, și să fie silite de a st înprumuta, să dee dajdie de acum a sfântului Dimitrie, de la Preoţii și Diaconii i Ipodiaconii Eparhiilor. Pentru strângerea dar
acestor bani, ca să s& urmeze cu chipul cuviincios, spre a nu să zapeii partea bisăricească,
de cătră rânduiţii din partea dregătorilor, insăreinăm asupra Prcosfinţiei voastre strângerea,
aceștii dăjdii, atât din Eparhia Preosfiinţiei voastre cum și din partea sfintei Mitropolii și a
sfintei Episcopii Romanului; de vreme ce după întâmplare lipsăse acum amândoi Chiriarhii
acestor amândoă bisăricești scaune, și cu cel mai cuviincios chip, veţi face Prâosfinţia voastră îndată luerare și spre a nu să zăbovi cât de puţin strângerea, banilor, și spre a nu să
face vre un stfeterismos (deturnare) cât de puţin, despre strângători banilor, socotind în cât ati tos de silnică trebuința de a să cere agiutoriii de la aceste trei obștești case, și
rânduri precum să vor strânge să să dee în Visteria pământească, spre a să întrebuința
în cheltuclile oştinești, făcându-să silinți de a să isprăvi negreșit teslimanisirea până la,
sfârșitul viitoarei luni Octombrie. Și de va cere trebumţa de vre-un agiutor din partea,
dregătorilor, cu care chip și cum va urma a să face, să vor da porunci după cum veţi
găsi cu cale și ne veți arăta Prdosfinţia

Stefan

voastră.
1821 Septeinvrie 49

Pogoridi
RO

Vo——

1821.

Epistola lui Iordache Rosăt Roznovanul către Jhitropolitul Veniamin prin care-l
arată compălimirea sa pentru uciderile monachilor de prin Jlănăstiri și-i dă năde?de de îndreptare prin ajutorul Lusieă.
Pveosuiuţite Parinte, cu multă plecactune și evlavie serut dreapta Preosvinţiilor Voastre.
CLAX. Nu

puţină întristare ai cuprins

şi sufletul meii, vestindu-mi-s&:ce de istov

călcare, rîsipire și difătmare svintilor Mănăstiri din Patria, noastră, cum și întinderea, uciderilor și asupra nevinovaţilor părinți și maică, cari vieţu6 prin acele lăcașuri.
In mijlocul tuturor obșteștilor osândiri din nenorocita Moldavie, vom pute afla mângâere înființată, credend că Domnul ne ciartă, Domnul ne va milui.
a
Lucrurile politicești ne dati adevărată nădejde că, milostivirea Curţii ce ne ocrotește
ne va statornici norocire. De și priivim întru aceasta întărziere, însă nu trebue nică să
ne dezntdejduim,

nici să ne îngrozim,

ci mai vârtos

să ne alinăm

duhurile întru aștep-

tarea, celor spre fericire Patriei noastre. Atâta ştiii, aceasta giudec pe temeiul încredințăzilor ce am, și cu aceasta am mulțămire a vă înpărtăși, ca unul ce cu adâncă evlavie sînt
Al Preosvinţiilor voastre, fiii sufletesc și plecată, slugă
Iordache Roset
18%1 Septemvre 30, Chișinăii,

OG

Visternic.

—
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Apistola lui Ilatex Crupenschi, către Mitropolitul
Veniamin prin care'l încurajază
a nu despera pentru nenorocirile Patvică și regre
tă că boerii *și cheltuesc puterile
lor fisice și morale jelind desastrele jărei, pent
ru că acele li zor trebui în curând
Preosfinţite fstăpâne !
Cu multă plecăciune sărut dreapta Prtosfinţiilor
Voastre.

CLNAI. Cu cinste am priimit scrisoarea Preosfinți
ilor voastre din 19 a curgitoarei luni
din care m'am încredințat că ȘI în învăluiril
e scârbilor ce cuprind sufletul Preosfinţiilo,.
voastre nu m& daţi uitării; acest stmn de
dragoste cătră mine nu numai adaoge mulțemire în sufletul mei, dar mai vârtos mat
mult m€ îndeamnă a m6 îndeletnici spre a
păzi întru ne jignire și ereștirea iubirei cu
care ma-ţi norocit.
Prcosfințite Părinte cu cât osîndirele din
nenorocita Moldavie sînt înfricoșate, cu
atâta mărime de suflet a patrioților că trebu
e a fi mai pre sus, tânguirele și lacrimile
ce varsă adevărații fii a aceşștii Patril nu numa
l că: nu 0 izbăvese pe dânsa de nenorociă, dar scurtează vicața lor, slăbese puterile
firești şi moralicești, care sînt trebuitoare
spre a o sluji la vreme cuviineioasă, adecă
atunci când după osîndire va ave trebuinţă
de sujbă şi agiutoriti.
La izbăvire osîndirelor să vede prelungire,
însă aceasta precum ei gludee este neapărată. Nu vă desnădăjduiţi, ei erediți fără
de îndoire cât de puțină, căci după furtună
vine vreme bună,
Nu depărtați mă rog de la mine blagoslove
niile Preosfinţiilor voastre și crediți că
cu adevărat sînt
A Preosfinţiilor voastre duhovniceseului Părin
te, fii sufletesc, și slugă plecată
Matei Crupenschi.
P. S. "Toată familie me

aduce

prin mine

a sale pre plecate închinăciuni și cu

vie sărutare blagoslovitoarei drepte a Prcostinţi
ilor voastre,
goslovenie.
—9OGRE—

evla

cerând deci păstoriasea bla
1821 Septemvre 30, In Chişinăii,

1821.

Circulara Ipiscopului de Fluși Jleletie
către toți Protopopii din țară, pentru a
strânge banii dajdiei câte 7 lei de persoană
, ca ajutor la întreținerea armatei
turcești din ţară.
„Cucernicieă tale Protopoape Andrei de
ținutul

Vasluiuluy Blagoslovenie.

CLĂXII. Nevoile și greutăţile care sînt
în țară pe toţi de obște, sunt cunoscut
e.
Dar și ne apărata trebuință a întâmpin
ărei celor de nevoe spre ținerea oștilor
împă
rătești aste
iarăși vădută câtă îngrijare urmează. Pent
ru aceasta întru

strâmtorirea în care
să află Caimacamia Moldaviei dinpreună cu
Divanul, socotind chipurile cele de cuviinţă
întru ajutorirea greutăților țării, ati găsit
cu cale prin Obșteasca sfituire ca întru
trebuimțele ce sânt să se ia dajdia de sfântul
Dimitrie viitor de la Preoţii, Diaconii și Ipodiaconii a toată țara la Vistieria fărei, spre
întâmpinarea cheltuelilor oștenești. Această
socotință înființândusă prin -Anaforaoa Dumn
ilor-sale Boierilor Divanului Moldaviei,
și
întărindu-să de prea cinstita Caimacamie spre
ași avea lucrarea ci întru nestrămutare
9

—
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saiu făcut și osebită țidula, prea cinstitei Caimacamii din 29 a următoarei luni Septem=
vric, cu însărcinare cătră noi (carele cu ajutorul a întru tot înduratului Dumnedeii ne-am
aflat veniți la cea încredinţată nouă de la Dumnedeii Eparhie a Episcopiei Hușului, de
unde am venit și în Iași spre înfățișarea cătră cei mai mari), ca pentru a să păzi acel din
veci și ne strămutat obiceiii, să se facă strângerea banilor dajdiei dela Epavhiele sfintei
Mitropolii şi a Episcopiei Romanului în nefiiința Prea Sfinţitului Mitropolit şi a prea
sfințitului Episcop, prin a noastră povăţuire, după rânduiala ce să pădeşte. Drept aceia
iată prin această carte a noastră seriem Cucerniciei tale și cu dinadinsul te îndatorim
şi-ţi poruneim, ca îndată ce vei priimi această poruncă, numai de cât fără cât de puţină
prelungire să începi a strânge banii dajdiei de stântul Dimitrie viitoriti a anului următoriu de la toţi Preoţii, Diaconii și Ipodiaconii din partea ținutului Cucernicici tale, fără
a să seuti vre un nume, nici din cei cu cinuri Besericești, nici din ccă scutiți cu cărți,
ci toți de obște să dea câte șapte lei de nume fără osebire, pentru că obșteşte toți dati întru

această

nevoită

strâmtorire,

decât

acei

cu

totul

chiar săraci și novolnici nu

să

vor supăra, și rânduri precum vei strânge banii îi vei trimite aicea la sfinta Mitropolie, la Dumnia-lui Paharnicul Constantin, Sameșul sfintei Mitropolii, en înştiinţare cătră noi, ca săi dea la Vistieria țării, dela carele vei priuni și sinet, și dacă din tovarășii ținutului

Cucerniciei

tale

nu

să va

afla

de

față

ca

să înplinească

această

grabnică

poruncă, Cucernicia ta te vel îngriji și pentru partea aceluia cu îitoema urmare. Deci
find că înplinirea acestor bani să cer cu cea mai mare grăbire și în puține hotărâte
dile, îți poruncim ca la 20 de dile a viitoarii luni Octomvrie, negreșit și fără sminteală să te afli la Mitropolie cu tot istovul ca să-ți închei scama, fieând izvoade foarte
adeverate și fără tăgăduire de vre un nume, cu arătare însă de cci ce cu adevărat lipsesc,
din întâmplarea vrenici, și de cei adevăraţi săraci și nevolnică, socotind că lucrurile sânt delicate și are să se facă cerectare osăbită de cătră Vistierie și dovedindu-să tabla Cucer”
nicici tale ne adevărată vei cădea în mare vinovăție și răspundere. Aceasta și fii blagoslovit,
1321

Meletie Episcop Iluşulu.

Septemvrie

30,

——ASOGRS

18

821.-

Pitacul Caimacamului Stefan Vogoridi prin care, în lipsa Jitropolitulăă : Veniaman și Episcopului de Roman Gherasim, însărcineză cu titlul de Vichil și Epilrop
pe Jleletie Episcopul Mușului asupra întregei țări pănă la reîntorcerea în ţară a
AMitropolitului Veniamin și a piscopului Gherasim.
Caimacamul Moldaviei.

Cinstit al nostru duhovnicesc Parinte, Prtos înţieă sale Chir Aleletie
Episcopii Mușii.

Episcop sfintei

CLAXIII. In trecerea peste hotar a tagmeci boerești încă din trecuta, lună Iunie, din
întâmplările știute, trăgendu-să Și bistriceseul Arhipăstorii şi Mitropolit al ţării, cum și

Prtosfinţia sa Episcopul Romanului, când îndată cupridendu-să pămentul acesta de pur tătoarele de biruință oști, a prea puternicii noastre Impărăţii, cu cari înpreună viind ȘI noi,
din ceasul ce am sosit, ne perdând vreme cât de puţin, am arătat, am scos în ivală, am
publicarisit,

atât

aici

în

cuprinsul

țării,

cât

ȘI piste

hotar

prin înadinși triimeși, acele din îndurare și milostivire

în

locul megieșitelor stăpâni,

sfinte Impărătești poroncă, spre a,

— 160—
veni și a să întoarce la ale sale toți acei patrioți și lăcuitori a țării, ce întâmplările
i-ati pricinuit strămutare, și depărtare încă și prin locuri streine, și. de atunci și pănă
acum, atât spre înplinirea desevârșit a datoriei noastre, cum și după adăogirea, sfintelor
Impărătești poroncă, necontenind noi chemarea tuturor de obştie la ale sale, vedem că
nici Prcosfinţia sa Părintele Mitropolitul, nici Preosfinţia sa Episcopul Romanului, matii venit
încă la ale Prcosfinţiilor
sale bisăricești seauni, și împregiurările ne mai ertându-mă a mal
zăbovi (neaetivitate) și a privi în ac€ desăvârșită stasis Districeasca ocărmuire. Insărcinăn
asupra Prcosfinţiilor voastre și vă rânduim Vechil scaunului sfintei Mitropolii a ţării, cum
și sfintei Episcopii a, Romanului pănă la venirea și întoarcerea Preosfinţiilor sale, săvârșind
obștește toate

acele datorii,

ce razămă

și atârmă la ocărmuirea bisăricească, și privighind

și în parte pe purtătorii de grijă a casnicilor trebuinți, amânduror acestor obștești case,
spre a nu să prieinui nici întru aceasta vre o zmintială aducătoare de păgubire, lăsând
luerarea, tot asupra amânduror casnicilor Vechili pr6 cuvioșii Arhimandriţi Isaia a sfintei Mitropolii și Gherasim a sfintei Episcopil Romanului, prin a Preosfinţiilor Voastre
povețuiri, atât întru strîngirea veniturilor moșiilor și altor acaretuni, cât și întru casnicile cheltueli și purtare de grijă spre a-și pute da samă și socoteală de toate, din începutul și pănă la întoarcerea Chiriarhilor lor, luând asupră Prcosfinţia voastră și înbrăcându-te cu vechilicul sati Epitropia sfintei Mitropolii și a sfintei Episcopii Romanului,
și după a noastră rânduire și însărcinare ce-ţi facem în puterea sfintelor și vrednice de
închinăciune Impărătești firmanmi, prin cari ne însărcinează cu deplină ocărmuirea ţărei
aceștia; dar și ca unul ce ești din trupul bisăriceștii și păstoreştii epanghelmi a duhovnicescului păstoreşe eliros a ţării. Cunoscând că înplinești şi o datorie ne-apărată a
Prcosfinţiilor voastre aflându-te în sînul Patriei.
bA

. BOTOPIANHS.

1821, Octomvrie

1.

18.21.

Scrisoarea lui Canta către Miwopolitul Veniamin pe care-l înștințază de intrigile Caimacamului Vogoridi ce lucra pe ascuns de a să numi tot Domni greci și

de aci înainte, încunoștiințându-l și de alte afaceri familiare.

Preosfinţite Stăpâne.

CLĂXIV.
Trei sfetitele.

Cele de la Iași trebue să vă fie ştiute. Pe Meletie (ie că Po înpăcat cu
|

Adunare ce so făcut la Pașa spre cerere scoaterii luk Meletie, cred că o știți, și aceia.
ati fost prin îndenmul Caimacamului. Mult stă Caimacamul pentru Părintele Romanul.
De aice prepun cti că lucrărilor celor de acole nu este Preosfinţia sa, strein. Acolo cer
Donm grec, și îmi pare că anume pe Caimacamul. Eu am 'seris socru-meii întru aceasta, şi cred c'or face ceva, că și trebue făcut.
Maica, Elisaveta sora Piosfinţiei Voastre vine astă-di oră mâine aice la Suceava, și
de aice la Preosfinţia Voastră, cu câte-va alte maice, între care și copilele mele. Spătarul Ștefan Catargiu le-ati lăsat în drum. Iată și raportul Iconomului Efthimie, de a fi

adevărat.

lertaţi-mi vă rog de nu am triimis vinul și camizolele ce mi-aţi poruncit. Grăbirea,
purcederii m'o ameţit.:
Am rugat însă pe Spătarul Bucșănescu, și cred că vo venit.
Ei mă gătese de dus, dar nu mă due păn' a nu veni la Preosfinţia Voastră și a

—
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vă lua blagosloveniile. Ele nu mai pot să-mi mântuiască și
sufletul
sînt credincioase jărtvre a evgnomosinii (recunoștinţii) mele.

ȘI

viața,
|

care

v6

Al Preosfințici voastre plecată slugă

821

Canta Spătar.

Octomvrie 4

P. $. In ceasul acesta am priimit scrisorile aceste, care le triimit
Prcosfinţici voastre.

P. $. Părintele Romanul își face mărturii de la Venedict
din Secul, Ieri l-ati dus
la Craiscomisariat și ai dat mărturii în fiinţa şi a Vister
nicului Canta, a Spătarului
Balș, și a Spătarului Mihalache Canta. Nu știti ce spaimă
îl îngrozăște să-și caute astfel de mărturii,
9

ORE—

18281.
Pitacul Caimacamula Vogoride prin care dispune ă să da Arhier
eului Jlelele Jlonăstirea Răchitosa pentru chivernisala sa.
|
Căimăcămia

Moldaviei.

Priosfinție ta duhovnicescule Părinte Chir Aleletie IL piscop sfinte!
Lpiscopii Iaușuluy,
Dumnia- voastră cinstiți fraţi Boerv-ai Divanuluă Moldaviei,
CLNAY. Pentru Arhiereul Chir Meletie carele sat hirotonisit Arhiere
ii la Mitropolie
cea mare a Târnovului și ati venit aice, cerând trebuința, de a
i st da una din Mona.
stirele închinate pentru chivernisirea și petrecerea sa, am socotit
de mulțămirea sa ca
să 1 să dea Monastirea Răchitoasa din ținutul 'Lecuciului, ce este
închinată la sfîntul
Mormânt.
|
Pentru aceasta Prcosfinţie ta înpreună cu Dumnia-voastră din:
partea Divanului ve-ţi
face carte de rânduire și statornicie numitului Arhiere la aceast
ă numită Monastire Răchitoasa, unde va și merge și să va așăza rânduindu-să înpreu
nă ca să meargă spre a,
1 să încredința, Monastirea și un cinovnic al Divanului înpreună
cu unul din Protopopi ținutului, carii să facă catagrati de toată averea Monastirei mișcătoare
ȘI ne mișcătoare și cu izvod iscălit de rânduiţii, să-i să încredinţeză numita
Monastire, aducând astminca izvod și Divanului.
1821, Octomyrie

XI. BOFOPIALIS,

12,

——A06R—
1821.

Epistola lui Bucșănescu către Jitropolitul Veniamin prin care-i
arată ce idei
predomină între boerii de la Suceaca, că turci vin mereăi în Jloldo
va, și că
Episcopul de Roman este acel ce a chemat pe Liteviști la Secu spre a-i păzi
Qterea sa, în care Jlonăstire din astă cauză s'aă Jefuit
și ars foarte multe

averi românești.

Inalt Preaosfinţite Stăpâne!

CLĂXVI. Am priimit cu plecăciune și acea de la 4 Octombre poruncă a Prâosfinţiei

Voastre Și mai întâi de raza, resboiului asupra Agarenilor m'am bucurat
; împărtășind,
după porunea voastră și pe cunoscuții simpatrioții boeri, care
prin mine acum aduce

sărutările mâinilor Prcosfinţiei Voastre,cu mulțămirile

Se vede Preosfinţite
Documente

Stăpâne

lor.

că poate fi ceva mai cu dinadinsul
“

i

|

mișcare

de cuare

rând pornită, pentru că Spătarul Todorașeu Balș venind dela Chișiniit aicea, și fiind
por= *
nit de acolo de Lumi a săptemânei trecute, ni-aii măhnit cumplit spunându-ni aceste, a*
dică: că de războiii este toată desnădăjduirea, fiind-că Rosia nu are bani și Emeglitera și
Austria nu voese a o împrumuta, nci a o lăsa. Al doilea: că nici fân, nică zaharea nu
iaste, drept acea din oștile Basarabiei sait dat poruncă să 8e întoarcă peste Nistru o
divisie și toată

artileria.

AL

tucilea:

că și Alecu

Sturdza,

Săndulache

Sturdza

cu Ferah

Doftor, viind acum de la Viena, de unde sati fost dus la Maiti, spun și acestia, că ar
fi adeverată cartea lui Alexandru Iinpărat cătră Franciscul, care este și trecută în gazetiui seriindu'i întru acest cuvânt: că toată Rosia vocște război, și mama și frații și
Ministerium și norodu, însă cet ca un Impărat păzind legăturile sfintei Alianțe, nu voi,
mam arătat singur stăpânitor și neprimitor acestui războiii, aducător de neodilma EFuropii (și adevărat că în gazeturile nemţești este o aseminca carte).
Dar iarăși dela Chișinăti ati venit mai de curând Nicolopol, negustor cinstit, care
șede la Pini în Brașov, și acum merge în grabă acolo și cl spune cu adevărat că Sâmbătă sai pomit din Chișinătt şi cea ce ati vădut cu ochii este, că Mercuri sara în s&ptemâna trecută ai venit Feld-egăr din Petersburg cătră Glavnol comandă ȘI lată triimis Glavnoi: Comandir în Chișinăti cătră Inzov ȘI cel mal imară a oștilor, arătendu-le
că se trimit din Petersburg respunsurile cătră Poarta turcească, pe cărțile acele, care
ati trimis Poarta când sati rădicat Strogonov din Parigrad. Indată dar acele cărți le-ati
pornit de la Chişinăii cu Șafarov la Iași și cu un general Vasileţov, care mergând sat
și întors, după ce ati dat cărțile, (este știut că ati mers Șatarov la Iaşi cu cărți), Aceste cărți sat respunsuri cătră Poartă, măcar că nu se știti ce curpriudere ar avea, dar
tot împreună cu acest Feld-egăr ai venit Ucaz, întăi ca oștile toate să se pogoare pe
malul Prutului, al doilea: ca divisa a 19, să vie și să stea în locul oștilor ec se vor porni,
al treilea: că nici unui ofițer să nu-i să de slobozenie nici pe 24 de ceasuri de la poleuri,
al patrulea : că toate grajdurile ce să făct pentru cavalerie peste Nistru, să contenească,
a se mai face și oaștea și călărimea să vie în Basarabia. Indată dar at și pus în lucrare pornirea oștilor cătră Prut nerămâind în Chișinăii soldați, până când va veni divisia a 19. Și cei de la Bălți aseminea ati unmat și privighere pentru fân a început,
Aceste adăogându-să către cele ce serie cueonul Serban pentru podraturi mari de
zaharale și pentru mutarea carantinilor la Nistru, sunt mare semne a rezboiului, celui
„mântuitor pravoslavici, care înnoată în noianurile: desnădăjduirei.
Să venim acum la Patria cea lăerămătoare, jale și tânguire! primejdie și co' de pe
urmă stângere! Agarenii mai vin peste câți sînt și vin cel mai nelegiuiți și turhați ; nici
o ascultare nu ati la cei mal mari ai lor, între dânșii se omoară. ân matii mai remas
că l-ati curăţit, pâine nu, că o trecut peste hotar în 'Lurchia și în Cordon, la păpuşoi
năvălese, la pâinele cele nesecerate năvălese, și le dai la cai, la descoperirea caselor cu
stuf ati ajuns. Agarenii peste Dunăre se strâng. Acci ce mai cra la București at luat
poruncă să vie la Moldova. 400 (patru sute) de suflete turcite din creștini sînt în Iași
pân” acum, femei multe tureite, robite şi pe toată diua, sporite, Isuf-Paşa cel ce era la
Brăila at dus peste Dunăre nişte butee și carete moldovenești peste patru sute, și 13
voabe fete moldovence,
din care ati făcut peșchiş și la “Parigrad, alții aseminea.
Iată de la Larga ce serie -Vornicul "Teodor Balș, iată și cartea lui Alecu Mavrocordat cătră Dumnia-lui Visternicu Alecu Balș, între care vei videa părinte și cele pentru
vendătoră și cerirea de a se triimite Magzar, neștiind ci că noi l-am pornit.
Ai venit Constantin Mielescu Spătar de la Suceava și pune și el pentru cartea părintelui Roman către Eteriști, ca să meargă la Secu, că mosealii vin de grabă și că li
va da 15000 lei pentr: paza lucrurilor sale, și că această carte_o ai vădut și un fecior
al săti, călugăr în Secu fiind atuncea. Aceste și la Iași au dis Formachi Const. cel ro-
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bit,

acestea

şi

aicea

în

Cernăuți

af

mărturisit Eteristii fugiți de la Secu

și

înaintea,

lui Hofrat ai luat mărturie Dumnia-lui Voricu Drăchache Roset, fiind ars, că ati perdut tot ce ave în Secu. Iată slavă lumeaseă, și sufletească pentru omul acela, prin care
împreună cu Secul și țara sati vîndut, întrecând pe vîndetoriul Iuda. Dumnedeit să-și
facă milă!

|

Prcosfinţite Stepâne! nu te supăra pentru Dumnedeii, pentru greşelile obicinuite
a
filor, a unora din boeră, cugetul acelor de aicea Ii este bun, nelegiuiții sait
ales-acum
a bobul din mazăre. Int le-am arătat cele însemnate prin mâna voastră cu toată
dreptatea, dieându-le că iată ca un păstor obştese, fără însușire ca unii, faci tot și cât ai
făcut iată că se arată prin aceasta și fără hulă.
Sunt oameni acum supăraţi până la suflet de supărările cele de față a Patriei,
a
pierderi și apoi și a sărăcici de aicea. In dilele aceste ne ati apucat nemții cei
cu casele, ea ori să eșim de prin case, ori să plătim chirie adăogite pe șăse luni, lacrimi
inulți
ai vărsat și cit mai multe, Ai plătit Dumnia-lui Vistiernicul Săndulache Sturza, că
ati
avut, 200 4 galbeni pentru șăse luni chiria casei Dumni-sale; ati plătit Ghiculesti că
ati
avut,cti că m'ait pus să plătesc 120 galbeni, sum plătit 50 galbeni eu care mai ai de luat Preostinţia Voastră, acum din vîndarea strailor. Se vedem ce voit face, căcă patrioții și
crăițari
ascund. Intru aceste lacrimi fiind toţi, de aă ȘI greșit să pot învrednici ertărei cci
pirintești; cartă-mă că seriti jalea ce văd! Măria sa Domnița Catinea cu plecăciune
și toată
evlavia ve sărută dreapta Prcosfinţiei Voastre.
Cărţi dela lași cătră Prcostinția Voastră wati fost, Duminica vor fi și poate
multe
și le voiii triimite, cărțile alăturate să mi se trimită pentru Magzar, că sai
făcut și sati
trimes, nu este taină și poate să serie C. C, Șerban. Copie însă se nu între
la greci, căci
grecii sînt și prin Rusi și prin Moldoveni. Am pornit carte la Dummia-lui Paharnicu
Enuţă,
plecat rob
Bucșănescu
1821 Octumbre ?
SRO
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Îpistola ha Bucșănescu

călre Mitropolitul

linuarea nenovocirilor în Jloldova, întrigele
numi Domn

pămenten

și mergerea

Veniamin prin

Caimacamului

lui Balș

care-i descrie con-

de a nu se pulea

spre Braila sai

Silistra,

Inalt Prtosfinţite Stăpâne,
CLANVII. Viind poșta de la Iași eri Duminică, am priimit de
o dată doug pacheturi
de la Dumnia-lui Paharicul Constantin și Xată astădi le trimi îndată.
"Mi serie că triimite
Și copia firmanului ce a venit acum ȘI sati cotit la Iași și a cărții
Patriarhului, de acea
nu am mai trimis ci altă copie.
lată și acest pachet ce mi-ati trimis de la Suceava Dumnia-lui Spătar
ul Nicolae Canta,

apol și pentru ale Sucevei te vei pliroforisi (înforma)
de acolo.
Firmanul iaste cătră răspuns a Magzarului, care sa făcutde la Cernău
ţi în trecuta
lună Iulie, pentru pătimirele țărei. Isprava st vede: că cuvintele sînt bune,
noimele bune
și faptele cumplite, și în loc de milă oștă, care ati firea potopului lumei.
Iată trimit Inalt Preosfinţiei Voastre și cartea cătră boeri a Dumni-sale Vornic
ului
Toader Balș și acea cătră mine, ca să te încredințezi de cele
cumplite lucrări a 'Lureilor, și a pier(ării, și de darea Magzarului, care eră sati alaltă-e
ri cra să se întățiștză, unde
Și pre grecul Caimacam;

care să află în grija pierărei

vieţeă

sale, puind

acesta

și pe

—
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Raab să dică boerilor, ca să le fie milă de dânsul, să nwl catatrecsască (calomnieze)
anumit, să nul gonească, anume scriind ceva, răi, ca să se prăpădească în posiţia ce se
află; și cartea ce sa scris lui Raab stă :
Boecrii socotese că întru întâmplările acestea aste bine să putem dobândi primirea
Porții de afi ocărmuirea la pământeni, lipsind grecii; căci și război de va fi, iarăși după războiii turcă rămânem cu condiţie după politica vremei; apoi să dobândim acest bine care fo-

losește și când-vafi vremelnicescă ocărmuire oștenescă. Rosia acest bine singură nu-l

poate

face; fiind-că Grecii sati învechit în stăpânire și obiceiul învechimii s'a făcut lege prin tăcerea

noastră.

_

De aceasta socotese că acele ce serie Dumnia-lui Vornicul Balș că prin sfat cu Vogoride găsește cu cale să meargă la Saraschierul dela Silistra, aste cu cuviinţă, să
strimtorese însă pentru 7000 lei, ce arată că trebuesc Și să minunează (dic) ce să facă,
când nu găsese să se împrumute nici pentru cheltuiala, caselor și fac întrebare și a gnomii
(opinii) Preosfinţiilor Voastre, pentru un asemenea bine a Patriei,
De la "Țarigrad ati venit cărți din 27 Septemvrie de la fiul lui Monsicur Raab, care
este la Elciul nemţăse lucrător în cancelarie acolo, unde se petrec și trebile Rosieneşti acum; acesta serie că, Turcii îngrijindu-să pentru războiit, s'au pornit a face gătiri și în-

dată ai și rânduit

3 nuzuli,

oameni

cumpărători

de zaharele și

de

trebuinţele

oștinești

în călătorii, au făcut și schimbări în Pași, și aut mișcat oști. Că ati mișcat oști cunoaștem, pentru că vedem și la noi că vin 12000 turci peste câți ati fost, cari noi așteptam să se râdice; dar apoi și de la București ai venit știință la 4 &henţie că acolo sati
rânduit 19000 oști peste câţi ai fost, și că până la unul oamenii Noseşti ce mai rămăsese Ia consulat și sudiți în trei deci căruți sat râdicat ȘI au trecut hotarul în 'Transilvania cu grabă ; iar peste Dunăre atit început a foi Agarinenii. Cererea noastră de la
Dumnedeii iaste ca să fie acest războiii prin care numai nădejduim mântuire de rile,
însă ne-am umit pentru nenorocirile și păcatele ce se înmulțese preste capetele noastre,
căci nemții se împotrivese tare. Craiul Engliterii at venit în Viena (die) ; pentru această
schimbare să vede; căci acum nici pe Eterişti “1 priimese nemții să mai treacă, dicend:
să se ducă a tură și câţi vin din Basarabia oameni, îi cercetează foarte tare să nu cum-va
fie din Eteriști și nu-i lasă. Asemine și cei ce vin ai noștri din Basarabia, precum "Lo.
derașeu Bals, spun că ccă mai mari ruși die deznădăjduire de războiii, voind a
arăta
că nu are stare, nici bani Rosia, nici poate fără de învoire alianțelor a mișca ceva, trebue dar socotință și înţelepciune. Mai bucurat numai femeca lui Mărgărit ce aă venit eri de la Basarabia și spune că aii vedut cu ochii oști venind de peste Nistru mulțime, și cavalerie în Basarabia; poate Dunmedeit va năstăvi pe Alexandru cel iubitor
de
oameni a nu să potrivi lui Franţ și a pori războiu cu puterile sale cele mai îndestulate, și bani să ceie de la nație; căci pentru legea lui Hrisos iaste războiul acesta. Socoteşte Părinte ce face Patria, noastră astă-(i, ca nu are cu ce hrăni pe puținii turci
ce
era acolo, acum să mai adaog intreiți. Pe toate dilele si omoară creștinii, să turcese
creștini, amar, amar și primejdie (ficți milă Dumnedeule!).
Patrioţii slab să îngrijăsc a tămădui măcar unele din rane, nu ati nici o mititică
sumă ca să întempine, precum această cerere a Silistrii ca să meargă Vornicul "Toader
Balș. Taste curios că gazeta de la Francfort serie pentru cererea noastră de a fi Donm
Moldovan, și că avem a trimite deputații, și laudă și povăţuește. Iată ace pericopi (bucată) a gazetei franţuzești și moldovenește o trimet spre inglinge și știință.
Dumnia-lui Vornicul 'Foader Balș întru o mică însemnare care ne trimite de bocriile Iașului, serie și pentru o moșioară a Mitropoliei de lângă Flămânda, de multe ori
ati dis boerilor să mijlocească, dar au tăcut, acum die boerii că nu trebue jertfindu-să
să se paraponisască, dar nici Mitropolia să piardă de cât să dobândească, dendus-să cu
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anul câte una sută lei mai mult de cât dati
alții, adică: dacă dai alții 1200 lei să, dee
Vormicul Bals 1300, ca să fie mulțămit
întru întâmplările cele gingașă și să
vorbească,
bine, bine; Aceasta rămâne la socotința voastră,
Din cele de la Iași vei înţelege părinte că
și Devletul și Pașii de la Iași nu ati gând
it de catatrexunii (persecuţiuni), precum
voesce
Sucevenii și păcatul Xaste că turcil strig ă asupra
lui Gherasim că at dus Eteriști
în Sicul, și la Devlet ati mers înștiințarea
aceasta și tacriru lui Formachi și firmane
și
dice acel părinte că fuati-săti le-ati făcut aceste,
fâr ă știrea sa. Iată și două camizoale cumpărate, precum
ai

mi-ati seris Dumnia-lui

Spătarul Canta, fiind că mâine merge
Poştă

trimită cărțile lui 'Poader Bals spre răspuns.

Plecat rob și prea

1521 Oetombre 9.
———

SO

să-mi

credincios

Bucșănescu.

RS—
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Lpistola Archimandritului Grigorie Crupeschi
prin care sejeluește de nedreptăţile
cei sai făcut de către Isaia Archimandritul
și Paharnicul Constantin, dându-l aJară din Egumenia Jonăstoreă Râșca; arătând
apoi abusurile ce comit rivalii sei
pe lângă Prdosfinţia sa și reclamă suma de
5000 lei, ce 1 0 datorește.
Inalt Prcosfinţite Stăpâne,

CLĂNVIII. Dreptăţile mele asupra scoaterii
din egumenia Râșea, după o legiuită ȘI e
nonicească alcătuire înseris, ce am avut cu
Preosfinţia-Voastră, sînt atât a de pipăite
și
vii!! care după cam înaintea tronului cere
sc, așa și înaintea, tronului pământesc nu
vor
nceta a cere dreapta răsplătire, dacă Prcosfin
ţia-Voastră pănă în sfârșit nu veţi fi îndurătoră a-mi slobodi încă cinei mii lei, spre înpl
inirea acelor 15000 lei, care mi sati luat
de cătră Prcosfinţia-Voastră, la orânduirea, me
la Râșca. Din care dece mil mi sati întors, când a-ţi scos pe sluga și patriotul Prco
sfinţiilor Voastre, ȘI a-ți orânduit în locumeii pe grecul, nepatriotul, ȘI cocardistul cteri
st, carele ati dat foc și pradă Monăstirii, lăsându-și întru aceasta nume nemuritoriii
, Eat îmi mai i-ati această de pe urmă Îndrămeală, încă cu laerămi a vă ruga ca
să bine-voiți cu milostivire a-mi plăti aceșt
i
drepți și prea drepți 5000
a-

lei, cu carii încă pănă

astădi sînt

datorii

la Chișinăti unui
Moseal, din vremea aceia când am fost silit a
lua înprumut aceste 15 mil lei, spre a
cumpăra Măvăstirea Râşea cu contractul acel
întărit cu sfinta, pecetea Mitropoliei, și supt
seris cu însu-și iscălitura Prcosfinţilor Voastre,
făcut pe 12 ani, şi păzit numai 2 ani;
și scos apoi Grigorie cu urgie din Râșca ca cum
ar fi fost vrun Eterist, sati vrun vîn(etor de Patrie, și în locul săi orânduit noul cirac a
Preosfinţiilor Voastre, carele cert Slatina
Jar nu Râșca,
dar fiind că Slatina este arpalie pentru alții, i sai
dat Râșca, și spre mulțămire i Saii mai adaos și multe alte pronomii
(prerogative): după cum neplătire de emhatic, dare de samă după cum va voi, și
altele, care aceste toate i sau adaos pentru
că ati fost un străin, Iar că pentru că am
fost patriot şi slugă cască, am dat rușfert
de mai făcut
egumen

la Râșca,

nu

am

avut nică

cât de puţină

întins rugăminţele mele, ba încă am fost
și dezbrăcat.

trecire la toate câte am

'0/+ do Acozien uzu! Bu ca unul ce în casa Prcosfin
ţiilor Voas

tre nam trezit sluÎndu-v& cu dreptate, chelnărind codâle
carâtei Prâosfinţiilor Voastre, socotind
că am
stepân pe un Mitropolit, patriot și evghenist,
multe năcazuri, şi zădufură, golăciune, Și
flămândare pătimind pin streinătate, numai
și numai pentru o singură dragoste a Preo
sfinției-V oastre, n'am meritarisit unei cât de
mici stăpâneşști mil.
ȘI dacă mam meritarisit ci, aii trebuit măcar

bătrânul

tatăl

me

, Dumnedeii

să-l

odihnască,

să vă aduceţi
cu

lacrâmile

în

aminte că reposatul
ochi

m'ati

afierosit

—
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în brațile Preosfinţiilor Voastre, și că l-aţi figăduit că în
Prâosfinția Voastră voit
găsi un al doile Părinte. Si dacă nici pentru aceste nam meritar
isit milii cei stepânești,
apoi aii trebuit Aszrizn uz, să ve aduceți aminte că acest băt
în, răposatul tatăl met
poate că vaii slujit, și pentru aceasta măcar era în cale
a răsplăti fiiului scăi cu o Zagavie măcar, dacă nu cu de al doile orânduire în Mănăstirea
hâșea, de la care cu nedreptate nvaţi înstrăinat. Protosinghelul Isaia meritarisâște
totul, meritaristste a Jăvui Mitropolia înpreună cu Paharnicul Costandin, după cum toată
lume strigă, meritaristște a
fi egumen la Zagavie înpreună iară-și cu Paharnicul Costan
din, meritarisăște a fi coumen la Râșca, acum rămâne ca să să facă și Mitropolit
iară-și cu Pahainicul Costandin.
Paharnicul Costandin, care își cumpără moșii de veci,
are casă zugrăvite, mobila- *
?

risîte, înc cheltuelile Iașului

mai

mult

de cât Vistiernicul

Noznovanu,

giuvaeruă la Cu.

coană, earâtă, cal de Ișpanie, schimbări în mode; amândoi
aceștie Protosinehelul Isaia,
și Paharnicul Costandin meritaristse totul, amândoi aceştie
oameni vieleni, fără haracter 5
fațarnici, amândoi spioni însu-și Prcostințiilor Voastre
ȘI vîndători. Apoi nu sint dreptățile mele Azzzzn uz, pipăite ȘI vii.
|
Azozâzn o! alcătuirile mele, ce am avut înseris cu Mitrop
olie și cu Prcosfinţie Voa.
.
stră, de mi sai
și luat din mână prin chipurile silnicică și a îutricoșărilor celor
cu as-

prime, dar le am pe toate copiarisite, întărite de marturi
vrednici de toată credința, cu
mărturii înseris de toate. cele cu nemilostivire șI tainice
uneltiri ce să lucra asupra

svârlirei mele din Râșca, şi cum că era plan urzit a mă face
și suroun peste hotar,
dacă nu naș fi supus la toate sâlnicile poronei ce mi să da,
aceasta Jară-și voit dovedi-o cu însu-și aceia, cu carii să pusă-se la -eale această crudă
faptă pentru un nevinovat. Aceste sînt pricinile care nai sălit a iseăli o hărtie
ce a-ți poroneit P cosfinția,
Voastră ca să iscălese, și ori-ce altă mi sar fi mat poroncit, trebu€
a înplini, fiind că
în vreme accea eram în primejdie, aceste sînt și pricinile care
mai gonit din Patrie.
Eii pentru că am avut fraţi în slujba Rosici, am fost socotit
ca un netrebnie în Patrie
și de apururea

am

aflat

cele mat

mari greutăți,

a-și fi putut

și et în

vreme

goanelor

mele a trece peste Prut, avem chip și cu ce să mă sigurepsăsc
ca să nu rtmâiti desbrăcat, dar mam făcuto, și am greșit.
In sferșit eii scurtez întru aceasta: înoindu-mi rugămintele
mele ca să ve milosti-

viți a-mi întoarce

acci drepți

5000

lei,

orânduindu-mă&

la

Dumnia-lui

Neculai

fon

Pe-

troviei posesorul de la Bosancea ca să mit dă din câșturile ce
are a plăti. Și cu aceasta veți
opri niște lacrămi neîncetat vărsate din pricina Prcosfinţiilor
Voastre, pieptul meit nu
va slobodi mai mult suspinurile sale asupra Prcosfinţiilor
Voastre, pentru nedreptate ce
mi-ați făcut. In sterșit apol veți înpăca și pe Dumnedeti pentru
că nu m'aţi trecut cu
vederea în dioa necazului, mă veți. îndemna și pe mine
ca să vit spre închinăciunile
Prcosfinţiei Voastre, a rupe hârtia lăerimilor, și a vă arta
prin faptă că Grigorie, după
„cum din început ai fost nefățarnic, credincios. ȘI cu curățen
ie cătră Inalt Prcosfinția
Voastră,

așa va rămâne

și pentru

bătățit cu lacrmile ps obraz.

tot-deauna,

821

rămâne

dărmat, stricat, înstrâm-

Pr6 plecată slugă
Arhimandritul Grigore Crupenschi,

|
Brăeşti în C. C. Bucovinei.

iar acum

Octomvre.

Oetomyre 17, i sati răspuns că macar că cerirea îi aste
împlinit ca să nu mai aibă cuvânt,
.

asupritoare, însă i sa

(Acestă Notă ese pusă pe epistolă de Paharnicul
Constantin);

XXI
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Lpistola Spătarului Canta către Ahtropolitul Veniamin prin care'i
descrie jafurile
cefac și Eteriștii și Turcii în productele țărei şi că Ghera
sim Lpiscopul de Roman
este dovedit de eterist,
Preoslinţite Stipâne,

CLNNIA. Poronea Prcosfinţici-Voastre de a veni înpreună
cu Maica păr la Cernăuţi,
am primit-o târzii, după pureedera Sfinţiei sale, când
poate a îi fost și ajunsă la Pre-

„osfinția-Voastră, Nedejluese

însă prin mijlocivele

soeru-mei,

la cari că am

ȘI rugat-o să

mergă, să fi trecut fără supărare. Dar nu pot tăpădui că sîmt
părere de ră pentru întârziere scrisorii Prcosfințici-Voastre, căci a-și fi înplinit o poronc
ă care face mulțămire mc,
Am trimis astădi și alte scrisori a Preostinţiei-Voastre
cătră Paharmnicul Enuţă, prin
Dumuia-lui Spătarul Bueşăneseu triimase, ȘI le-am și dat la Dumnia
-lui. Asămene şi cele
de mai nainte mie trimase, cătră Părintele Starețul "Timotei Și
cătră un alt monah.
Insoţese aicea Prcostinţiei-Voastre tălmăcirea notelor celor de
pe urmă și din partea
A. Strogonov cătră Poartă, şi din partea Porţăi respunsul cătră
Strogonov. De nu le-aţi
cetit păr acu, ve veţi englendisi puţin și Îţi înțelege mult din
iale. Cele mai în urmă
disuri a Curţii Rosiei, și rxpunsuri a Porții nu le ştim încă, Ştim
numai că la Moldova
Turci tot vin. Și că sati din apraxie (neactivitate) și ne destoinicia
ocărmuirei din lași, sati
reutate Grecească, averile noastre să risipese, ni să at totul cu hurta,
fără niclo analo&hie, fără nici o cumpăneală, țara toată saluhoreşte, nimic nu
să mai cruță, și nimic nu
mal ajunge, Moldova cu un cuvânt să prăpădeşte.
li nu pot să fai fără blaoslovenia Prcosfințici-Voastre, dar și pâine
și vite și
fân, păr și pacle mi le-ati seris, Păpuşoii o început a să și lua,
și nu știi la ce o să
ajuneem.
”
Peste câte-va dile oi veni la Preosfinţia-Voastră.
Meletie Romanul, sati dus iară-și la Silistra, luând mărturii de
la toți Romaşeanii
cum-eă Părintele Gherasim cra cterist, și alte multe,
ME rog Dine-voiţi a mă mângâe cu Dhuna-vestire a sănătăţii PreosfinţieiVoastre, care
ci o rog de la îndurar& Cereseă însoţită de ani norociți. Și priimiţ
i adâneele mele plecăcluni drept dovadă celui mat înalt respect și sevas cu care viața me
ve este jărtva
|
îndatorirei și a supunerii
S21, Octomyrie

P. $.

Canta Spatar.

24,

Și pe Jidovi Și pe

Armeni

dic

A

că i-ai

închis

la Iaşi

cerându-le

bani.

9OORE——

1821.
Scrisoarea bătrânului Balș din Chișinăă către Jlitropolitul Veniamin la Colincă-

uţi prin carei mulțămește de scrisoarea cel a trimis ȘUșI exprimă durerea sa pentru nenorocitele evenimente ce se petrec în fară.
Cu fiasca plecaciune închinându-mă sărut Dlagoslovitoarea dreapta Prosfinţiei Voastre.

CLANX.

Am priimit mult mie dorită Arhierească scrisoarea Prcosfinţiei Voastre,
s'a

umplut sufletul meii de veselie bucurătoare pentru întregimea
sănătăței Prcosfinției Voastre.

Am suspinat din adâncul inimei suspinare sdruncinătoare cetind parastisirea (vepresentarea
)

—
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pătimimirei vrednicilor de jăle și de tânguire'
ticăloși părințiși norod patriot. Aceste
făcând ureare ochilor mei în lăcrimi, și tipărindumi în gând în locul de bărbăţie
pinuri, multă vreme am rămas fără glas. In urmă
ca dintr'un vis deșteptându-mă&
lăudat, laud și voi lăuda, pre împuternicitul Dumn
edeii, pe acel ce încă ne iubește,
umbrește, ciartă și să milostivește, nu ne-ati părăs
it pănă în sfârșit,
Nenorocitele întâmplări ne-ati gonit din prietena
și iubita Patria noastră, ne-ai
gubit foarte, rătăcindu-ne ca oile, am pierdut mâng
âerea petrecerei și odihna.
Au

fost însă pe dreptate

nu ne desnădăjduim,

Cereasea

mânie

pornită asupra

noastră, pentru

nici să pierdem bărbăţia sufletului, căci prin nădej
de

presusam
ne
pă-

păcate. Să

și răbdare
de și pătimim ne vom mântui, și vom birui
toate nenorocitele întâmplări,
Dii mă aflu în vârsta bătrâneţilor cuprins de slăbi
ciune în casă și loc străin, lipsit de
odihnă, isterisit (lipsit) de videră și de sinanastrofia (societate
) iubiţilor patrioți, împins de valurile
nestatornicelor vești, o parte în bucurie și dăce în mâhni
ciune. Ce-mi rtmâne a face, suspină suflete și di ceia ce ţi-a mai rămas. Dumnedeu
le umbreşte cu mila, ta ticăloasa țară
și sănătate doriţilor patrioți, ca să videm multa, ta milos
tivire, prefăcând acest rii în bine;
o! cât de norociți vom fi atunce, aflându-ne în dorit
ul bine, știindu-ne greșălele șterse
de cereasca pronie și deprinși întru toate întâmplări
le.
Dorind den tot sufletul die să ne videm sănătoși,
Fiind al Preosfinţici Voastre fit sufletese și supusă slugă
|
Balș Logotit
821 Octomvrie 6 Chişinăi.

1821.

Scrisoarea Jlitropolituluă Prapoliei în românește cătră
Jlitropolitul Veniamin
prin care-l chiamă să vină la Chașinăii de urgenţă în
afaceri politice.
Cu ce în Ilristos fidţască dragoste mă închin Preosfinţiei
tale.
CLAAXI. Astă-di ati venit la mine o persoană și mv'aii
poftit ca să serii Prcosfinţiei tale
ca numai de cât să te scoli să vil aice în Chișinău,
fiind că ești trebuitor pentru _trebuinţă, care et nu pot să o pui pe hârtie. “Treaba este
pentru binele obștei și mai ales
pentru a Prcosfinției tale, deci să nu cumvași să faci
sminteală cu venire Prcosfinţiei
tale și iată că am triimis carte aceasta cu dinadins om,
cărue i să va plăti lui câte doi
lei pe di cu dus cu venit și eti ca unul ce sînt dator
să păzesc taina am scris Prtosfinţiei tale și cu aceasta sînt
Al Preosfinţiei tale în Hristos
1521

Octomvrie

+ O" "EPATIO'AEOS

27.

Și pentru această, scrisoare nu știe nimine că am triime
s'o
mi sait poroncit.

frate ȘI slugă,.

TPHLO'PIO:.

Preosfinţiei

tale că așa

O notă separată în lăuntrul scrisoret,

TO fpăuua etva damă pie zl cl is Bi
mohes papi 75 Omomeruzvov eva 5 Kewawuhes,
TE Voua cvat dzd.sev Myiateov, Thîv aud

70 vio» ci EUpizaâuevot cs Ti
ui) zis dĂAos rovivug.
,

"AcsTatay,

|

Scris6rea este înlăuntru și este pe două
ele de hârtie, Subiectul este Consulul, sori
sorea este de la Ministru, nimene să n'audă din cei ce sînt în Austria,
ne altul.

SANO
e —

Nici nime-

-— 169
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1821.

Serisurea,

Vornicului

Conache prin care învilă pe Jitropolitul

veni în afaceri politice de la Colincăuţi la Chișinăii

Veniamin

de a

Prcosfinţite Parinte!

CLĂNAII. După înfățoşarea plecatelor mele închinăciuni nu lipsăse prin ocazion a Dumisale Sărdarului Manole a cerceta de întregimea sănătăţei Prâosfinţiei Voastre.
Apoi a
înștiința că pe aice să voroveşte că, sati ai priimit sati ai să priimești poroncă
să vii
aice. Adevărul este că negreșit vel veni, și nici nădăjduese că vei face alt-fel
când î]
vei vede. Necugetată bucurie va fi pentru noi a te dobândi măcar pentru cât
de puţină
vreme, căci a nu veni cred că nu să cuvine.
Al Prosfinţiilor Voastre plecat și sufletesc filu și slugi,
S21, Octomvrie

Conache Vornic.

99,
AN

ECRE—

1881.

Serisurea Paharnicului Constandin sameșul Jlitropoliei prin
care arată Jlitopolitului Veniamin starea lucrurilor și a obiectelor Jlitropolică
în urma prădăciunilor Iașului făcute de Bteriști și Turcă.
Înalt Prcosfințite și mult milostive Stăpâna !
CLANXIII. Stepâncasca serisârea, Prcosfinţici Voastre din
22 a următârel luni cu pre
plecate metanii am priimit, și am vădut cele poruncite
pentru vite și pentru părintele
Hușul, după care în pricina, vitelor precum vremea ne
va povăţui și Părintele Hușul
ne va sfătui vom fi următori, Yar pentru Prcosfinţia sa ceia
ce va fi și să va putea, fără,
nici o improtivire să va da,
Pentru serisoarea particularnică patrierșască cătră Preosfinţia
Voastră, părintele Pafmitie cel ce ati tălmăcit pe cea sînodicească (carele cu
plecate metanii sărută dreapta
Dlagoslovitârea Prcosfinţici Voastre), mi-ati spus că ai văduto și după acest spus am făcut;
întrebare slăvitului Caimacam de are vre-o serisâro săi
trimită, Preosfinţiei Voastre, și
mi-aiidis că ati triimis pe la Sculeni, Xar anume pentru acela
n'am întrebat ne socotind de
cuviință ; dar o scrisâre a Prcosfinţiei Voastre cătră Slivir
ea sa triimasă; la mine de
Dumnia-lui Spătarul Bucșănescul, priimind-o, am dat-o
însu-mi singur, și cetind-o, atâta,
mi-ai dis că aveţi dreptate și-mi va vorovi mal pe
urmă.
|
lar pentru lucrurile de care ati scris părintele Ghenadie
și aă și vorovit la Sculeni cu părintele Arhimandritul Isaia Dichiu (carele cu
pre plecate metanii sărută, dreapta,
blagoslovitoarea, Prcosfinţiei Voastre), va fi încred
ințat părintele Ghenadie pe Prtosfinţia. Voastră prin vit Şraiii, asămine și pentru cele triimi
să la Preosfinţia Voastră, cu
izvoăl cătră Sfinția sa, osăbit de alte alimât ce
sait dat în mâna Sfinţici sale, care sînt.
din florărie, cum ȘI pentru vinul cătră, Prcosfinţitul
Arhiepiscop Dimitrie, carele sati încredințat în mâna, părintelui Arhimandritului Ioasaf
aflându-se la, Sculeni, ca înpreună.
cu al Sfinţiei sale să-l triimită. Cașcavali nici unul
nu, pentru că 60 cașcavali ce se
aducea cu oile, i-ai luat tureii la drum, nelăsând
nici măcar, unul. Oștile Inpărăteşti
.

Documente
a2

— 10—
nu numai că din cei vechi nu să ridică piu acum, dar încă
tot vin, Și pe cât merge
greutate în țară și pe toţi de obște să adaoge. Mai alaltăzeri
sati întâmplat um zaurbalâe între Eniceri asupra lui Enicer Agă, și dacă nar fi sîmțit
mat înainte să să ascundă la Pașa Tar fi ucis, cu toate că pe vro G turei tot
f-aă omorât; se aude că are
să se schimbe Enicer Agă. Accastă carte din partea boerilor Divanu
lui mi-ati dat-o inie
să o triimit cu siguranție la Prcosfinția Voastră. Lui Iacov Mătăsa
riul i-am seris si noi
ca să urmeze cu împlinirea după scrisrea Prcosfinției Voastre. Stupii
de la Cârlio și
Sînești câți ati fost de bătut sati bătut, şi cei de la Sinești
sai așădat în temnice,
iar cci de la Cârlig supărându-i turcii stati adus în Mitropolie
și sau așădat în beciul
de supt casa unde șidea părintele Ghenadie. Mierea să scurge
în Mitropolie și să va
păstra precum și ceara. Noi toți din Mitropolie din mila lui
Dummedeii şi cu rugăciunele Prcosfinției Voastre, ne aflăm sănătoși, numai la zurbal
icuri ne vârâm ca jivinele
pin ghizunii. Fiind
Al Preosfinţiilor Voastre pre plecat ȘI supusă slugă
1821,

Octomvrie

Constandin

30,

Paharnic.

TIMOR-—18821.

Lpistola Paharnicului loan din Suceava prin care încun
oștiințează pe Mitropolitul că Gherasim
Episcopul Romanului sar

fi găsit lucrurile

și că ar fi chemat la Iași de Caimacam.

prădute

din Secul

Inalt Preaosfinţite Stăpâne!

CLAXNIV. Viind de la Iași Iustin Arhidiaconul părint
elui Romanului, carele ai
fost triimis de Prcosfinţia sa li Tași mai în trecutele dile spre
răscumpărarea lucrurilor
Preosfinţiei sale ce sati fost aflat, i-au adus scrisori după
cum (ie de la Pașa și de la
Caimacam ca st meargă la Iași fără a avea vo îngrijire
sati fiică. Si să gătește ca Joi
sati Vineri negreșit să iasă, așteptându-l Iustin eu gătire
a cuviincioasă la margine.
Așa dar sîmțind îndată eri sau pornit Căminarul Iorda
che la Iași ca mergând mai
înainte să m& înștiinţeze de mișcările de acolo, pe care
le voii face după a mea datorie Inalt Prcosfinţiei Voastre cunoscute pentru că sînt
A Inalt Prtosfinţici voastre pr6 plecată slugi
|
Jon Paharnicul.
1821 Noemvrio 1, Suceava,
——D5OGRE—
1821.

„Scrisoarea Spătaruhi Canta către dlitropolitul Veniamin prin
care-ă descrie politica ce să petrece prin loldova, Jafuiile ce fac Turcii și se îndoește
de sosirea
lut Balș în Țarigrad și-și cere voie a teși și el din fară.
Preosfinţite Stăpâne.

CLAXĂV. Prilejul de a pute scrie Prcosfinției Voastre, mi-i un noroc rar. Neputân
d
serie, fără a fi sigur că scrisorile mele ajung în mâinele
Preosfinţică Voastre.
Dar

sînțirea ȘI sevas (respectul)

a sufletului mei

nui mai puțin

nici într'o vreme, și

cât trăese răsuflu cvgnomosine (recunoştinţa) cătră Preosfin
ția Voastră.
Am avut și trebuință să vă serii și să mă jăluese Prcosfinţiei Voastre
pentru opri-

— 11 —
rea care-mi faceți de a ieși, în vreme când alții lucrează ieșire lor și și ies. Părintel
e Romanul să pornește Joi sati Vineri la Iași. L-ai venit buiurteiii, i-ati venit ȘI cărți
de la,
Cainacamul. I-ai triimis și 50 cai încă. Mi se pare că Spătarul Lascara
che Sturdza at
fost unul din depănătorii aceştei urzăli. Dint”o vorbă a Dumni-sale când
ati fost nice
la “hraniţă am prepus, și acum înţălege Părintele Romanul ai fost astă-(i
și la mine de
șiati luat diua bună, am avut multe vorbe, dar nu întră în condei,
Oi veni peste câte-va dile la Preosfinţia Voastră. Şi-mi veţi da atunce
ȘI voie de.
a ieși, căci la Moldova îi mare ispravă și râsipă în toate. Vai de noi și
de starea noastră

19 merzuetuoutv

dzd

zâv weretâzmra

z0d

uz»

ocrotirea

noastră.

In Horodniceni

mi-i

toată averea! Acolo am și tot ce am putut aduna prin favorurile Prcosfinţiei
Voastre și
ostinelile mele!
[i mă tem acu, că și Vornicul Balș wa ajunge în "Țarigrad.
Alăturez Prcostinției Voastre și tălmăcire gazetei de Franefort, care mi
să pare înteresată ca să o știți.
Eoropa să îndeletniceşte în chitele și nimerele, și noi am obosit în pătimiză
și în
prădăciuni, supt protecţie celui mal bun și puternie Monarel și creştin. Aice
mai mult

de cât omenesc!

|

Ei moi mângâe numai de ol şti, că Prcosfinția Vostră vă aflaţi în întregim
ea sănătăţei, și că păziţi o mică bunătate cătră cel ce vă iaste cu Jertfa curățeniei
și plin de

1521

la mormânt.

Noemvrie

pre plecată slugă
Canta Spătar.

1.

——

(a

sevas pă”

BOR —

18:21

„ldresa boerilor» Caimacami către Ditropolitul Veniamin prin care “1
învită a
cent spre întâmpinarea Inălţimei sale Domnului la Galata, pentru 6 Noembrie.
Cu fitască evlavie închinându-ue sărutăm cu plecaciune Vlagoslovitâvea dreapta Prâosfin
-

fici tale.

CLANAVI. Iată după voinţa proniei, și Jară-și asti-di prin noi, duhovnicești fii Prtosfin
ţiei
Voastre, Căimăcamii Domnici, să face chemare Preosfinţici Voastre din poronca
Măriei
sale lui Vodă, care o am priimit din 4 Noemwrie, ca să bine-voești a osteni Preosfinţ
ie:
voastră și mâine negreșit a fi la Monăstirea Galata, unde și Inălţime sa cu agiutori
ul

celui de sus

va

fi, spre

a si lucra ace după leginire Disăricească punere înainte ce svîntă,

prin înfățășarea ce Arhipăstoriască, Spre aceasta. împlinind chemare ce din poroncă,
far
apoi cu suflete pline de bucurie triimitem din partea obştiei pe iubitorii de Dumnedeii
Episcopi și pe Dummia-lui Spiătarul Iordache Catargiu ca aducând sărutările mâinilor
părintești să să facă mergători inainte a chemării Preosfinţiei Voastre și a înpreunării
cu Inălţime sa Domnul nostru, care mâine Noemvrie G va fi la Galata, şi acolo mat
înainte vom ave norocire a ne întâlni așteptând sosire Inălţimei sale.
Noemvrie

b.

A Prâosvinţiei Voastre, fii sufleteşti și supuse slugă
Costache Rostt. D. Ralet Vornic. Iordache Rostt Visternic. Vasile Roset Vornic. Balş Logofăt. D.
Sturdza Visternie, Ghica Vornic. Teodor Balş Logofăt. (Două sub-senmături nedescifrate).
NO'TĂ.

Prebabil

acest act să a:Lă data

de

1822

far nu 21,

în act lipsește

SOON

data

având

numat

luna.

— 119 —
1821.

Lpistola Vornicului Conache cătră Mitropolitul Veniamin prin care-i spune că
are a-i împărtăși ceva înalt și-l solicită afecțiunea sa. Să înțelege că era pe acel

timp vorba de ase desemna candidaţii dintre Română la domnia ţărcă.
Preosfințite Părinte!

CLAXXAVII. Voroava ce am scris Prtosfinţiilor Voastre că să vorovia ati fost adivărată, dar fimd că poate ncîneredământul să ni o fi pus și în lucrare, mă socotesc datori ui
a țo rosti: este a ţi să împărtăși ceva înalt ca unui obraz ce porți fruntea nemulu Ă
Atâta pot a serie Prosfinţiei tale în nădejdea inimei bune și curate ce ai cătră mine
şi pentru mine.
Al Prcosfinției tale pr6 plecat fiu sufletesc
Conache
Noewmvrie

Vornic.

d,

Prin

Dumnia-lui

Banul

Sandul
ÎS

Crupenschi

sai

triimis,

CR6——

1821.

Serisorea Ipiscopuluă de Iluși Jleletie (cu probbialitate) prin care respunde boe-

rilor țărei din Chișinăii descriind suferințele țărel.

Cu smerenie părintească blagoslovenie triimit Dumniei- Vâstre.
CLĂXXVIII. Cinstită serisârea Dumnia-voastre nepecetluită târditi după purcederea Dumni-sale Vornicului "Teodor Balș priimind cu toată cinstirea, am înțăles c€le pentru înlesnirea purcederii Dumni-sale (far părintele Mitropolit nu mi-ati seris nimic pentru aceasta),
numai puţin am înțăles și toată, noima și puterea fiește-căruia, perînd și cuvânt, la care
cii de și eram hotărît și mai înainte de aceasta prin tăinuita mea simpatie și înădușita
în untru întru mine vărsătâre de lacrimi suspinare din privirea a streinii ȘI ne asămănateă tragodii a țării. Ca prin tăcere să vorbese cu lucru și să încredințez cu vremea,
după ce Dumnedeii mai miluit a veni mai de vreme în Patrie. Dar pentru ca să nu
rămâi afară din datoria cuviinții cu răspunderea de priimirea scrisorii Dumnici-voastre
nu lipsesc acum. Iar pentru cele-l-alte toate priimindu-le cu sevas (respect) ca de la, niște întii
ai Patriei și din suflete năcăjite izvorite, nevrând a merge la osăbirea muritorilor, adecă
a celor: ce să află la loc fără de orija vieţii, şi a celor din tot ceasul în primejdie aceștia,
care mai cu îndrăzneală ar pute a să exeghisi, (espliea), ci vreme fiind strîmtă, le las păr la
întâlnire, și rog pre milostivul Dumnezeii să mângâe pe toți a să vede la iubita Patrie,
a căria glas strigă chiemând pre fiii săi cei rezleţiți din braţile sale, care fie de la Domnul după dorința Dumnici-voastre. Iar că sînt
Al Dumniilor-voastre în Hristos părinte sufletesc și cătră, Dumnedeii rugătoriii. 1821 Noemvrie 5.

”
(Lipsește

9

subsemnătura

RORIV—

de pe
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Epistola bpiscopuluă de Chișinăi către Aitropol
itul Veniamin prin care-i mulțămește anticipat pentru trimilevea UNOr
cărți,
Cu cea în Ilvistos frăţască dragoste mă înch
in Inalt Preosfinţiilor Voastre.
CLAXXIA. Mult mie dorita serisârea Inalt
Prcosfinţiilor Voastre, ce ati urmat cătră
mine scrisă din 24 dile a trecutei luni Octom
vrie, prin Arhimandritul Chir Leon, cu
bucurie am

priimito; foarte mulțămese pentru silința, ce
o faceți spre a aduce întru
împlinire cerirea mea pentru cărțile ce am
poftit pe Inalt Preosfinţia, voastră, care cărți
de le veţi priimi Inalt Pcrosfinţia Voastră,
mă rog îndată să le triimitiți măcar de vor
fi serise și de mână, și cti scoțând copie de
pe dânsele cu mare mulțimită le voiă trimite înapoi.
|
Pentru cele-l-alte veți lua înştiinţare de la
Prtosfinţia sa Mitropolitul Terapolios, Yară
ci rugând pr6 milostivul Duinnedeti să vă păzas
că, sănătoși și să vă mângâe cu Dumnedtiasca sa pronie, rămâiii cu deos&bit respect
A Inalt Prcosfinţiilor Voastre
Anul

1821, Noemvrie

16 dile. Chizinăii.

Nonopubiiuiii cayra 1 cxoauTBEUtU
It
HUI TPIÎL Apxicrutenon Ruuunnereaiii a
Xoruneriii,
2SOGRS——

1821.

Epistola în vomânește a Mitropolitului Grigorie
al Hrapolei

către Alitropolitul
Veniamin din Chișinăii prin care arată regretele sale
că nu s'aii dus în Chișin ăi
și-i declară că cu
ori ce prej să nu treacă în Jloldova, ci să rămde
la Colincăuţi.

Cu ce în Ilvistos fidţască dragoste mă închin Prtosfinţiei
tale.

CAO. Despote cu mare bucurie te așteptam, unde
bucuria aceia vai întors spre
mâhmiciune priimind o serisâre a Presfinției tale în
care serii că în sara ce Xarai gata ca,
adoua di se purcei aici, ți-ati venit dos cărți una de
la Paharnicul și alta de la boerii patrioți din Iași, și că aceste dot scrisori te-ati proprit
de a veni dicând că taste trebuință
de a socoti și a, chiazui ce răspuns să faceți pentru cerire
ce vi se face prin aceste dot serisori. Despote nu pot să-ți spui câtă măhniciune, am
sâmţit ci și..... aceste sînt profasis,
(pretexte) mai vârtos acum trebue să vii cu acele scrisori
aice ca să să facă, punere la calci
cu mai bună socoteală, cu toate aceste ești Stăpân
fă ce ți-i voe, dar cit sînt datoriti să-ţ,
fac și această de pe urmă sfătuire, ca nici de cum să
nu faci vre-o poznă ca să treci
de ceia parte, că nici un folos nu vei face, ce mai vârtos
peire, vei aduce patriei tale,
ȘI mă iartă că am scris Prâosfinţici tale, că acesta iaste
ce de pe -urma scris6re a me
ce ve lua de la mine. Iar dacă ait poftă boerii cei
ce sînt în Cernăuţi să meargă, la
lași, meargă, sănătoși iar Prcosfinție ta nici de cum,
et știi trebile mai bine de cât Pr6osfinția ta, pentru aceia serii așa, și cu acâsta sînt
Al Preosfinţiei tale în Hristos frate ȘI slugă
|

1821. Nozu, 16 Krawofe
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Scrisdrea lui Conache Vorniculcătră Jlatropolitul Venia
min prin care-i arată vegretele sale că nu-i ai răspuns la cele trei scrisori anter
idre și încunoșliințază că
pe Culimah şi familia sa i-ar fi tăiat Turcii.
Preosjinţite Păvinte! .

CACI.

Infăţoșând plecatele

rea întracolo

a Dumni-sale

mele închinăciunt

Coledschi

nu

sovetnie Tancul

lipsăse a cerceta și prin veni-

Sturdza

de starea

sănătă

ței şi pe„trecerea prâosfințiilor Voastre, ne vădită mie încă
de la cea de pe urmă scrisâre cătră
mine, vestitoare de venirea Preosfiinţiilor Voastre.
ȘI fiind că și prin Părintele Varlaam
şi prin Sărdarul Manole și prin Banul Sandul
Crupenschi am scris, sînt în mare mirarecă nu mam învrednicit cu cât de pțuin r&spu
ns. Eu însă pădindu-mi datoria și aceia,

ce sînt nu lipsăse și acum a cerceta pentru Preosfinția Voast
ră,
ME rog încă să aib știința care din scrisori ai priimit, căci
tus-trele ati fost înteresate.
Cele

Die

de aice tot în starea

că

tăet acum

pe

Calimah

de curând

și pe

ce ati fost, nimică

Beizadea

Iancul

nu

și pe

acolo în sângunlie.

izbuenește

pănă

Costin Dinicu

acum.

și beizadelile

să le fi.

|

Pre plecat fiiu sufletese și slugă
Conache Vornic

1821 Noembie 17
SAO

Dio,

18821.

Serisdrea lui Gherontie Ieromonah, tipograf în Jonăs
tivea AN mţului prin care încunoșiințază pre Mitropolitul Veniamin că Starețul
Jonăstirei nu voește să-l triimută cărțile cerute, pentru care opincză a î se adres
a sîngur
7,

Preosfinţite și pr& milostive Stepâne!
CACII.

Pr6 cinstită stăpânescă serisârea

cătră nevrednicia

mea

din

11

a trecutei

Prcosfinției

luni Octomvrie,

Vâstre,
cu multă

cea scrisă

ȘI triimisă

bucurie

o am priinit la 24 a aceiași luni. Pre carea cu luare amint
e cetindu-o am înţeles ccle mie poroncite. Și pentru sîrguința ce am făcut spre a găsi
cărțile cerute, Avvă Varsanufie șI
sfîntul Simeon noul bogoslov din Sucea a; am mai
vestit Prcosfinţiei Vostre, prin sfinţia sa părintele Dosithei Ierodiaconul. Pam grăbit
dar a veni la sânta Monastire, ca
dupre cum mă făgăduisem, să triimit numitele cărți. Insă,
o nenorocire! că pentru multe

păcatele mele,

nu ai

bine-voit

Dumnedeii

a vesti

părintelui

Stareţului

a

face aceasta.
Și de și mult l-am rugat, ca măcar câle de mine
prescrise de obște Avvă Varsanufie, ȘI
stîntul Simeon noul bogoslov, să bine-voiască a le trimit
e, ci nu am folosit nimie, Și
pentru ce, nu știii. Poate că nu i-aţi seris Sfinţiei sale
dupre cum mi să pare. Și fiind
că nu .sati găsit îngrab ocazion, sait înterdiat răspunsul.
Prcosfinţia Vâstră sati veți
serie părintelui Starețului, sat întru alt chip veţi pune la cale
precum veţi socoti. Părintele Starețul știind că ne folosește pre noi ascultătorii
smerita cugetare, și ca să ne
avem din suflet nenumiţi și nebăgaţi în semă, multe face
de acestea spre folosul nostru
că fiind eti un nimic, și simi serie mie un Mitropolit..... Cu
oserdie dar mă rog, ca:
mila; blagoslovenia, și sfintele și bine priimitele rugăcăunele
Prâosfinţiei Vâstre, fie pururea
asupra nevredniciei ncle, ca cela ce sînt
821, Noemvrie 22..
A Preosfinției Vâstre pr6 plecat şi netrebnie rob
.

Gherontie Ieromonah, tipograf.
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1821.

Lpistola Ieromonahului Gherontie către ditropolitul
Veniamin prin care-l descrie
bătălia
de la Secu, nimicirea

Volintiriloy și amenințările

călug

ărilor din Nemţ,
pentru care ei de frică aîi părăsit Jlonăstirea până
după căderea Secului și veni
rea unci Agale cu armată pentru păzirea
Jlonăstire).
Prcosfinţite și pre milostive Stăpâne.

CNCIII. Pentru fica, spaima, și cutremurul ce ati stepânit,
că nu să știe la ce sterșit va veni lucrul acestui
răsboiii,
cea slobozită de la Dumnedeiă pentru păcatele noastre, a
cu toate întâmplările socotese a fi de prisosit, știute fiind

și încă și acum stăpâneşte fiind
fară mal bine să die, pedeaps
vesti cine-va cu deamăruztul
tuturor reutățile turcilor, vrăj-

mașii sfintei eruci, Numai slavă unuia bunului
ȘI iubitorului de oameni Dumnedei,
rele nu pănă în sfârșit să mânie, nici în veae
îngrozeşte, că întreg și nesfărămat
deşte

pină acum acest sfânt lăcaș. Și o! de sar păzi,
ca înpreună cu

sterșitul, dupre

marele

Pavel!

capă-

ispita, să fie și

Acestea Prcostinția Vâstră bine le știți și deplin
le-aţi audit, și de la părintele
Venedict și de la alții. In vremea când ȘI singur părint
ele Starețul pierdusă toată biărhăţia. Că Neferii ce era în Moniăstire. încă să spăim
ânta, și at dis ca Părinții ce sînt

pe afară,

sait să între

înlăuntru,

sati

să se păzască

cum

vor

putea,

și pe

unde

vor putea, că ci de ar putea pădi pe eci din lăuntrul, și
aceasta pe gâciă, și cum Sa întâmpla. De vreme ce turcii după vre-o 3 dile după ardere
a Secului cu totul să turbase
de mânie, vădând că nu pot să sterșască pe închișii
volintiri, și spre stâmpărarea crudimii lor, în foc ati prefăcut ȘI în cenușe ati întors
nu numai chilii, ci și Schiturdlele
de prin prejur, şi fânul, care ardere să așteptă din
ceas în' ceas și la Nemţ.
Atuneea
toţi ne-am împrăștiat prin păduri, și înştiințându-ne
că Și pe acâstea voese să le calce,
dupre cum pre ale Secului, nevrend am trecut în Bucov
ina. Atuncea și părintele Starețul părăsind chilia, umbla din loe în loc, pe supt butuci
ascundendu-se și culeându-se
ne mai uscând ochii de lacrimi. Și așa vo 7 dile încă
ţiiud înfiorata aceasta frică, până la
închinarea Volintirilor, și stîngirea lor; sfârșitul lor
ati mai crescut cutremurul cu împrăștiarea tureilor de la Secul. Dar Pașa care de la
Iași viind să afla atuncea la Secul,
i singur scrisese părintelui Stareţului să se dea în
laturi, și cu toată cudinadinsirea, să
se păzească, după supunerea și cea, desăvârșită stinge
re, dic a Volintirilor, ati triimis la
Monăstirea Nemţului un. Agă cu vre-o 60 turci, dupre
cum însuși părintele Starețul
mi-ait spus, spre paza Monăstirei, carii cu toată
limiștea at venit, și de-aceia ati mai
încetat puţin fica, și sati înmulțit darea de bani,
pănă și la 500 lei pe di.
Deci fiind că mat tot soborul să îndelungase, ne având
cine întâmpina slujbele, de
nevoe sii adus țigani prin chiliile părinților pe afară,
însă nu pe la toți. După aceasta aii luat doi oare-carii părinţi voe de la părintele
Starețul (care voc, după cum mi
să pare) de multa supărare o aii dat, să adune
toate ale fugiţilor părinți de pe la chilii
nu numai

lemne, legumi, grâă, ci toate în: scurt, căutând acei osârdn
ici ascultători: toate

tainele și ascundătorile chiliilor, Tipografia la
această întâmplare

hăgată în seamă,

fiind că numai

la dânsa

at r&mas

numai

nu at rămas mai ne-

scândurile goale,

însă acestă cercetare, sati făcut din afară, iară toate strumentur
ile tipografiei și cărțile,
ati r&mas

pădite prin ascundătoril

e ce mai mainte făcusem și le ascunsesem, neștiu
te și ne nemerite fiind de osîrdnicii aceia ascultători, „Această voe
în ce chip, și pentru ce sati dat,
a 0 socoti
care dice:

că, ȘI a 0 judeca de bună, sati de rea, nu
mi-să dă voe ds sfânta Scriptură
„Pre cel mai mare să nul judeci“. Insă
văd că în multă mâhnire ai înpins

De cei mai mulți. Frica aceasta m'ati făcut pe mine
a mă întoarce în grabă înapoi, că

macar de și trimescsem înainte păditori, cu toate acâstea tot să silea oare-carii ai nimicnici, titlul de fugit puindu-mi asupră-mi. Dar după ce am venit, și după cuviincioasa,
probozire ce mi sati făcut, vădend și cit vremile în ce chip sînt, și că ocrotitorii tipografică ati trecut, și că Prcosfinţia Vâstră vați depărtat, mam înbrăcat cu răbdare
ca cu o haină, și 'mi iaste pusă mâna, preste gură, și mă aflu foarte mulțemit, că nu
Sati pus stăpânire preste tipoprafie, și așa et la dare de samă ași fi dat peste îspită....
Evangheliile Prcosfinţiei Vostre, sati “pus în lucrare spre a să încleia și a să felțui,
că alţi legătoră, ne aratându-le cei ce știi iscusul, numai le strică și le amestecă, ii
încă în Bucovina, aflându-mă, când groaznica aceia frică stăpânea, rugam de multe ori
pe părintele Starețul, prin triimiși, simi dea voe a trece în magazinul împărătesc, dacă
nu altele, apoi măcar Evangheliile Prcosfinţiei Vâstre, dar nu ati lăsat, dicând, că ce va
pătimi toată Monăstirea, va pătimi și tipografia cu ale sale. ȘI acum, dupre cum și alții
din viii glas vE vor încredința pe Prtosfinţia, Vostră, fuică aste, dupre cum am
mat
dis, că nu să ştie sferșitul.
Părintele Starețul, Dummnedeii să-l întărească, chiar muceniceaseăi bărbăție ati arătat
și arată. Numai atâta neînpăcare mal a tuturor, jefuirea, ca așa să die, chiliilor
părinilor. Tartă-m& Preosfințite Stăpâne, că nu cu patimă oare-care am arătat acestea,
ci cu
ubire și adevăr am vorbit de ele întâmplate. Acestea, și remât
Al Preosfinţici Vâstre nevrednic rob
Noembre

Gherontie leromonal
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Lpistola Jlitropolituhui Grigorie din Chișinăă către Jitropolitul Veniam
in
care să plânge că nu i-dăi respuns la scrisorile sule, că Jlitrop
olitul
min Să porti vece față de el, că el i-ati fost amic și sincer consili
er,
Jine de l-ar chema și acum să trccă în Joldova să nu îndrăz
ndscă a se
ca în urmă să nu regrete pasul făcut,

prin
Veniacă în
duce,

Preosfinţite Stăpâne, milostivule Arhipăstor.

CXCIV. Intratâte rânduri țam seris socotind cit, că scrisor
ile mele merg la un Arhipăstor. Martur este Domnul nostru Isus Hristos cu câtă
dragoste și curățenie îţi sericm
și de la o scrisâre ce ai scris fratelui Prcosfinţiei
tale, pe care serisâre ai triimes-o cu
carte Patriarhului, ace carte mi-ati dat-o Cuconul Șerban
de am citit-o și altă mam v&dut într'ensa fă” numai.o necredință asupra me, ca când
ț-ași fi fost ci vrăjma
; penș
tru aceasta foarte mi-ai părut rău, că atâta vreme trăind
la un loc și pă acum nu
mai înțăles, ei la această, pricină, ţ-am pus martur pe
Domnul nostru, judece el și să
de fiește-căruia după inima sa; cii ţ-am seris întrat
âte rânduri ca să nu te duci la Eși.
Oare pentru ce am scris așa vrându-ți răi? ba: ci voindu
-ți binele am seris așa, și acum
Jară-și tot așa serii ca nici decum să nu te ducă,
dar de sai dus amândoi Episcopii
meargă
sănătoși.

Aduţi

aminte

de cele ce ţa scris Galeţin și cele ce seria M... în
cartea

aceasta pentru carele te chemam nai voit să vii, să-ţi fie
de bine, atâta numai die că purtările...
Moldovenii:nu faceți altă fiu numai umblați ca să puneţi
opinca
în obrazul lui A: și luaţi-vă măsurile bine ca să nu greșiți
păn' în sfârșit. Și iată că
triimit o serisre ce iaste venită de peste Prut de la
Eși, după cum să vede și cred
că iară-și te o fi chemând să mergi acolo, iar eii die:
nici decum să nu mergi, iar la

— 177—
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e6 de pe urmă stăpân ești fă cum

nai avut cine să te popriască

ț-a fi vot,

ȘI cu acâsta sînt

însă pe urmă să nu te paraponisăști
că

AL Prâosfinţiei tale în Hristos frate
și slugă
i O" "EPATIO'AEOS TPIILO'PIOS.

Serisoarea aceca de la ML... pentru
carele te chemam nu să poate arăta
cătră altă
personă fără numai cătră persâna Prcosfin
ţiei tale dar fiind că nai să vii va
rămâne
neștiută.

ROI —

1S21 Nos. 92. Kiowsâu,

18821.

pistola Paharnicului Constantin prin care
justifică Mitropolitului Veniamin înlâvzierea sosirei la Colincăufi a unei epistole patriarhale,
îl încunoștiințeză că Păvintele Iheșul ai distituit pe Protopopul Eftimie,
că ai mat venit Turci în Iași
și cii sunt pe cale încă
141000 de a veni; apoi că [ara e în lipsă
şi probabil că să

va lua tot fânul din țară pentru armată.

Inalt Preosfinţite şi mult milostive Stăpâne !
CAOV. Dumnia-lui Spătarul Iordache Bucşănes
cul de la 15 ale aceștii lună îmi trimite
o serisore a Prcosfinţiilor Vâstre cătră Caimacam
, în care cra un pachet și cătră Prosfințitul a toată lumea Patriarh, și dându-o slăvi
rei sale întru aceiași (i ce ati sosit, ati
și cetit serisărea cătră Dumnia-lui fiind et de față.
Mai alaltă-sară în casă la părintele Hușul fiind, unde cram Și cui, mi-ati dis ca când
voii serie Preosfințici Vostre să însămnez
din partea Slăvirei sale că cu fiiaseă plecăciune
. sărută, dreapta blagoslovitârea a Prcosfințici Vâstre și că în vremea ce va avea lesnire
despre altele va respunde înscris, și să
nu ve mirați de zăbava co sait făcut cu trimi
terea cătră Prcosfinția Vâstră a cpistolici
Prcostințitului Patriarh, pentru că după ce
est de la Patriarhie o așa trimitire, să dă
la Capechihaelele din Țarigrad de să împart pe
la Arhiereii și Eparhiele de acolo, și
apoi să trimit la Capechiheua de la Silistra, de
unde venirea aice la multe pricini să
întâmplă de să zăhbovese și peste 60 dile, și acesta
este pricina înterdierei.
De ln 7 sau 8 tota aceștie am trimis o seris
âre din partea mea pe la Chișinău,
în care ostbit am înstmnat respunsul asupra
științei ce mi să cerea pentru o moșie a,
Mitropoliei din Basarabia, și deosebit pentru
tânguirea Prot, Gheorghie de la "Țigănești
asupra “soții sale care să află peste Prut, alăturând
și serisrea cca citată Mine, și nu
știi de ați priimit acele Scrisori, pentru că păn acum
n'am priimit nici un răspuns asupra acelora.

Prcosfinţia sa Părintele Hușul epitropul, aii schimbat din
slujba Protopopiei
pe Iconomul Efthimie de la Boroae ținutul Sucev
ei, pentru

ne împlinirea datoriilor sale
la poroneile ce i stati trimis, fiind cu totul dat numa
i la interesurile cele pentru dânsul,
Și să nu

vă pae rtii, pentru că ai scăpat partea aceia
de ținut de un om crud la giudecată, ȘI Jacaș, în locul căruia Sati seris unul Sache
larie Vasilie de la biserica pre cuviosei Paraschivei din târgul Botoșani carele prin
mijlocirea, părintelui Tliupoleos _s'ati
făcut Sachelar,
Din oștile

ca să vie aice Și să să rânduiaseă Protopop.

împărăteşti ai mai venit peste do& mii, st mai
vorbește și pentru Saras..
chieriul de la Silistra ca să să pogoare încdce cu vro
14 mil, ce va fi nu să știe, numai Dumn

edeti să-și facă milă, căci și zaharcua pe
ce di merge să înpuținează, din
fânul gata cât sati putut face cu mare nevoe
din iarba ce ati remas peste fânul împ&Tătese ce sai făcut cu țara, sai dat acum
hotărire a să lua un analogon din 10 sto-

Sui 5, și sferșindu-se și acest analogon pâte se va,
lua și cu vurta, Viile de la Vișan
Sai cules
cu scutelnicii
doi de lei, iar îngropatul

de la “Totoești după ce li sati plătit
sati plătit cu bani câte cincă-spre-dece

una sută opt-eci și
lei pogonul, vin aii

Documente
23.

— 118—
eșit peste doă mii vedre după tahmin care cel mai mult stă închis
find amândoă pivniţile din Mitropolie pline. Noi cu toții din mila lui
rugăciunele Prcosfinţiei Voâstre ne aflăm sănătoși.
Al Prâosfinţiilor Vâstre pre plecată și
1821 Noemvrie 24.
Constantin
OO

pe loc în cramă,
Dunmedeii și cu
supusă slugă
Paharnic.
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1881.

Serisorea Visternicului Dimitrache Sturdza prin care descrie chipul cum ş'aii
dus cu consentimentul Jitropolilului Veniamin și a egumenilor din N mf și Secul
averea, odorele și documentele sale spre asigurare în Secul ; că trimițend a le vidica înainte de încunjurarea Secului de Turci, nu i le-ai înapoiat egumenul, sul

cucent că suni bine asigurate; apoi întrând Lteriștă în Secul și învingând prin

trădare Turcii pe Literiști ai dat foc Secului și ai mistuit prin Joe și Jaf toate
averile românești existente acolo. Pentru aceia, Visternicul Dumitrache Sturdza
"reclamă să-i plătăscă Jonastirea daunele ce a suferil în averea sa.
Cu fitasca plecăctune închinându-mă sărut dreapta blagoslovitore a Prtosfinţiilor Vostre.
CNCVI. Știut este Prcosfințiilor Vostre că la Monăstirea Secul cu carte Prcosfinţiilor
Vostre cătră sfinția sa, Starețul Ilarie am triimis cinci sîpete şi duă lăqi, cu giuvaeriută,
argintării, serisorile toate a moșiilor mele și Dumnia-lui fratelui met Comisul Ilie, şi a
altor acaretură, cum și toate straile și alte lucruri ale casei mele. Cu care mergendl omu]

mei la sfinția sa Starețul Ilarie, după cartea Preosfinţiei Vâstre, ai șI seris Boumenului
Venediet de la Monăstirea Săcul ca la cel mai bun loc de taină să le pue. Și mergând
la Egumenul

Venedict

în ființa

omului

meii

le aii pus

în

bașca

de

supt sfintul

Nicolai

cu figăduimță că să va zidi ușa acei baști. După trecire de o lună de Qile mergând
omul meti acolo la Monăstire ca să vadă cum stati lucrurile mele, avend și el însu-și
ale sale, nu le ati aflat la locul unde ati fost puse, și făcând întrebare Eoumenului Venediet i aii răspuns că le-ati mutat la alt loe mai sieur și de taină, unde nu poate fi
nică o grijă. Ati cerut să-i arăte locu, și nică cu un chip nai voit, îneredințându-l să
fie tără nici o grijă. Așa dar după trecire de altă o lună de (ile aflând omul mei de
călearea altor Monăstiri, ati mers iară-și la Monăstirea Stcul cu cară cu boi, și ati cerut
la Egumenul Venediet să-i deie sîpetile și lădile cu lucrurile mele ca să le încarce să
le aducă aicea în Bucovina, fiind cu grijă de a le lăsa mal mult acolo la Moniăstire, și Egumenul Venediet nici cu un chip mat voit a le da, dicând: că la locul unde sînt puse
și didite nu poate umbla, nici poate ave nici o grijă măcar să se rîsipască toată
M6năstirea, așa dar stând cl o di acolo ati făcut rugăminte a-i să da măcar ale sale lueruri
și m'aii fost ascultat a-i da nimica, întoreendu-să fără nici o lucrare,
Intaceiași vreme să afla cu șădere la ace Monăstire Steu ȘI sfinția sa matca
Eca„terina (maica me) și asămine încredințare ati dat și sfințici sale Egumenul Venedict fără
a-i spune, sai: a-i arăta locul unde mi-ati pus lucrurile, de cât îi dice să nu aibă nică o temere sait grijă că să va pute afla, vre-odinidră locul unde le-ati tăinuit, măcar orl-ce
primejdii să vor întâmpla. Cu aceste dar tari fâgăduinți și îneredințără ati rămas toată
ame avere în a sa purtare de grijă. Acum dar după închiderea Eteriștilor la ace Monăstire, și în urmă năvălirea oștilor othomanicești asupra lor, şi călcarea și stricarea Monăstirei sati înprăștiet toți părinții ce cra la ace Monăstire, din care o samă sati tras în
Ardel fiind de acolo de loc, far alții ati trecut în parte acesta a Bucovinei între cari a
tost și Egumenul "Venedict, pe carele aflându-l că este intrat în cotromanțul de la Cornul-luncei, i-am și seris îndată rugându-l ca, să-mi vesteasei pentru lucrurile de sînt
sigure la locul unde le-aii pus, și de nu pot fi în primejdie, și Sfinția sa îmi face în
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scurt răspunsul, că pentru lucruri, ardend Monăstirea
, toate cele at ars, Apoi viind aice
în Cernăuţi înpreună cu alți Părinți și un diaco
n Isihie celisiarhul de la Monăstirea, S&cul și făcendu-i întrebare de are știință pentr
u lucrurile mele, mi-ati arătat că are toată
știința, spuindu-mi că însuși înpreună cu alţi
părinți noapte le-ar fi mutat din bașea de
supt sfîntul Nicolai într”o pivniță, în care e
o tainiță adâncă, unde sati pus, didindu-să
și ușa, și că la acel loc nu poate fi nici o grijă
de ars, sait de luat. L-am făcut întrebare
în ce vreme și când ati cșit din Monăstire,
și mi-ati respuns că cu 2" ceasuri mai înain
te
de a să încungiura Monăstivea de oștile othom
anicești,
—
:
După trecere de câte-va dile at venit
aice în Cernăuţi și Egumenul Venediet
ȘI
făcendu-i multă întrebare Și rugăminte
ca să-mi arăte tot adevărul ce știință,
are pentru
luerurile- mele, și Sfinţia, sa, când îmi spune
că în bașea de supt sfintul Nicolai fiind
ati
ars, când Jară-și că le ar fi ridicat
de. acolo și le ar fi pus în pirgul,
de
lângă
cclisi
art
hic, de unde ati ars când toate binalele
din Monăstire sati ars, Asupra cărora i-am
făcu. întrebare pentru pivniţa ce mi-ati arătat
eclisiarhul Isihie, și Sfinţia sa cu îngăimală
mi-au
respuns că cu adovărat sai fost pus a
mele lucruri în tainița din ace curecherie
,
dar
în urmă le ai scos de acolo fiind că să
vestisă, acea tainiță, și le ati pus în pirgu
l
de
mal sus dis, de unde intrând oștile othomanice
ști în Monăstire ati spart ușa de fier
a pirgului și luând ce ati găsit mai de preț
celora-l-alte lucruri le at dat foc de ati
ars. Iar.
făcând întrebare și Dumnia-lui Logofătul
Dimitrachi Sturdza (socru-mett) și Dumnia-lui
iarăși întralt chip X-a arătat, că în pire
fiind o tainiță cu tavan, unde era puse
luerurile mele, stat aprins tavanu acei tainiţe
și ati ars toate lucrurile. Apoi iarăși ati
arătat
că ar fi spus din Eteriști că multe lucru
ri din averile boerești spărgând spete
și lădi
ci le ar fi îngropat. Intuu toate aceste deose
bite arătări a Egumenului Venedict, t-am
făcut întrebare de unde are acest fel de
știință, de cele ce sai lucrat de othomani
în
Monăsire în vreme. când Sfinţia sa lips6
de acolo, și Sfinţia sa mi-ati răspuns că
după
tragerea othomanilor ai mers însu-și cu
alți 16 părinți într'o noapte ȘI ati cereat
toate
tainițele Monăstirei și le ati aflat sparte
mai vârtos în pirgul unde ave pusă lucru
rile
mele încă arde serumul. Așa dar vădend
că după toate ispitele ce t-am făcut chip
n'aii
stătut a pute afla un adevăr, am scris sfinți
ci sale Starețului Ilarie ca să cerceteze
pe
părinții acei ce ati mai rămas de la Moniistire
” Săcul acolo la Monăstirea, Nemţul, doar
va pute descoperi vre
un adevăr,

și respunsul

ce-mi face sfinția sa.cu învin

ovăţire Eoumenului Venedict, s'aii vădut de Prâosfinţia Vâstr
ă, Deci fiind că după toate cercările
ce am făcut prin boeri și alții în Eși și pe
la alte târguri de othomani nu si găsesc
nică să află luate lucruri boerești-saii a altora,
de cât din lucrurile Pr6osfinţiei sale Vlădicăi de Roman, care toate le ati și aflat și le-ati
luat. Apoi iată dar că tot prepusul
remâne asupra Egumenului Venedict și eci înpreună
cu sine. Deci întru suspinare rog
pe Prcosfinţia Vâstră prin chipurile ce veţi socoti,
a să opri numitul Egumen de a nu
să depărta din Basarabie de unde acum să află, păr
la vreme ce va bine voi Dumnedeii a ne întârce la Patria, nâstră, ca fiind de față
să-mi de samă de lucrurile” mele, Și

a altor boeri căci de a rămâne isterisit și afanisit

de avere mea ce mi-a rămas de la

strămoși
Și moșii mei și câșligată, și din copilărie me, socotesc că, însuși
Prâosfinţia Vâstră nu o veți
îngădui. Ci dar ori pomenitul Egumen o va da de
faţă, ori că din averea, Monăstirei
mi să va împlini păgubire, căi cii în sili nu am triimes
lucrurile mele la ace Monăstire
ci cu ştirea și blagoslovenia Preosfinţiilor Vâstre, și priim
ire Stareţului și a Egumenului
„Yenedict, și irebuca dacă nu le era cu voce, a mi le da
când am triimis pe omul net
de le-au cerut. Și de punere la cale mă rog să aib r&spunsul
Preosfinţiilor Vostre, |
Al Preosfinţiilor Vâstre pr€ plecat fiu sufletesc,
|
Dimitrache Sturdza Visternic,:
821 Noemvrie 26. Cerniuţi.
RO
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Apistola Visternicului Sandu Sturdza prin care arută suferințele
pământenilor în
fară trimițându-ă Îlitropolitului Veniamin mai multe epistole a boeril
or prin carei
descriil ce afaceri politice să desvoltă între partidele boerești și doreșt
e de a'l vedea,
Cu fiiască evlavie și cu căduta supunere sărut dreapta sfinţiei tale
Parinte Alitropolite.
CXCVII. Dos cărți a Pre Inalt sfinției tale, una eri și una astă-di
întovărășite cu una de la
vărul Grigoraș Sturdza Biv vel Logofăt, astimine ȘI acele alăturate
pitacuri de la verul
Șerban fratele Prosfinției tale carele atât acele pitacuri cât și cele-l-a
lte pitacuri cetindu-le cu mare luare aminte, am înțăles toată curgerea pricine
i atât a pitacurilor cât și
a cărților vtrului Grigoraș pe care le triimit spre a le vede și Prâosfi
nția Vostră, cu adio
gire încă cu o carte ce am luat cu nepotu Iancu Sturdza care
at venit alaltă-eri de lu
Chișinăii, cu venirea Dumnia-lui Spătarului Iordahe Bucșănescu acolo
le vei priimi ; de
la care pre larg te vei pliroforisi Prcosfinţia Vâstră întru toate și peste tote
având și de la noi
plivoforii spre sferșirea și încheerea acelor arătate de Dumnia-lui,
ne rămâind nici o îndoială și de cătră părintele nostru ecl obştesc, le va urma și le
va priimi. Cunoscând
plecarea și iubirea fiilor acelor adevărați a Prcosfinţiei Vostre, și întru
de apururea în
cugetul

cel curat

care nici odată

n'a

cugetat a fi într'alte sferșitură de cât numai întru

acele sfinte și cinstite care atârnă spre lauda patriotismului și a
datoriei creștinești, rămâind de apururea.
A Prcosfinţiilor Vostre fiu sufletese ȘI vecinică slugă
1821 Noembrie 23 Cernăuţi.
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Răspunsul Jitropolitului Veniamin cătă Jlitropo
litul Grigorie al Jevapolici prin
carei declară că sunt nedrepte vederile sale
că'l ar privi rii, că scrisorile secrete
de la Îl... să-i le trimată la Colincăuți pentru
că împrejurările nul lasă aveni la
Chișinăă ; apoi că va sta în Colincăuţi și nu
se va întărce în Patrie,
(Înalt Prcosfinţite),

CXCVIII. Am priimit și cea din 22 pr6
dorită mie scris6rea Prcosfințici tale întov
ărășită cu un plic de la Paharnicul Cons
tantin din Iași.
Cu pătrundere am cetit însămnările Prcos
finţiei. tale pentru necredința ce aș
ave
asupra celor ce-mi serie, îndemnarea ce-mi
faci să nu mă amăgesc cu cșirea, Și că serisorea acea de la M... pentru: cart îmi
fel chemarea neputându-să arăta la
alții de
cât numai mie, va rămâne neștiută, dâcă
nu voese a veni.
De nu sînt îndestul, pre iubite fate desvinovăț
irile mele ce prin dot serisoi am

făcut mai înainte Preosfinţică tale, silit
sînt dar prin acesta a pune

martur pe acelaș de

Ă
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inimi știutor Domnul Hristos, carele știe că nu pentru că
nu am credinţă în Pr6osfin-

ţia ta, ci pentru ca să nu mă fac pricină, de nenorocire
a altora, stati aice embodisit

(oprit) ȘI
de mulţimea calabalicului și de greutatea drumului,
|
Seris6rea acea de la M.... decă bunătatea Preosfinţiei
tale va fi asupra mea, să pâte
tălmăci tainic și prin poștă să mi să triimită, pe
car€ vădînd-o citi ași pute să păzăse
și urmarea cuprinderii ei, căci știut Yaste Prcosf
ințiăi tale că cui afară de limba Patrici
și grecește alta nu știi și totuși la altul trebue
să o due să o tălmăeeseă.
Pentru eșirea mea să nu al nici o îndoială
că nu mă voii păzi precum îmi scrii,
nu te îndoi pre iubite frate de mulțămirea suflet
ului mei întru păzirea, însenmăriler
Preosfinţiei tale, fiind
Al Prâosfinţiei tale în Hristos frate.
$21 Noemvrie 99,
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Îpistola Visternicului Sandu Sturdza prin care
încunoștiințiză pe Alitropolitul
Veniamin de a nu avea leamă să stea în Colincău
ţi și să nu trdcă nici la Iotin
nici la Liov și că îl va încunoștiința când va
fi nevoe de a se retrage de unde stă;
că în Jloldova Turcii ridică proviantură consider
abile din țara de sus a Jloldovii;
că Rușii observă pasurile Turcilo» ; că eșirea
Pri Sfinţiei sale din Colincăufi s'a
întevpreta în văi; că jaloba ce pretind boerii
din Basarabia s*o facă la Petersburg
nai de cât s'o facă singură pe tiicute că în
fine Jlitropolitul Veniamin să să lepede de amiciția luă Jerapoleos ca de drac
u.
Cu fitască evlavie închinându mă sărut cu plecă
ciune dreapta Preosfinției Văstre
CACIN. Priimind blagoslovitârea cartea Prcos
finţiei. Vâstre, am vădut cu pătrundere sufletească cele însămnate pentru grija audir
ilor celor zadarnice, a năvăliri Agarinenilor,
Prcosfințite Părinte! dacă ar av6 acestă
grijă cel mai puţin temeiii, apoi et
acel care păzese haracterul cinstei Și a ființ
ă Vâstre, mai mult de cât al mei, cum
nu aș dice că pentru păzirea vieţei părintelui
meti să se tragă și la Hotin și la Liovul
și în fundul Rosiei, pentru că mă interisari
sește scumpa viața Vostră, pentru care
încă
nuți sint cunoscute pasurile cele prietenești
ce urmăm cu necontenire.
Dar o mișcare ca acesta a Agarinenilor că nu
poate fi, aste vădută, căci ci din păr
țile aceste rădică, fânul, Pâine și vitele și acum
taste Beldiman la Dorohoi și Lăscărache
Sturdza la Sucâva și Andronache la Botoș
ani, curăţind zaharele ȘI fânul în cât numa
i
de la Botoșani taste sareină de 8000 cară și
de la Herţa de 4000, lăsând în tânguire
pe săraci, ca să care la Iași, ar fi sunetul
cel mai mare al gătirei pe la țărmui de conace, când ar av vre un scop de venire
spre năvălire în părțile de sus. Lăsăm a dice
că Turcii umblă cu steag alb pe margini,
ca să ariăte necugetarc răsboiului, lăsăm
a
(dice că și Rușii, unde at sciință că sunt 'Purc
i grămădiți acolo în prejmă stati ȘI că, lăsim a dice că de la Succ

ra ne spui: că sunetul trecerei Tureilor
Var fi scornit Moldovenii din Chișinăă, pentru care nu puţin
ă părere de răi au primit Ruşii cum
să pâte
crede că o armie fiind în Basarabia
pravoslavnică și regulată, ar lăsa fără
îngrijire do-

sul oșteă în pericolul comandărei, ati știință
unde sunt grămădiți Purcii, și în toate ceasurile primese vestini, și se mișcă după
trebuinţă.
|
Aceste nu le scrii ca să ţii pre Prdosfinția
Vostră în Colincăuţi, căci nu neguțitorese nici o priință

a mea cu acesta, acestă, ședere strîm
torită mai mult] foloseşte vo€
Părinte, stând cu adiaforie (cu indiferenț
ă părută) precum apărătorul cel milos
tiv povățuește supunere, strigând cătră legiuita
păn' acum stăpânire, ca să p6tă striga:
că Mol-

—

dovenii
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sînt supuși și pentru ce pătimese?

cum și pentru nenorociții din Moldova din
Patria cea jalnică, ca nu cum-va, prin tâleuiri a mișcărei vâstre
să, se dică: fugă la necredință.

Apoi poți face cum vei socoti, că și Hotinul iaste aprâp
e și Rosia de la Hotin
iaste îndată cu trecerea Nistrului, mai mult va fi
tălmăcirea cea rea. Insă noi nu
vom lipsi a înștiința în cugetul cel mai sfint când
va f mișcare în partea acâsta, care
nu poate să aibă loc; și tot nemișcare laste mai priincidsă.
|
Intoreându-se Dumnia-lui Spătarul Bucșănescu, mi-ai
spus cele vorbite acolo pentru ştiutul simpatriot, cit dati dreptate Prcosfinţiei Vâstre
de a nu iscăli în suplica cătră iubitorul de 6meni Monarch, dacă aceea va fi
să se d6, la înfățișarea dintăă; not
cei politicești o vom iscăli, și: împreună fiind o vom da,
sati spre liniștirea celor-l-alți simpatrioți, să să facă acea arătare, că ai dreptate bocrii
de a înfățișa asemenea cerere. Pentru acesta am și scris veru-meit Grigoraș, întă și cătră
Dumnia-lui Voricul Șerban
seriindu-i idea potrivită și cu socotința Dumni-sale.
|
Cât pentru Axzu Magzar lăcrămător la Porti de starea
țărei, îndestul am făcut și am
împlinit datoria supunerei în toate. Acum, până când nu
vom vedea întoarcerea, Dumni-sale
Vormicului 'Poader Bals cu care lângă altele sai triimis
cătră Seraschier Arzuhal jalnic că
numai rămâne cheler a împărăției, nu putem face
și altul. Iar pentru suplică, la prostolul cel apărător, am fi bucuroși a înștiința și acum,
însă îndată ce vom ndoi aiccă,
hârtie, iscălitorii. vor da șeiință Iașului, și iată jale mai
mare, destule sînt cele serist,
pe semne nu are șeiință de tâte Dumnia-lui Vornicul
Șărban facă acolo suplică, iscălescă
ȘI pre noi şi trimită căci nu ati grijele nâstre. In
plicul ce țam trimis în dilele trecute la Chișinăă, ai fost cătră vărul Grigoraș și perigr
afi (descrierea) a stăreă Și însuși
cart6 lui Andronache, cu bună seamă ca să se trimit
ă la Petersburg, remâne cum să
va socoti de acolo.
Părinte! acei de la Succva să laudă, că ar fi având
între oamenii casei Prtosvințică Vostre un om plătit, care le dă scință pentru ori-ce
mișcare, în cât ȘI pentru car.
tea Cneazului Procuror ar avea sciință. Taste martor Dumme
deii că not am și uitat Oare
părintele Asachi nu are vre un fiii, care cereetâză? păzire
și tăcere, dar milostivirea
c6 cerâscă ne va mântui, că curgerele lucrurilor, acestea
ne dă să nădăjduim. 'Poată Euvopa cătră acesta se unește, și nu pote să fie în lepădare pierda
rea pravoslaviei ; cere însă
întâmplare, rîvnă, osteneală, și înţelepciune cu jertvire, Fii
încredințat că fericirea v6stră și liniștirea, iaste a mea și a acelor cu mine prietini, și
nu face mișcări desperate

fără cuvânt, I&pădăte de Ierapoleos, nu de trei ori ci de trei-deci
mii -ori.
152], Decemyrio î.
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Sint în veci a Prcosfinţiei Vâstre filu sufletesc
ȘI slugă
Ă
Sandu Sturdza Visternie AS
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Un decret a Caimacamului Jloldoecă Stefan Vogoridi
prin care ridică la boevia
de Jledelnicer pe Dumnia-hii Constantin Iavhaz pentru
servicule aduse Patrici în
timpul ocupaţii armatei turcești,

Caimacamul Moldaviei.
CC.
“Treapta, cinurilor și a rangurilor dintru începuto ait stepâ
nitorii de norâde, chipul cel mai întăi, prin care săvârșesc isprava aceia
co temeiul faptei cere cu
neapărare, de la accă ce Patria ca pe niște fi ai ci îi însăr
cinâză, cu dreși-ce împliniri
de slujbi, care pe unii'ca acestia după tot cuvântul drept
ăţei aste datâre a-i oeroti și
a-i cuprinde cu agiutorări. Așa dar, întru asăminea urmare vEdend
și sîrguineiâse purtări |
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cu îndestulă plecare și râvnă, cătră împlinirea datoriilor întru să ârșirea slujbelor însărcinate asupra Dummnia-lui Constandin Harhaz, atât în vremile trecute în slujbele
pă- -

mântului, după încredințarea

ce avem,

cât și acum

de la întâreerea purtătorilor

de bi-

ruință oști a pr€ puternieci n6stre Impirăţii, în cuprinsul pământului
acestuia, sati ar&tat cu nceruțare jărtfind ostenelile și slujind în slujbele oștineștă, cu primejdia
vicței,
S, i în alte pământești
slujbe în care și astă-(i să află. Pentru acâsta dar spre Greş-care
7
isplătire şi cunoștință a acestora, în puterea înaltelor și vrednice de închinăciuni împărătești firmanuri prin cari ne încredințază și ne dă, asupră-ne deplină ocărmuir
ea țărei aceștia a Moldaviei, îl cinstim și îl înălțăm la trepta cinului
Medelniceriei.
Drept aceia de acum înainte va ave întru împărtășirea de pronom
iile drepturilor
și privilegiurile ce să cuvin cinului acestuia, dându-i-să și seuteln
icii i breslașii și slugile acestui rang a Medelniceriei, după obieciul pământului,
și leg6 țărei.
*.

BOPOPIAL,

|

1821 Dechemvrie 4.

Vel Logofătul
Sati trecut în catastivul Vistierici
Dimitrie Codrenu Spătar.
9

R93%

1821.

Înştiinţare dată JMitropolitului Veniamin de o personă necunoscută despre diplomației Austria și a Nosici, despre crudimele 'Turcilor în Orient, despre politica
Europei după jurnale și despre grozăvule ce se petec în Constantinopole.
'loate

acestea luate din o scrisore a feciorului lui Baab Consulul Austriei. CUI.
Inștiinţările care ati venit astă-qi de la "Țarigrad și de la Viena cătră,

Monsieur Raab, acele unite și cu sufleteasca evlavie cătră făcâtorul de minuni

sfântul Spi-

rilon, a căruia praznic este mâne, acestea mait îndemnat a: trimete omul mei cu înștiințarea, că fitul lui Raab serie de la 15 Noemwrie din "Parigrad acestea. Intăi: că acum
sînt cinci luni de când tot să nevoește Ministru Austriecese a tratarisi cu Poarta pentru
ultimatum a Rosici, și din nenorocire să află tot de unde ati început, căci Poarta nimie
nu primește, și încă la nimic nu să îndreptează; făcând tot acele strășnicii și crudimă
mai răi de cât întăi. Cât pe Tancul Calimah cu poruncă tăindu-l la Chesaria, pentru
că ati fost unit cu Rușii, și că ar fi pricina deșehiderii r&sboiului persienese, l-ati tăăct
și capul i-aii adus la "Țarigrad acum. Iar Scarlat Vodă ati murit la surgunlic cu damla,
dar mai mult cu otravă, ca să nu-l mat ccie Rușii să fie Domn. După acesta aducând
în Țarigrad flota turciască, acele 35 corăbioare grecești a Idrioţilor ce le-ati robit, toate
aceste corăbioare le-ati pus înaintea fereştilor Saraiului împărătesc, și scoțând 80 de Idrioi robi, i-ai spânzurat pe acele corăbii, lăsându-i trei dile ca să-i vadă lumea, iar alți
600 Idrioţi robi i-ati pus de odată la închis6rea morţii ca să-i peardă la Banid. Ai schimhat pe Căpitan Pașa, ai rânduit unul mai nevrednic, ca să să gătească, -să fasă acum
cu flota pe marea Albă, acesta nefiind destomic sati urșit și Galioţii, cu Enicerii și
ca întru o anarhie desăvîrșită în "Țarigrad, diua pradă, sparg dugheni, desbracă case,
târgoveții Țarioradului nică mai

pradă

ȘI

în

moarte

și nimenea

cutează a eși din casă și a să arăta toate în jac, Și în
nu

îndrăznesc

să ică

nimică acestor lupi întrarmați în

cât (dice) că în diua ce sati pormit poșta, wati mai fost chip să să mai arăte prin 'Ţarigrad suflet, de cât prădătorii și omoritorii, ba încă ati dat poruncă Sultanu când va

ÎL să mai
Efendi.:

poriască

poșta, să nu

poată

eși
.

din "Țarigrad fără teșchereaua

lui Stanbol
|

—
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Veste au venit că Ianina o ati luat Turcii fiind acum
aprope de orașul Ianina dot ceasuri, tâte acestea dati
o
Turcii nimică nu voese a se pleca, dar nici pâte rageal
ul
hia nesupunerei, este de la mare păn la mie. Și ecă din
balilor. O înştiinţare de la Viena ce s'ati auţit de la Pașa
de

cei împărătești biruitori la...
încredințare de răsboiii, căci
să hotărască altă. Căci anar"Țarigrad sunt în voința zorBosna, să vede că în "Țarigrad

ai omorit zorbalele pe Sultanul, și sati pierdut vărsitorul
de sânge. (Din gazeturi) 'Tâte
gazetele

aceste de astă-di vestesc, că Turcii nepriimind sfătuirea, plecăr
ei întărirea cătră cerilor celor drepte a Roşici, arătate prin nota lui Strog
onov care să găsește toate cu cuviință de cătră cele-l-alte puteri aliate, apoi Rosia aste
silită ale împlini prin r&sboiii,
Așa dar, Glavna Cuartira a guardică rosești să află la Vila,
Sachen cu armia sa sati
poruncit să vie la Chiev, Ermolai cu armia sa la Ucrai
na și Vigtenştein ln Basarabia,

ȘI ai alcătuit curtea Rosici cu Austria

ca numai

Rosia să d6

răsboiii Purcilor, iar

Austria stând întrarmată, să păzască Europa cea-l-altă,
a nu să revoltarisi, și în urmă
să să tolosască și Austria, ca și Rosia din izbândirea
resboiului. Mai seriti gazeturile
că la Ispania zorbalicul sau sfetit, Împăratul Craiul ati
ceșit din Madrid, și revoluţionarii strică să trătască iego, cel întăi apostat pe care îl
voesc Craii; acest gazetar serie
o carte toată, care Grecii ati trimes de la Mai cătră Ameri
cani cerend agiutor, și fiiul
lui Raab serie în cartea sa, că ar fi venit veste la Țarig
rad, că Americanii cu flota
lor acum vin spre agiutorul Grecilor, S5 închete dar vestit
orul "Parigradului și a gazeturilor într'acestea, precum și de la Viena în uciderea
Sultanului,
1521 Decemvrio 11,
SS
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Lpistola hii Bucșănescu prin care îslovisește Mitropolitului
Veniamin mersul
aJacerilor politice a jârci, descrie Jafuvule tuvcești și să sfătue
sc cu loții ce
cale să apuce.
Inalt Prtosfinţite Stăpâne !
CCII. Atât cu întoarcerea omului micii, cât și cu triimisul de acolo, am
priinit
poroncile Vâstre, și pitacurile de la Chișinăii a Cuconului Șărban și am vădut
cele în-

semnate,

am

arătat Doerilor

Sturdzăşti

cele scrise, amândoi

mulțimind

și acum

și mai

înainte, fără contenire sînt în duhul cel bun, și Xată serie Dumnia-lui Logofătul
Di_mitrache.
M& grăbese acum, după poronea Inalt Preosfinției Vâstre, a triimite copia ce cătră
strălucitul Cniaz Galeţin, care o am făcut cum âm putut în grabă, dacă aţi
găsit cu
cale, cred că pr€ cuvioșia sa părintele Asachie o va împodobi, și gătindu-să să va,
trimite;
dar bine Iaste îndată și copiate să să triimită la C. C, Șărban la Chișinăii ca să
să arăte
și Dumni-sale Logofetului Grigoraș, să știe că sat găsit cu cale așa, și dacă
vor să
facă și la Monarhul, pot face după acâsta, și iscălind pe acei de aicea o pot triimite,
și așa vor conteni a mai dice, că ai trebuit a să face și nu Sati făcut, că iată
s'a
pre făcut.
Iată cărți de la Paharnicul Costandin de la Iași, iată și a frățâni-meti cătră mine
și a Medelnicerului Iorgu Stavru Ispravnie de Iași, să vede că agiungând Arzul și plâugerea nostră la „Țarigrad le-ai dat peste nas celor de la, Iași turci, le-ati triimis Sultanul și Nalitnami adică carte de afurisănie, dacă nu vor conteni rălele; dar ci pe toată
noaptea ard case, sati ridicat cincă-spre-ece tunuri rămăind vo trei tunuri mică, să dice

—
ai să st ridice și Emicerii,

îi adună
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de la ţinuturi

în Iași.

Halturile lui Margarit și
a altora sînt basme, Prcosfinția Voâstre
fiți fără grijă, avem not mare îngrijire.
Slavă Domnului, at venit și carte
de la Dumnia-lui Vornicul "Toader
Balș de la,
Silistra, iată că o trimit; celă-l-alt
care serie că ni-ati mai triimis, nu
le-am priimit; din
cetire aceștii cărți cătră mine acestul boer
te vei pliroforisi de cele de acolo ȘI năde
jdea,
„binelui în ccrire, oră cum bine sat
făcut, dar sati desvelit ȘI răni. Aces
tă
carte
sati
pltac a Dumni-sale Vornicului Balș ceti
ndu-l îl Vei pune în plicul cel deșc
his
cătr
ă
Costache Sturdza, și îl că pecetlui cu
pecetea Vâstră plicul, ca să-l vadă
să-l arăte Şi
Dumni-sale Logofătului Grigoraş și
Dumni-sale C. C Șărban, fără mai
mult
ă întindere,
pentru că serie într'însul de pers6ne.
In plicul acesta cătră Dumnia-lui Vom
icul Costache Sturdza taste răspunsu
l de la
Dumnia-lui. Visternicul Săndulache,
de la Măria sa Domnița și de la
Cuc
oana Elenco,
toţi rucându-să să să triimită cu sigu
ranție cartea la Iași, o am pornit,
dar fiind că
poșta Esului purcede Sâmbăta demedă
-di și Marţa, apoi așa să vor chib
zui triimiterile,
“i die tot reshoiii, iar nu pace și înto
cmire, având stmnile Țarigradului
proaste.
Ridicarea tunurilor și a Enicerilor de
va îi, o socotesc grija trecerei rușilor
și slăbiciunea lor,
Accsta acum cu grabă triimițend amâ
ndoi &menii ce ati fost aicea și pe
acel ceai!
adus Arzul, pentru care cu toată casa
mulțemese Pr6osfinţiei Vâstre, rugânduse pentru
viața și liniștirea sufletului și preslăvi
rea Vostră de unde va răzima și a
casc
ă cei lăcrâmitoare a mea.
|
Un Manolache Ene pe care turcii l-ati
prăpădit, I-ai omorit doi copii, l-ai râpi
ţ
tot, Xaste știută istoria cc traghicâscă
a sa, acesta a venit în deznădăjduir
e
cu o casă
de copii mici a dice: că va să-și r&pu
e viaţa, ci nu am ce mânca, nu-l
pot
agiuta,
mi-ati dat o carte, oare nu să poate din
milile Chișinăului care le iei Cavacii cei
bogaţi
și Sueil cei tălhari să să facă ceva, pent
ru săracul cel mai lăcrâmitoriti ?
plecat rob
1521 Deehemwie 12.
Bucșănescu,
————
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1881.

Ipistola lui Ducșănescu prin care arată
Mitropolituhii, Veniamin suma enormă
de proviantură ce rîdică Turcii din Joldov
a, de asemenea în trimete și respunsul
lui 1 codor Bals de la Silistra sall Cost
ache Sturdza consiliindu-l ce trebue să facă
,
Inalt Preosfinţite Stăpâne ?

CCIII. En am scris triimețend și cărțile
de la Iași, și copia cerșută, dar fiind cs
Dumnia-lui Logofătul Dimitrache Sturdza
nau apucata găti răspunsurile sale cătră
fiiul
Dumni-sale de la Chișinăii,

prii

mind și Dumnia-lui cărți, tot în plicul ce mi
sati tri.
mis prin Colinciuţi, iată gătindu-l acum
, m'at poftit să sg trimită ; așa dar,
ca st nu
Tămâe hatârul Dumni-sale, iată pornesc
pe unul din feciorii mei, (cu) acest plic,
ca să să
proftaxască,

(ajungă) eu cele-l-alte.
Vre-o altă idee nu am mai dobândit, de cât că
pe la ţinuturile din țara
viei, Yaste Prăpădenie cuceririle păpușoil
or,

|
Molda-

lemnelor și a oilor, ficându-ss o socot
iali,
din însemnările ceririlor să vede că, suma chilelor
de
păpu
șol
iaste
7500
0
chile,
și
40000
cară lemne, 40000 cară fân, 45000
oi, 7500

Documente

vacă; iar grâii și ord

și ovăs, tot cât vor
24.

—
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afla pănă la un fir, în scurt preţul acestor cerșute să întinde acum numai la 3000000
lei, adică, trei miliâne lei, afară de 120000 chile grâii ce ati luat pănă acum; numai de la,
Dumniu-lui

Visternicul

Alecu

Balș,

ait luat 1400

chile păpuşoi

și de la YVornicul 'Loa-

der Balș 800 chile, prăpădenie, de se va putea să se anine în cartea Cneazului sumele
cerirei de acum, că numai cară ca să o ducă la: Iași trebuese 150000 cară, iar în
preţ de bani trei miline vine toată zahareaiia de mai înainte.
Dumnia-lui Vornicul Costache Sturdza mai nimică nu serie cătră Dumnia-lui Visternicul Săndulache, de cât că aii făcut prietenie cu Chiselev, cu Sabaniev şi cu Orlov,
că va fi războiii grabnic și cu jaloba către Monarhul să triimitem pentru starea, ce jalnică, fată din cartea acea cătră inine te vel pliroforisi; Căci a Dumni-sale Visternicului
iaste plină de pricini de moșii și de vîndare țiganilor, pentru acâsta dar să li să triimită o copie de cele ce să vor serie la pragul monarhicese prin Strălucitul Procuror,
care să se închidă la coconul $trban spre arătare, iar pitacul lui 'Poader Balș să să
pue în plicul Dumni-sale Vornicului Costache Sturdza, precum am scris.
Astă-(i se pornește poșta Iașului și mâine sară se priimese cărți de acolo, și atuncea le voii triimite.
Plecat rob
Bucșănescu.
1821 Dechemvrie

13.

A
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fpistola hi Bucșănescu prin care spune Jliivropolitului Veniamin că Jnicerii se
opun de a lăsa eșirea tunurilor din Lși, că în curând să va face pace, că în Viena
sati descoperit un complot, că jafurile continuă încă în ţară și că în fine Turcii să

prepară de a să duce în Jos.

Inalt Pocosfințite Stăpâne.

CCIV. Am priimit poronea din 13 Dechemvrie cu cărţile alăturate, poşta de la Iași,

ati venit, dar cărți de la Paharnicul Costandin nu ai fost. Iar pachetul triimis cătră
Dumnia-lui să va pomi cu poșta de Sâmbătă, că cu acâsta de Marţi nu ati proftaxit.
Punurile care sai fost pornit de la Iași în gios, sait oprit pe loc, de cătri Enicerişi urmiază prigonire între Pașa și între Eniceri, căcă Pașa dice că are firman să e triimită. Ei cer firmanu să li să arăte, dicând că vor merge și ei cu tunurile, căci fără
tunună nu vor sta, Pașa nu le arată firmanul, ci poroncește să st porniască. Așa dar
astă-di era să fie hotărire, din cercările ce fac, în duhul cel prost a Visternicului Mavrocordat, el crede co să se facă pace cu Rosia peste patru cincă ile precum vei vede cele
însămnate de frate-meii, vorbe ce i-aii dis pentru ce nu merg de grabă ca să nu mă
apuce vremea afară din treabă. Mie îmi serie să merg, să merg, săi mă cinstiască, să mă
chivernisască, sati mai bine ar dice, să mă facă prădătoriii lăcrămătorilor săracă.
Si, dea samă, şi aceștia, cu urmările lor, căci mari glasuri și mari lacrâmi s'aii ridicat acum, curățând tot.
Feciorul de acasă îmi serie iarăși că peste patru dile vom vede lucruri nenădăjduite
a păcei, la Aghenţie scriu că gătire să face la, Brăila de a merge oștile aceste din Iași,
în scurt, Părinte, turcii să adună în Iași, socotință și vorbă iaste de mers în gios. Să vede
că ai grijă, să vede că iaste o poroncă tainică de tragire, iar năvălire nici întrun chip
|
nu aste cugetată, fii încredințat și vă liniștiți.
De la Viena ati venit înştiinţare pentru o nenădăjduită prodosie (trădare) asupra vieţel
împăratului Franţiscul și prindând de veste de acestă, mare faptă a tovărășiei, în ceasurile

— 187—
eșirei de la curte ali pus mâna pe dece ergheniţi mai tineri, dintre care unul era și
fiul lui Ministru finansului, -aii spânzurat în Viena, puindu-le obrazare pe feţă, ca să,
nu să cunâscă sait ca să fie păzită cinstea evgheniei. Acâstă, mare și pr6 mare scânteie
a unei revoluții în Viena, iaste de socotit, poate şi acâsta va grăbi lucrurile a face pe
Franţiscul să s& supue la punere la cale a ceririlor Rosici, și la înfrânarea Porţei, căci
apoi nici Rosia nu stînge scânteia dacă să va aprinde.
Taste lucru adevărat acesta, că sai spânzurat acei dece evgheniţi a Viencă, vedeţi
întărtători, vra să dică început a durerilor Austriei de apostasii (revoluţii).
Tot de la Viena serii și al doile pentru omorîrea Sultanului, să d€ Domnul să fie
așa, mai ales mai adaog că saii omorit în revoluție și din ragealuri turci, și un Ministru evropicnese, monsieur Raab să îngrijăște să nu cum-va fie niamţul, numai tot are
nădejde a fi minciună revoluţia 'Țarigradului, dicend că veste la Viena ati venit de la
hotarul tureese, jar nu din "Țarigrad, acum dar să credem numai spânzurarea acelor din
Viena dece evgheniţi că nu Xaste cu indoire, iar pentru Sultanul să dicem din tot sufletul și din tot cugetul să fie, să fie.
Carţile săracilor le-am triimis, și numai cu acâstă, știință pornesc omul venit,
Boerii, între care și Dumnia- lui Visternicul Alecu Balș cu plecăciune sărută dreapta
Prcosfinţiei Vâstre.
Toţi stati uimiți,să vedem cu toții viitoarea și a turcilor din Iași pornire în gios,
și a Vienei ce a mail fs și a 'Țarigradului.

|

Plecat rob
Bucșdnescu.
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Lpistola Arhimandritului Leon cătră Ilitropolitul Veniamin la Colincăufă prin
care-l sfătuește de a nu-l tvimele acel concept a lui Ducșănescu și Ghenadie, ci
a-l reforma pentru că să trimete

cătră persone

mari

și

“cbue

dar

conceput mai

moderal.
Inalt Prcosfinţite Stăpâne,
COV. De nu ași avea durere pentru cinstea hrănitorului meti carele cești, cu bună
samă aș fi încărcat cu păcatul slugii lenevite, neghi6be şi netrebnice. Credeţi dar că din
priință grăese cum-că ac6 de eri serisâre așa de cuviință iaste a să trimite ca și pre
mine la joc.... Intâi veștile departe de adevăr precum și singură ați cunoscut, și al doilea că acel conțept a Dumni-sale Bucșănescului cu a părintelui Ghenadie bun a să grăi
din amvon în Iași, dar nu a să ceti în Petersburg. Extaţi-mt rog că am îndrăznit a
dice de drept, cinstea, cinstea cruțați, că aceste de acum corespondenți sînt mai presus
de cât cu ai noștri boeri. De acesta aflându-vă întracea stepenă care silește pe ori-cine
a da creare, negreșit dar tot ce veți iscăli să fie oglindită adeverire.
Eu în sferșit sărutând stăpâneştile Vâstre pici6re mă rog de ajutoriu acelutș mic
număr, ce am avut de la, a Vâstră îndurare, iar de nu să pâte blagosloviţi-mă ca să mă
caut la acâstă șugubaţă vreme, căci nu sînt numai singur. Insă când mă voi afla pe

aice să-mi poronciți de voiii fi trebuitor a vă sluji ca în toată vremea.
Al Preosfinției Vâstre supusu
Leon
1821 Dechemvrie

15, din Grozniţă,
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Lipistola Arhiepiscopului de Chișinăii Dimitrie prin care îl înștiințază pe Jlitropolitul Veniamin că ai regulat ca sora Preosfinţiei Sale Elisaveta să se așeze în
Schitul Tabăra.
Cu cea. în Ilvistos frațască dragoste mă închiu Inalt Preosfinţiei

Vostre !

CCVI. Seris6rea Inalt Prcosfinţiilor Vâstre din 7 dile a curgitârei luni Dechemvrie, cu cerire ca să poroneese Nacclniţei schitului Tabăra să gătească trei chilii spre
a petrece câtă-va vreme sora Inalt Preosfinţiilor Vostre schimonahia Elisaveta și cu ucenițele sale, care din pricina turburărilor ce se află peste graniță, ati venit din Moldavia
și petrec pe lângă Inalt Prcosfinţia Vostră, cu cinste o am priimit la 15 dile, și am și
dat porncă Nacelniţii Schitului 'Fabăra ca să gătescă chiliile, și viind sora Inalt Prosfinților Vâstre cu uceniţele sale să o priimască.
Inștiinţând pentru acâsta pe Inalt Preosfinţia Vostră rămfiiii cu deosăbit respect
|
Al Inalt Prcosfinţiilor Vostre
Iloopubiiuiii caşra u cMoau'rBenunt
ÎIDIITPIÎL Apxicunenone Bumunzeneziii n Xoriueniii
No. 441341
Dechemvrie 16 qile anul 1821, Chişiuăiă.
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1821.
Lpistola Paharnicului Constandin cătră Jitropolitul Veniamin prin care îl încunoștiințază că. Turcii să retrag. dar că Jocurile și prădăciunele din noi continuă
în Iași, din causa eșirei armatei.
Inalt Preosfinţite şi mult milostive Stăpâne !

COVII, Dot stăpânești scrisori a Preosfinţiei Vâstre din 4 șI 9 a următârcă luni înpreună cu răspunsul cătră Părintele Hușul, pe care le-am dat îndată, cu pre plecate
metanii am priimit, și am vădut tâte cele mie poruncite întru amândoi. Slăvitului Caimacam i-am arătat e6 din partea Preosfinției Vâstre părintească blagoslovenie cu sme„zenie și mulțămind iarăși cu plecăciune sărută blagoslovitârea, Prâosfinției Vâstre. Am
priimit și amândoă copertele care amândoă vădându-le de asupra peecţii mele și peceluite tăeturile cu pecete împărătâseii, vederat se cunâşte că de la Aghenţie urmeză deschiderea, cine ştie pentru ce prepus. Focurile de aice mai încetasă câte-va dile- Acum
de dos dile iarăși ati început adăogându-să și prădăciunele, mai vîrtos acum de când ati

început a să ridica, oștile împirătești, urmând ducerea lor de Marţi când sai pornit și

cincă-spre-dece tunuri, rimăind numai cinci, care să socotesc că odată cu Măria sa Paşa
să vor ridica.
Frică, avem îndestulă și străjuire de tâtă n6ptea, și va urma acâsta păn' să vor strecura, Mila lui Dumnedeii prin rugăciunele Preosfinției Vestre, să ne apere și să ne pă
zască,

iți încredințați Prcosfinția Vâstră

că nu

ca, niște

ne-va, ci ca niște adevărați fii ai casăi aceștia vom

năimiți

ce

ne pâte

socoti ci”

sta pănă în sfârșit înpreună cu pă

vintele Arhimandritul Isaia Dichiul (carele cu pr6 plecate metanii sărută drepta blagos-

lovitâre a Prosfinţiei Vostre), şi cu toți cei înpreună casnică, cărora arătându-le milostivă părintescă, blagoslovenie ce i să, triimite, cu toţii mulțămind, cu pr6 plecate metanii sărut drepta blagoslovitâre Prcosfinţiilor Vostre, rugând cu un glas pr6 întru tot

—-
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înduratul Dumnedeii ca fără prelungire (după cum să nădâjlueşte) să ridice de asupra
mostră norii ci grel al păcatelor, și să ne lumineze cu razele milostivirei cele pricinuitâre de liniștire și răpaos a doritei odihne, ca să vedem pe doritul nostru Părinte și St&pân acum întru cele de aice ale sale înpreună cu toți. Pentru boerii de la Silistra mi-ait
spus un ipochimen din cei întâi că ai venit Măriei sale Paşei știință precum că ait purces de la Silistra şi vin înedce. Iar cit sînt
Al Prcosfinţiilor Vâstre pre plecată și supusă slugă
Constandin
1521

Dechemvrie

Paharnic.

16.

N.B. Alăturez și acestă serisore a unui greșit ce ati lăsat acum la mine, carele viindu-șă
în cunoștință și câştigând ertare de la ipochimenul căruia ati greșit mult (neștiidu-să însă
cele din lăuntru), aleargă și la milostivirea Prcostinţiei Vâstre.
SAODIR———

1821.

Ipistola bă DBucșănescu cătră Jlitropolilul Veniamin în afaceri politice și afirmă
că atentatul din Viena este adeveral.
Inalt Prtosfinţite Stepâne!
COVIII. Am priimit poronea, am vElut împodobirea şi scurtarea cărței, ce aste să
să facă cătră Strălucitul Procuror, bune, bune tâte, și arătând şi boerilor, mulţămind
Ie-aii plăcut.
Atât numai sati îndreptat că Caimacamul grec, nu taste închis de fiica Enicerilor,el mai
ales silniceşte, fiind cesecutoriti răpirelor,
Iar la punctul ceririlor sai făcut o osăbită însâmnare, întru care să dice că aceste
ce cer acum sunt afară din cât ai râpit şi ait luat pănă acum şi ai vândut.
Puindu-st chilile în cetfert, adică o chilă do cetterte, fiind că nu știii Rușii ce
mâsură jaste chila.
Am însâmnat acel punet tot pe o hârtie, arătând şi pentru straele ce ati tăct, cojcele săracilor și pentru bani, și numai acest punt să s& schimbe așa, și pentru Caimacam să aude die că iaste închis de frică, (precum s'ait îndreptat) facă-se și să st trimită,
trimițându-s& copie şi la Chişinăti că aste trebuință. Scânteia revoluției în Viena asupra vicței Impâratului să încredințeză, cei spânduraţi evgheniţi, (sînt) : Comisul cel mare și
Maistrul de ţeremonii și feciorul Ministrului de finans și alții sînt în număr de 11 şi alții
trimeși osâbit la Qena lor ce vecinică, prin taină să dice, că aii fost amestecat și Diadohul fiiă.
|
Mare lucru, mare tulburare, ce va ieși nu știm. Astădi voi merge la Mamorniţă,
că îmi serie Beldiman că ai venit şi mă aşteptă,
Întoreându-mă și viind şi poșta poi-mâne Duminică vom serie.
Preosfinţia Vâstră, sînteți liniștiți la Colincăuţi și fără grijă, dar grija va să fie pentru înștiințările Evropeă și a 'Țarigradului, râsboiit să vede de acum și eii pacea nu cred,
mă grăbesc și sînt

plecat rob.
DBucșămnescul.
1321, Dechemvrie 16,

—
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18821.

Adresa Archiepiscopulă de Chișinăă, Dimitrie către Mitropolitul Veniamin
prin care-l încunoștiințază că aă dat voe Ieromonahului Theofan Grecul de a împlini serviciile religidse pribegiţilor străini, petrecători la târgul Bricenă, din pi
nulul Ţlotinuluă,
Cu cea: în Ilvistos Jrăţască dragoste me închin Inalt Preosfinţiilor

Vostre !

CCIX. Serisârea Inalt Prosfinţiilor Vâstre, din 5 dile a curgătârei luni Dechemvrie
cu cerire că să dati voe Ieromonahului 'Theofan Grecul, ce este venit din pricina turburărilor ce sînt peste graniţă, să înplinâscă trebile creştinești, asupra pribegiţilor greci
și de alt nem ce iarăși ai venit de peste graniță și să află petrecând la târgul Briceniă, în ținutul Hotinului, pe câtă vreme să va afla aicea, cu cinste o am priimit la 15
dile și îndată am și dat poroncă Blagocinului locului, ca să îngăduiască, pe numitul Ieromonah a împlini trebile creştineşti bejenarilor, care să află la Briceni.
Indredinţându-mă celor cătră Dumnedeti rugăciuni a Inalt Preosfinţiilor Vâstre rtmâiii cu deostbit r&spect
Al Inalt Prcosfinţiilor Vâstre
Ionopu'riimiii cyra ui Boroau.rer

HIDIITPIL APXIENIICROI'T Ii. ue A.
No. 4429

Dechemvrie 16 dile. Anul 1821 Chișinăii
TASNOGREO——

1821.

Lpistola Vornicului Negel, frate Jlitropolituluă Veniamin, prin care înștiințază că
Ruși aă surgunii pe șefii Eteriștilor din Rusia și că aceste sunt semne de pace.

apoi spun și arată cărți din toate părţile și înștiințără că spr€ puţine

locuri sînt cari nu

PR
a A
RE

CCX. Nimică noit și vrednie de perierghii (euriositate) nu am ce să-ţi serii, de război
sămne cii încă nu văd nici pină acum încă, ce va naște în diua de mâine aceasta nu o știi.
"O curiodita să-și serii, înştiințăm pe Preosfinția ta că pe Duca și alți vro patru din
Ghenăralii Eteriştilor j-aii ridicat de aicea din Chișiniui și în fiară i-ai dus la cetate Benderiului de i-ati închis; acum pe unul Sultanovici (care serisăsiim că l-ati dus la Bender)
și alți vro cinci i-ati triimis la Sibir, să vorovește, că, ocărmuirea, de aicea făcând raport
când ati venit aceștia în Basarabia, acum ar fi venit răspunsu, ca pe acei din șăfii
Eteriștilor câţi vor fi avut cinii rusăse și mai vârtos mundir rusăsc, să-i triimată la Sibir, Xară pe ceia-l-alți șăfi să-i închidă la cetate, să voroveşte că și pre Inălţatului nostru
Domn i-ar:fi venit poroncă să iasă din hotarăle Rosici, şi că să găteşte să, mârgă la locul unde locuește socru-sâii Caragea. Apoi tragerea Pureilor din Esi (precum pe aicea să
aude, căcă aicea lămurite idei nici dintro parte a lumei nu avem) ȘI urmarea aceasta
cu Eteriştii pote cine-va a le giudeca sămne de pace între Impărați. Iară grecii die
că sati hotărât ca ântâi să să astdă tâte lucriurile precum ai fost mergând și milostivul nostru Domn la scaunul Moldaviei și apoi să între Împărații în trataţii de pace,
“la care las pe fiește- -care om fără lângâre de crieri să judece ; vai de ticăloşia lor ati agiuns în stare parmii ţiganului care dice ; nel de pe mine că-l omori. Cât pentru Grechia

ai

Preosfinţite Parinte, scrut Vlagoslovitărea drâpta Preosfinţici tale.

— 191—
ati cădut încă în stăpânirea grecilor; iartăle lor Dâmne

știi co fac.

1821 Dechemvrie
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că întru toate nu ai știut,

nici

Al Preosfinţiei tale plecat fiu sufletesc
și slugă
Negel Vornic,
tROOICS——

1821.

Zpistola Jutropolituluă Lerapolici Grigorie cătră Mitropolitul
Veniamin prin care
îl înștiințază că n'aă pulut scole nimic ca ajutoriăi bănese dm
culia milelov pentru
niște persone sărace și înfruntă pe părintele Sardion că aă
cerut milă, avend avere, -

Cu ce în Ilristos frățască dragoste mă închin Preos/inţiey
tale.
CCNI. În 17 a curgătoarei luni eu bucurie am priimi
t carte Prâosfinţici tale înpreună și cu do serisori acelor boerinași din Bucovina
și cu mare jăle le-am cetit, în
dată am ficut mișcare ca să pot folosi pe acești ticăloși, dar
nenorocirea lor, n'am putut
face nimică; pricina este: am umblat pe la boerii Moldoveni
ca si scot ceva și că să plâng

mai ret de cât acei ce mat. Despote, eri viind
tei scrisori de la părintele Sardion, una cătră

Dascalul Chiriaco în Chișinăii at adus
Prâosfinţia sa Arhiepiscopul, alta ciitră

Generalul Catacaz, și al treile cătră Postelnicul Rizul, rugându-să
ca să-l tueacă Și pe
densul în izvodul mmilelor, aceștia cum ati deșchis scrisorile
ati început a stupi şi a ocări
de lăcomia saii pleonecsia omului; poți socoti Preosfinţia, ta ce
n'ati dis ei, cu toate aceste
mail poftit pe mine ca să serii părintelui Sardion Și l-am
scris mustrându-l pe dânsul
și dicendu-i pe lângă altele și acesta: cum nu sati temut
de Dumnedeii să cele milă când
sfintul Spiridon are stare, mai ales de asta parte, să hrăni
ască și pe dânsul ȘI pe toți
oamenii Monăstirei, încă și pe alți streini, cu cât mai vârtos
că are a lui stare? Drept
să-ți spuiti mare rușine ne-ati făcut, pe toți oamenii Monăs
tirei i-ati înprăștiet și mor de
foame, și cl șade ln Ciuciule și-l hrănesc alții cu fasole
și-l fe și în rîs, apoi socotește
Prâosfinţia ta ce minte are, Iar pentru acei doi ticăloși mă
iartă că n'am putut să sluÎRsc, și cu acesta sînt

Al Preosfinţiei tale în Hristos frate și slugă,
T O" 'EPATIO'AEOS M. [PILO'PIOE.

1821. Azzen, 21 Kra

MO —

18821.

Lpistola

Vorniculuă Negel cătra fratele sei, Jitropolitul Veniamin,

în afacerea
arendărei moșiei Șișcăuții.
din Basarabia, cum și de precauțiunele ce trebue să xa
|

în trimăterea scrisorilor din Rusia,

Prtosfinţite Parinte!

CCXII. Din 13 a curgătoarei luni,

plecăciune am luat, am priimit și toatecinstită părintească, serisre a, Prosfinţiei tale cu
cele-l-alte cărți ce-mi însemniază ca, să
afară, de o setisre, cătrii Arhi
triimet,
mandritul Irinei, în plic
nu au fost ȘI să vede că,
s'au uitat

de acolo de pe loc să să
pue în plic.

Pe lângă acesta îmi însămnezi Pări
nte că pentru siguranție s'aii trim
is lară-si Ștra-

—
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cavol.. Eu cred că Prtosfinţie ta plătești Stracavoi, dar ele-sti poștă
proastă și om să dăm
peste bele cu cărțile ce vin de acolo, nefiind Stracavot pre cu lesnire pot
să cadă și în
mâini străine și să s& prăpădiască, precum am scris pre larg întru
acesta Prcosfinţiei
tale și vom da și pe alţii peste bele.
|
Stracavoi, am arătat Preosfinţiei tale, când iaste să pune pecete înpărătească întrun
loe pe carte sati pe mai multe locuri cum cere trebuința și atunce are toată siguran
ția
fără îndoire.
ME rog dar Prâosfinţiei tale poroncește acelui ce are rânduit întwacesta cu strășnic
ie
ca nici decum

mai mult să nu îndrăznească

a trimete vre un

plic pără

nu

va fi pece-

tluit și cu pecetea împărătească.
Cartea lui Monsieur Raab am dat-o lui Monsicur Pizani, -am bănuit de ce nu
ati
seris Prcosfinţiei tale precum ati făgăduit și mni-att dis farășă câți va serie, căci pără
acum
nu ai putut, având multe trebuinți, i-am cerut răspuns cătră Monsicur Raab și iarăși
ati dis

că va serie,

remâne

dar Monsieur

Raab

să-i serie, bănuindu-i

pentru

ne respundere,.

Deostbit fiind că la venirea mea aicea fiind cu grăbire mam avut vreme ca să pun
la cale cu moșia Șișcăuții pentru venitul anilor viitori,
M& rog să poroneești Prcosfinţia ta ca să caute acolo la Prcosfinţia ta pe ofițărul
ce stăpâneşte acum Șișcăuții, avend emnpărat acel ofițer venitul de la un Arman,
căruia
ÎI vendusem ci venitul drept 1500 Iei în argint, și Armanul ati vîndut-o ofițeriul
ui. în
120 galbeni în aur, care ofițer încă aflându-mă& căi la Prcosfinţia ta atit venit la Colincăuți, și nvaii rugat ca pe anii viitori să nu o dati altora ce lui, căruia l-am și fâgădui
t,
Drept mă rog Prâosfinţiei tale chemându-l acolo să-i arăţi ca să vie îndată, de voește
ca să o in, căci eti mai am și alți muşterii, dar de vreme că i-am dat parolă voesce ami
păzi parola și îndată să vie la Chișinăii aducând și contratul ce are de la Arman, dicându-i Prcosfinția ta și acesta, că dacă va ave banii să mi-i dea acum pentru anul viitorii, după strîmtorirea de bani în care mă aflu îi voi lăsa mai gios preț dintraceia
ce
pot a o da în câșturi bani ; însă pentru acesta nu metahirisi (întrebuința) pe giupunu Sava de
acolo, fiind prietenă și rudă încă mi se pare cu Armanul ce ati avut-o luată și voește ca să
o daii iarăși aceluia Arman și cl să o primască vindendu-o la alții mai cu sus preţ, și
de răspunsul ce va da acel ofițer mă rog cu cea întăi poștă să mă învrednicese a priimi r&spunsul Prcosfinţiei tale.
|
Al Prcosfinţiei tale plecat fiiu sufletese și slugă
Negel Vornic.
1821

Dechemvrie 21.

18821.

Bpistola Vornicului Negel, fratele Mitropolitului Veniamin, prin care-l înștiințază
că n'ar fi adevărată știința uciderii Sultanul, că ar [i sămne de paceși că Turcă
în lași încă tot sînt,
Preosfinţite Părinte, sărut drepta blagoslovitâre Preosfinţiei tale.
CCĂIII. Am p priimit cu plecăciune din 15 părintesca serisăre Prosfinţiel tale
tru acele ce saii audit
de Sultanul că l-ar fi omorât la 'Țariorad
urmeză a fi
1
Lei
minciună, căci acâstă vestire păr” a merge la Viena și de la, Viena la Cernăuţi trebue să

si) penpipăită
fi trecut

la mijloc o lună și mai bine, aicea sînt veniți oameni de la Țarigrad de 20 dile numai

eşiți și așa lucru nu spun, că mai vârtos că la așa lucru întracel menunt toți Miniștrii

—
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ar fi ripedit ștafete la, Inpăraţii lor ȘI înda
tă ar fi știut pretutindene. Aicea, toate
, precum am mal seris Prcosfinţiei tale, nimică, urmi
ai și stmne de războtu, să înțălege că
prin pace vor să ia sferșit toate, fară, apoi
întâmplarea Vienei vor sili pe toți Inpă
raţii
a st sferși lucrurile prin pace; căci dacă revo
luționarii, acum când Rosia nu să află nici
întrun răsboiii (de care Rosie toți revoluționar
ii să tem ȘI să înfrâniază), îndrăznese a
face acest felii de pasuri, ce mai rămâne
când vor vede oștile rusăști ocuparis
îte în
răsboiul 'Purchică, pentru aceia, toți să, vor
nevoi spre pace, spre înfrânare unor așa,
mari
primejdii ce pot a să întâmpla.
De ar bine-voi ceriul numai ea să fie
pace cu cinste și slava Rosiei (care o
și n&dejduese), din care spânzură ȘI fericirea n6st
ră,
Pentru “Turcii din Eși nici o lămurită
idee aicea nu aven, câți să duc din Ei,
câți
rimân și cu ce rânduială, Și înplinind dato
ria mea, neapărată, rog pe milostivul Dum=
nedeii ca viitrele sfintele praznice să vă
învrednicească a le petrece cu întreagă sănă
tate
și mulțămire sufletească la Încungiurare a
mulți și fericiţi aul (nici odiniâră însă prec
um
ne aflăm acum), întoema după dorinţa inim
ei Preosfinţtale,
ieispre
. cca, desăvârșită a mea
fericire.
AL Preosfinției tale plecat fiiu sufletesc
ȘI slugă
S21, Dechemvrie

Negel Vornic.

24,

IT

ROOISE—

1821.

Ipistola Logofătului Dimitrie Sturdza
și Visternicuăi Sandu Sturdza călr
ă
Aitropolitul Veniamin, prin care-i reco
mândii pe Bucșănescu de a miloci pacea între partitele bocrești din Jară și
al ajuta Dănește cu o sumă mai mare
,
Cu plecacrune și evlavie strutam Vlagoslovitâ
rea dreaptă a Prâosfinţiei tale.

CCXIV.

Cu evlavie priimind părinteştile scrisori am

vădut cele noî

însemnate, deck
a nu lua părinteștile scrisori am fost
socotit, ca, atât pentru pricina, ce
şi pentru ccia-l-altă a unircă, să margi
acolo Dumnia-lui Spatarul Bucșămai întăi să între pe departe cu Dumnia-lor
ca să le vadă plecarea, ce ati și
ce va vedea să Și urmeze și după ce ne vom
pliroforisi (încunoștiinţa) de ce
plecare sânt, atunce vom urma după cum vrem
ea ne va povăţui, adeci, de trebue pentru
amândo; pricinele, sati numai pentru una.
Pentru agiutorul Dumnia-lui Spătarului
Bucșănescul, cu toate că știm greutăţile Preosfinţici
tale, dar noi socotim că taste pr6 puţin,
și
bine ar fi ca cu toată supărarea tot să-l
mai agluți Şi să avem ertăciune că te supă
răm,
ne rugăm și sîntem
noi încă păr”
ne serii, cât
nescul, carele
după plecarea

AI Prâosfințiilor
1521, Dechemvrie 24.

Vostro plecaţi întru Hristos fii sufletești,
Dimitrachi Sturdza Logott. Sandu Sturdza Vister
nic,
SRO

U——

Documente
25

—
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1821.

Paharnicul Constantin, Sameșul Jlitropolic, scrie Ditropolitului Veniamin că aii
venit firman Caimacamulii cu bună vestire ; apoi învită pe Jitropolit a
se veînlorce cu bătrânii boeri în ţară spre a nu cădea la presupus înaintea Cuimacamului.
Inalt Prtosfinţite şi mult milostive Stăpâne !
CCAV. Cred că păn' acum veţi fi priimit limurită înştiinţare de la Dumnia-lor boerii deputați pentru lucrarea ce ai făcut și de milostivirea pr puternicii și Diănitoa
rei
noastre Porţi, cum și osăbită înștiinţarea slăvitului Caimacam, cu alăturata copie
a firmanului ce aii venit de la Măria sa Saraschierul Pașa al Silistrii, care mi
să pare că nu
este tot tălmăcit, pentru.că la cetirea aicea în public, ati spus slăvitul Caimaca
m vr'o
trei patru rânduri dintr'Ensul grecește, și pentru cele-l-alte de mai gios
ai dis că sînt
alte pricini; să prepune că nu este răi, ce mai lămurit desleagă pricinele
de sus. Din
traceste dar vă veți fi încredințat de vre un adevăr și neîngrijire, de vreme
ce, precum
am mai înștiințat, să dice și în public că milostivul Imperat ai ertat
și nu mai pomenește de acesta, ca cum nici ar fi fost. Preosfinţite St&pâne, sfătuiţi-vă
cu bătrânii boeri,
socotiți cu mare scumpitate lucrurile, alcătuiți-vă întru o unire sfântă ȘI
nefățarnică, nu
zăboviţi, luaţi întru agiutoriii inila cea Dummedeiască și veniți în Patrie
ca să nu trageţi
osânda și de la oameni și de la Dumnedei și pe lângă acâsta, să nu
fiți în urmă și
supt cele mai grele vinovăţii și prepusuri şi de legiuitul Stepânitoriu.
După a mea socotință proastă die că zăbovind și ne viind Prcosfinția Vâstră cu bătrânii
de odată, lăsând
cele-l-alte familii, tare veți greși și mult vă veţi căi și va fi în urmă
fâră nică un folos,
Dumnedeii milostivul să vă mnăstăvască întru cele mat bune ȘI mal
nemerite, ca să nu
greșiți și Patrie să vie întru fericirea cea Mintăi care am pierdut-o, iar
ci sînt
Al Prtosfinţici Vâstre pr plecată ȘI supusă slugă
1824

Dechemvrie

Constantin

96.

Paharmic.

N.B. Sai slobodit tâea pe la biserică și tragerea clopotelor. M& rog să am
răspunsul atât pe acâsta, cât şi pe cea din maintea aceștia trimisă, ca să știi că sati
priunit.
——IROOE—
1821.

Lpistola hui Jleletie Episcopul de Huși prin care se disculpă că fără dreptate
este
acusai de distiluirea Prototereubul Ivihimie, că ca Vichil lucră și va lucra cea
ce
va crede că-i dator, după cum se va încredința la veîntircerea Proosfinţiei
Sale
în fară,

în parte;

iar altă

dată,

una

sat

alta,

sait mai

mult

sati mai

puţin.

Preosfinţieă tale.
cartea Prâosvinn'am și mâhnit,
târnă tâte, când

Așa

căi acum

asă-

mine și măsurate am băut, nu de la altul, ci de la al micii Părinte cu mulțămire primindu-le, nu lipsăsc a și răspunde. Cât pentru cea d'intăi care de la mine să cuvine
a-și avea începutul, iar multele înbulzăle ai stavilişit:o (de care nu mă îndoese că nu-mi
-vei da credare și ertare), înfăţoșând gânditoriu plecate mulțămirele mele, cu îndoită căldură rog pre același puternic Mântuitoriu, ca prăznuirea acestor de față pomeniri a sfintelor sale iconomii, să învrednicească pe Preosfinţia ta, nu ca întru acestea, ci în pacinici,

[m

Prtosfințite Stăpâne, cu multă plecăciune închinându-mE sărut dreapta
CCAVI. Cu obicinuitul mieii sevas, am primit acea din 21 a aceștia
iei tale și pre tâte înțălegendu-le; pre cât mam bucurat pre atâta
macar că deobște înpărechete sînt acestea, când de odată înpreună să

—

Duni, liniștiți, mulţi și fericiți

ani cu

195—

întreagă

sănătate

și de plină bucurie a prăznui

cu toţii înpreună, după dorinţă. Iar la cea al 2-le cu acesta:
De a Prcosfinţiei tale mâhniciune ce însămneză, m'am
mâhnit, care în loc să o
am pentru însușirile vremei ce își ati posomorîri de acest fel, sai
ales ași avea izvorul
săi pentru o așa mică pricină, la care lăsând a dice
că după aflarea mea aice întru

ținerea, înplinirea datoriilor în locul Prcosfinţiei tale și păzire
a, care însărcinată, mie da-

tornică stverşire

oricând

de

sar

ȘI cumpăni

cu

pricina

ce vaii

supărat,

tot-deauna

să

va afla plutind. Și lăsând a dice că întru acesta chiar numai
o sîngură, voință de m'ar
fi îndemnat, încă după cum socotesc, mai cu meriton a
îngădui lucrarea Episcopului

Prcosvinţiei tale şi credinciosului

vechil.

Cu cât mai vârtos când vinuirele acelui iconom știut și
simeţ, singure l-ai înpins

cătră lipsirea sa din slujbă,

a cărue vrednici!

mai

desăvârşit

findu-mi

cunoscute,

n'aii

fost altă răsplătire mai potrivită pentru sine de cât acesta,
că din tâte cele Dune însemnate de Prosvinţia ta, macar una bine-cuvântată de ar
fi, care să-l fi putut face atâta
de îndrăzneţ a supăra prin acele mijlociri audul Prâosf
ințici tale, nu nași fi mâhnit
atâta. Tar
acum

cu mai multă

mâlhniciune

făcându-mă

îndată crearea

și critica Prtos-

finţiei tale, respund adevărul acesta, carele așa fiind nu
vă îngrijiţi că
slujba și datorie m& va face la ori ce, și nu întralt
chip voiti păși din
riilor mele nici de cum. Cu acestea rămân
Al Preosfinţiei tale plecată
MLELETII Episcop
1821 Dechemvrio 29.

tot aceia ce ȘI
mâsurile daroslugă
Ilușulu.

N.

B. 'Toema întracâstă vreme, mal bucuros eram cu altele
(end, las însă Yar vremea să încredințăze și cu dorita întâlni să mă arăt slujind și respunre.
|
Acum după venirea Dumnia-lui Voricului 'Fheodor
Balș am priimit scrisârea Pr6osfinției tale cătră mine și Păharnicul Costandin pentru
5000 lei cerendu-i, să-i căutăm
să-l dăm, sati nu?
—TROOC—

1881.

Mota Porţă trimisă puterilor prin care să justifică de faptele
sale și din care se
vede că
Anglia

era mijlocitorea între Părtă și osia,
Porții,

susținând dreptăţile

Tălmăcirea Note! a prâ Inaltet Porţi cătră Exelenţia sa iord Strancf
ord, Ambasadorul Engliterel,
din 2 a lui Decemvrie.

CCAVII. Două note cuprindătâre de instrucțiile ce Exelenţia
sa ambasadorul Curţei
Angliei ai dat dragomanului săit împărtășindu-le tuturor Miniștr
ilor Inaltei Porţi și fiește căruia din slenurile sfatului, care acestea mai înainte înfățo
șândn-se în sfârșit și Porțel, ati adus o deplină încredințare, ȘI punerilor înainte ambasa
dorului Austriei, prietenului nostru, în conferența ce cu puţin înainte aii urmat cu
dânsul, unde sati vorbit
pentru puncturile ce se cercetâză și se lucreză între Portă și Rosia
și care ati împărtășire cu 6reș-eare alte puneri înainte. Și cea ce sati ales dintru
acesti conferință, s'ati
făcut știută mal sus numiților Miniștri și slenuri de sfat și ati
luat tâtă cunoștința întru
acesta.
Este de prisos a dice și de puțină trebuință de a da dovedi
bunelor cugetări pe

care Inalta Porta ai avut înainte vreme, pentru Curtea Angliei, cei
mai mare și mat iubită
prietenă a, sa, de încredințarea ce are întinsa

și de adevăratul și netăgăduitul prie-

va
o neam aaa

teșug ce este între amândouă puterile acestea. Farde
mare trebuinţă aste de a vesti că
Pârta același praveţ are cu puterile prietene a înaintărei
obsteștei liniștii și că ea nu
va Yvoi nici odată de a pune în lucrare searbelnica călcar
e de trataturi și a începe cea
întâi resboiul, și că luarea aminte și îngrijirile cele mai
mari a că, a împlini cu scumpătate din cuvânt în cuvânt trataturile închecte cu curtea
Rosici sunt statornice și do.
vedite.
Cu tâte acestea în vremea ce este de trebuința ca și Rosia,
din partea ci să fie cu
luarea aminte ma înainte de săvârșirea a vre unui punct
asupra dărei înapoi a fugarilor (cel mai întăi punct de vorOvă, dar care nu este
supus la nici o tălmăcire ȘI care
în prilejul acesta a Revoluţiei ar trebui neapărat să
nu aibă nică o zabavă). Ea ati respuns că în întâmplările acestea nu pote, ori ȘI care
ar fi pricina, să deo fugarii, pe care
Portaii cere în puterea trataturilor și pe temeiul că
darea acestora este neapărat trebuitâre pentru întemeerea liniștirei. Cât pentru nemul greces
c cere-și închipuește planuri
nelucitâre de a'și face taraf și de a fi slobod, el ati începu
t a se risvrăti mai întâi în
cele două Principaturi, și mai pe urmă și alte oareşi-care
locuri a Împărăției Otomanicești și fiind că pănă în minutul acesta e] rădică
stegul resvrătircă și rezboește în
deosebite locuri, Inalta Portă neavând alt praveț de
cât a păzi buna orânduială în Staturile sale și de a întemeea obşteasea liniștire, pedepsește
pe răsvrătitori după cum cere
întâmplările și dreptăţile împărătești; dar și interesul
pricinilor sale din liuntru. După
acestă stare a lucrurilor ar urma multa necuviință a
trage oștile otomanicesti din Valahia și Moldova și anumi și a trimite Domn, scriind
că aceste Provincii ar fi atuncea
scăparea și oploșirea resvrătitorilor ȘI a tălharilor.
Dar ori și cum se vede că Rosia puind înainte acestă
cerere pravețul ci este de
a-și câștiga o proslăvire în Europa și a face câte voește
. Adevărul însă este că pentru
Inalta Portă acestă cerere este (Și acesta este mai
luminată de cât diiia) supusă la tot
felul de nepriință și pentru cuvinte politiceștă și
a nemului și pentru cuvintele pavileă și a
legei. Acest lueru pâte după cum s'aii și vălut,
din arătările ce Inalta Porti mai înainte
ati făcut și acum în urmă, se aducă de iznâvă
și turburare însușă aceștei liniștii, pe
care o doresc să o întemeeze Și Jignirea dreptăței și
a privilegiilor lor. Inalta Pârtă deci
prin osârdie și cu curățenie vestește prietenilor
sei, ca dorese obștesca. liniștire și care
cunosc dreptatea vădutelor cuvinte ce ca are pentru
a prelungi priimirea sa în punctul
acesta și mai ales tocmai în minutul acesta în cere
se vestește că Rosia nu pâte da acum pe
fugari. Dar ori și cum ar fi pricinile, acea ce Inalta
Portă pote să facă nu mai și numai
pentru ca să pădască pacea cu Rosia șI pentru
a cinsti prieteneștile mijlociri pe care curtea Anglici au făcut întru acesta, este de a umi
pentru altă dată drcpta cerere a fugarilor.
Ear cât pentru a trage oștile din aceste două
Principaturi Și de a trimite de iznâvă
Domn, fiind-că Grecii sati resvrătit, vestind că
voese să facă slobodă Elada, fiind că
Saii zorbăluit în deosebite locuri, fiind și astădl
în răzvrătiră Și fiind că cea dM'ântâi revoluţie s'aii ivit în sânuvile Valachiei și a Moldovei,
este cu neputinţă acum deodată, adică:
în câtă vreme zurbalâcul Grecilor nu se va linişti
Sati prin pedepsă sati prin întârcerea
lor cătră liniștire și în câtă vreme Inalta Porti nu
va, fi încredințată că din partea lor nu are
a se mai teme de nimica, a numi Domn din Greci
și ale încredința oblăduivea a două
îmbelșugate și bogate Provincii, care sunt o parte
din locurile cele de moștenire ale împărăteștei sale Măriri.
|
Nimene nu trebue să tăgăduiască că Curtea Rosiei
cerând cu dinadinsul orânduirea Domnilor, care este cu totul nepotrivită cu
aședământurile cele din lăuntru a Inaltei Porţi (lucrul mai vădut de cât diiia), nu face
um lucru în potriva, drepturilor neamurilor și a stăpâniloa?
|
„Se pâte deci a, se înplini lucrul acesta în sfârșit,
după următârea, închipuire. Adică:

— 197—
că până ce va înceta răzvrătirea Inalta, Portă

să păzască

amândouă

Principaturile prin

ofițerii ce are acolo aședaţi, nu mai cu un îndestul număr de ste, pentru ocrotirea locurilor
despre tâlhari, fără a se face raelelor cea mai mică împilare și supărare și se îneredinţeze Grecilor pricinile oblăduirei, după cum se şi urmâză astăqi, de cătră Caimacamii
ce sunt Greci și că cât pentru acum tragerea oștilor și: numirea Domnilor să se mai
prelungească. Cât pentru Biserici, care și acesta, este una din puncturile ce se cer, îndată ce răsvrătirea se va linişti, va fi priimită, în cât legea o cartă, în toemirea şi în
de iznoavă facerea bisericelor ce era și mai înainte, ori și cum ar fi stricăciunea.
Cât pentru sloboda îndeletnicire a ereștineștei legă Inalta Portă, după cum în vremea trecută, matii cuvântat nimie de improtiva întru acesta. Pedepsele care aduce astădi
Inalta Portă se mărginesc numai asupra acelor, care de la învederata răsvrătire nu se întore
cătră liniştire, ori pre cci carii mai rădicat stegul revoluţiei, este cuunoscus că'i ocroteşte.
Şi din minutul ce răzvrătirea va înceta și pedepsele vor înceta aseminea și este cea mai
mare

îngrijire întru a se deosebi nevinovaţii dintru ccă vinovați, încât cu tâte că este știut că

revoluția este obștescă, dar căutând cine-va numai la acea ce vede și privește, nu dice
cine-va nimic acelor dintru dânșii, carii n'a rădicat nici decum stegul revoluției și carii
sunt oerotiți ca şi mai înainte, 'Tote acestea de obşte fiind cunoscute și Exelenţia sa Ambasadorul netăgăduinul adevărul tuturor acestor lucruri, este de prisos a mai pottoritori (repeţi)
aicea. Este eredut că după cum toți prietenii Porţei ascultând cu un duh măsurat dreptele
Jalube asupra acestora care sati dovedit a fi tote întemeate asupra dreptăţei şi tote potrivite cu drepturile, dreptatea și adevărul mărturisesc că acestea sint întocmai și aseminca, și Curtea osii va cunoşte câte atârnă de drepturi și de dreptate. Intru acc€stă nădejde Inalta Portă rogă pe Curtea Angliei, a căria buna-voință cătră amândouă
părțile este dovedită, ca să pue în lucrare câte curatul pricteșug și dueptatea cere și se
Dine-voiască a se întrebuința de tote bunele sale mijlocii, spre alcătuirea pricinilor ce
urmeză între Inalta Poartă și între Curtea Rosici după închipuirea de mai sus. Spre acâsta
Saii alcătuit și sau trimis nota acâsta cătră Exelenţia sa Ambasadorul.
(O altă mână
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ati fost. Dar de sigur ultimatul Rusici nu
se mărginește a cere în mod pasiv, ci energic obligaţiea Portei respectiv de acestă
cestiune. Aceste Biserici sati nimicit din
causa rev oltei contra Grecilor, pe când aceștia
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luat o schimbare mare, care ai contribuit
la a îmblândi greutiițile articulilor de mai
sus. Rusia îndepărtând de la confiniile 'Turciei pe Domnitorul Sutzo la ai lui, la adunarea Eteriștilor, urmează cati împrăștieat
presupunerile Porţei de a videa cele dotiă
Provincii din no espuse la revoluţie, după
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Lpistola Paharniculuă Constantin prin care
justifică darea afară din protopopial
d lui Eftimie, enumeră Jlonastirile ce axă
fost supuse arderei și Jafului în epoca
zarertă și recomandă pe noul protopop ca
om vrednic; apoi îl anunță că are a fi
învutat în scris să să reintircă în fară.

Inalt Prtosfinţite și mult milostive Stăpâne
!
CCAVIII. Stpâncasea Serisre a Preosfin
ţiilor Vâstre din 20 ale aceștia răspuns
pe
cea de slugă a mea scris6re, cu pr plec
ate metanii am priimit la 27, împreună cu
scrisorea cătră Prcosfinţia sa, Părintele Hușu
l pe care dându-o, Iată ȘI răspunsul.
Mi-ati arătat Prâosfiinţia, sa că, tare vaii
mâhnit scâterea din slujbă a Icoromului
Eftimie de la Bordia, când el a făcut atâta
bine Moniăstirelor de la munte și maicelor
care erati rătăcindu-se prin munţi. Nu știii
care sunt aceste vrednicii și bunătăți a sale
și
când

le-ati făcut? pentru că în vremea ce ati Xeșit
sfinția sa din Bucovina, am eșit și ei,
când Monăstirea Slatina era prădată și de dotiă
ori arsă, Monăstirea Râșca prădată, părinții prădaţi și chinuiţi cu bătăi

, Moniăstirea Văraticul prădată, Monăstirea
Agapiei prădată și arsă și Monăstirea Săcului asăm
inea; apoi care Monăstire at apărato
și aii
agiutat-o? Pentru râdicarea maicelor și aducerea
în Râșca alăturez aice aceste osăbite
trcă scrisori (afară de altele care pentru mări
mea plicului nu le-am triimis), din care
veţi lua îndestulă pliroforie facerilor sale,
Șireelicurile acestui om sfint necunoscute
Preosfinției Vâstre, cum și purtările cătră toţi nepo
trivite epanghelmei preoțești ; râpitor, silnicitor, trufaș și altele, aceste tâte cu o
vicleană, fățărnicie și îmbunare cătră cel
mai
mari, cu feliuri de uneltiri mincin6se ȘI ne-adevă
rate le acopere și se arată sfânt și drept.
Care altul din cei cu îndestulă 'stare în vrem
ile aceste înnegrite și întunecâse îşi face

—

acareturi, ratoșă și altele pe o parte
coastele moșici Monastirei Râscii, de
Mi se pare, după a mea puţină
stră spre surpare și cădere de cât
pârtă cu necuviință, și poate datorie
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de moșie ce jarăși cu chipuri viclene ai luat în
cât numai el cu îndestulă, sîlnicie.
știință, pe niminea n'am pârât cătră Preosfinţia, V6pâte pe vre-unul din cei care:am cunoscut că
să
am făcut cătră Stăpânul mei; oare câte am dis

acestuia și l-am sfătuit ȘI în vremea fericitului întru
pomenire Exarh, și în vremea

Prâosfinţici Vostre, nait prins loc, fiind semeţ și îngâmfat,
cu o drăcescă fățărie, credeţi că ni-

mică nu am cu omul,

ni

râvaindu-i

nici la o slujbă;

dar audirile cele

din

parte adevărate și nu minciuni mau făcut să descopăr aceste
ciitră Stăpânul mie, de am. greșit,
milostivirea părintescă mă va erta și va face precum
va voi ca un Stăpân, înștiinţând
însă și pentru acest ce s'aii rânduit, că este Sachelarie
Vasilie, de la Biserica din satul
Tâmpeștii a Dumni-sale Căminarului 'Teodorache Ciurea
de lângă Fălticeni, recomânduit
de om cu cinstite purtări și cucernic, ai fost și blagoc
in și mi să pare că va, fi de ticnă.
Malea Asinetha Știrbăţoae de la Agapie, giumătate
de moșie Broştenii de la Ținutul Esi, părintescă a sa, care prin serisâre de danie
în vremile cele Dune ati aficrosit-o
Agapică, aii anerisit (au desfiinţat) acea danie prin alta
acum din 19 Dechemvrie, făcută cătră Monastirea Nemţului, pe care atiși triimis'o să se
întărescă, și ficându-mi-să și mie cunos-.
cut, am oprit acest lucru, trimițendu-să înapoi neîntăr
ită. Pentru venirea Prcosfinţiilor V6stre și a hoerilor are să vi să mai facă osăbită chemar
e în scris, după care cred că vă
veți și porni. Părintele Arhimandritul Dichiu
și toți casnicii” cu pr6 plecate metanii
strută drâpta Dblagoslovitâre a Prcosfinţiei Vâstre, iar
cti sînt
Al Preosfinţiei Vâstre, pr6 plecată și supusă
slugă
1S21 Dechemvrie

Constantin Paharmic.

30

A

OGRE——
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Pitacul
Caimacamului Vogoride prin care ridică la Incplă de
Căminar pe
Constantin DBoteanu, pentru că în timpul ocupației oștirilov
turcești ai făcut
servicii Palriei.
Vuimacamul

ţărei Moldaviei.

CCAIĂ. 'Trepta cinurilor și rangul slujbelor din început o ati
st&pânitorii de norbde.
Una din căle întăi mijlociră, prin care răsplătese credinciâsel
e și cu bune purtără slujbe
pricinuind și acâsta, nu numai celor ce jărtfese mângâere,
mulțumire și îndemnare de

a îndoi credința cătră stâpânitori și cătră Patrie,

precum

și de a îmbrăţoșa din suflet

cu
alte nouă jărtfiră sluja ce i să încredințază, dar și tuturor
de obște pildă, de a să înrădăcina în înimi datornica supunere și credință. Vedând
în ivală roduri
celorle.
ce nici
0 întâmplare nu pâte a-i strămuta din acele legiuite datorii
a lor.
Așa dar Dumnia-lui

Constandin Boteanu,

găsindu-să

şi aflându-să

în

sînul

Pataiej

a venirea și cuprinderea pământului acestuia de cătră purtăt
ârele de biruinţă oști a pre
puternicei nâstre Impărăţii de călcarea apostaţilor, îmbrăţoșând
cu tot sufletul datornica
slujbă întru întâmpinarea celor trebuinsidsă împărăteştilor oști,
ai pricinuit mulțămire
și odihnă.
Spre răsplătirea dar acestor slujbe, în puterea, sfintelor și vrednice de
închinăciune

firmanură, prin care pre Inaltul Devlet ne însărcin€ză

cinstim și îl râdicăm

la trepta

asupră deplina ocârmuire

cin:ulu
Căminăriei;
i dându-i 'din

partea

a țări, îl

nâstră

acest

—.200 —
pitae în cuprinderea mai sus arătată, și pentru cinul Căminăriei cu care îl cinstim, a căruia,
privileghiură să le aibă neschimbate după legea ţărei, dar și spre a fi neuitată și neacoperită în tâtă vremea jărtfirea slujbelor sale.

|
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Epistola lui Bucșănescu către Jlitropolitul Veniamin
mitevea Îlagzarului la Portă, de partitele dintre boeri,
de a să face Domn, de uciderile și jafurile Turcilor și
să o țină pariilul în. fruntea căruia era Matropolitul
zeștă și alții.

în care se
departida
în ine de
Veniamin

vorbește de irilui St. Vogoride
politica ce trebue
cu boerii Sturd-

Inalt Preosfinţite Stipâne,
CCAA. Cartea poruneitâre din 22 Ghenarie am priimit-o cu plecăciune, Iată în scurt
răspunsul: că Arzul, despecetluindu-l boerii, iată îl trimit ca să să iscăliască de Pr6osfinţia
Vâstră şi de Arhimandriţi, puindu-să şi pecețile: triimitirea sa va fi cu adresarisire cătră
Patriarchul 'Țarigradului, căruia i să va serie carte din partea Vâstră și a boerilor, ca
precum mai înainte i sati triimis copia tălmăcirei Magzarului, triimis prin Silistra cu
boerii, dar fiind că boerii sati întors și răspunsul nu sait velut, ca să st arăte pre
- Strălucitului Devlet supunerea și credința norodului Moldovenesc și rugămintea cea de
obşte, să triimite acest Magzar ca să să închine la pragul Mărirei prin slăvitul Riza Efendi. Pachetul va fi deșchis și prin Ministru nemțesc adresarisit și Ministru va da de
știre Porții pentru venirea Magzarului, iar apoi copia cu maitupul cătră Salih Pașa să
va triimite mai în urmă. După pornirea Magzarului celui adevărat la "Țarigrad, boerii de
la Chișinăii voese a, să triimite acel adevărat la Salih Pașa, însă Salih Pașa acum aste
legat, unit și nedeslipit de Caimacamul și de cei râi a stărei cei vătămiătoare. Așa dar
Sati aflat acest chip, ca să putem dice că la Patriarhul ne-am aduesarisit, acel ce din
poroncă, împărătiască ati seris și ai sfătuit credință și supunere raelci, ca să ici pliroforie (Prâosfinţite Stăpâne) de tâte cărţile ce ni-aii scris Vornicul 'Toader Balș și alții
acum și de starea Patrici și de unire ce cer cci de la Iași, vei ceti cartea mea cea deschisă cătră Dumnia-lui Logofătul Grigoraș, spre răspunsul celor serise mie de acolo,
veţi vede toate cuvintele și nu mai prelungesc; apoi pentru înștiințările cătră C. S$. și
cătră B. Strogonov, precum am vorbit făcându-le, le pornește și copiile să mârgă la
Chișinăti, ea să ne mântuim, căci de vor mai voi, a mai serie pentru acei doi cerșuți
pe lângă Consuli,

vor mai serie Ministrului Neșelrod, iar Cneazului

Galeţin să nu-i dea

supărare, afară de cât prin copie și prin vorbă, păzindu-să acel ipochimen scump pentru
acele câte nu vom pute cu alții a le săverși.
Pormeşte-le să să mântuiască vorba, căci îndestule să cuprind și la Baron Strogonov.
Măcar că și în cartea Dumni-sale Logofătului Grigoraș sai pus copiea firmanului țărei Romanești, care la noi nu sa ivit, dar iată o triimit și cătră Inalt Preosfinția,
Vostră, Brâncovânu serie, că saii înștiințat pentru secvestrurile veniturilor Moldoveneşti
și alte îngrozită, însă sânt tâte ca să ne înșălăm a ieși, dar nu prind loc acolo, de
cât la cel înzăoaţi voitori de împilare săracilor, în scurt tâte câte vei voi sînt în plicul Dumniei-sale Logofetulului Grigoraș, și acolo vei triimite și pe Dumnia-lui Cuconul
Șărban ca să să pliroforisască, căci spre tălmăcirea ideilor așa ati trebuit,
_
Dacă nu ai cetit Inalt Preosfinţia Vâstră cartea cătră mine a Dumnia-sale Logofătului
Grigoraș, lată iarăși o mal triimit spre încredințare.

—
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Cu poşta de eri carte de la Păharnicul Constandin nu ati fost, iar raportul Aghenției iaste acesta, că pe săracul Mavrichie Stolnicul, pe nevoeşul cel cu casă grea din
ținutul Nemţului, ot Rădeni, l-ai omorât 'Turcii, mergând să-i ceie bani, vro şapte, le-ai
dat cât ati avut

ca un sărac,

dar chinuindu-l

pentru mai mulți

și dormind

cu

dânsul,

dimincţa l-ati luat, l-ai pus cu capul pe pragul grajdiulul și l-ai omorât, nepriimind
rugăciunea lui.
Raporturile aceste cătră Aghenţie sînt jalnice, că pe tâtă dia, mai de la tâte ţinuturile vin înștiințări de ucideri de creștină, de desbrăciui, de sâlniciile fetelor și a,
copiilor şi de alte prăpădenil cumplite, mai amarnice de cât în tâtă altă vreme.
Pe ticălosul Grigore Coste, cumnatul Dimitreştilor, l-ai bătut Beşlega de Herţa,
la felangă cu ciomegele, omul moare; pentru că din satul ce ţine cu anul, Oroftiana
ot Dorohoii, au furat nişte tâlhari săteni vite de peste Prut şi le-ati dis că peste Prut
cer pagubele, iar ţăranii sa plâns la Cuconu Beşleaga şi cl l-ai stileit frumos.
Ant mai omarât la Nemţii și alți doi cinstiți negustori. Iată Părinte unde ne chiamă să,
mergem. Iată unde merge patrioţi, și să fac una; acum mai ales cu urmarea lui Baston și Dimitrache Ghica sait învitat ciocoimea Eșului,ati înpănat toată țara cu înștiințările cele urâte și
să gătește Ioniţă Sturdza Pomer, Codrânu, unii die și Visternicul, să mârgă la Silistra
să facă pâri asupra Doerilor, să ccie pe Vogoride Donn, căi bun și patriot, că are moşie; toate le vei vede cetind cartea și cele alăturate la Dumnia-lui Logofătul Grigoraș,
Tâte cele poroneite mie le-am pus înaintea vederei Dumni-sale Logofătului Dimitrache Sturdza și înaintea Dunmia-lui Visternicului Săndulache; cât pentru cele ce scrie
Dumnia-lui Vornicul Sărban, fată cartea Dumnia-lui Visternicului, care iaste despecetluită, că uitasă a serie cu mâna Dumni-sale, pentru pricina sfîntului Spiridon, iar pentru.
cele-l-alte sai unit în cele mai sus scrise.
De la Succva nu avem încă răspuns, spuindu-ne unii că ar fi bolnav Dumnia-lui
Logotitul Păşeanu, cătră care eii voi triimite carte; acei ce vin de la Suceva, ic, că
acolo cred cci mincinoși, că lui Vogoride îi vin doiiă alte tuiură de la Portă, saii Domnie, și
alte bârfituri.
Noi cu Poșta de eri nu

avem

altele

de

cât

aceste

însemnate,

care

toate

sînt

în

cartea Dumni-sale Logofâtului Grigoraș aninate și lăsate deschis spre pliroforia Vâstră.
Dumni-sale Vornicului Balş îi seriem că nu iaste cu cuviință să priimască Visteria, să,
se mânjască și să sc facă răspundătoriti.
Mare dorință are Caimacamul să să uniască cu acești de aicea.
Magzarul iscălindu-să va veni aicea, cu al doile să va triimite şi: cartea, cătră Patriarhul, să se iscălescă de Inalt Prâosvinţia

Vâstră.

Iată tomul svintei Scriptură; la Viena poi-mâne Joi să triimite carte spre a să cumun trup de aceste cărți, după poroncă, îmi veţi triimite tomul ce iaste acolo.
Iată și Psaltirea Moldovei, acea în stiluri tipărită în Suceava de 150 ani, și ființa Moldovenilor, de unde să trag, și Acathistul, i altele; să să păziască căci multe cuvinte tre-

păra

buese înstmnate, iaste a lui Hurmuzache.

Acest

om

o va lăsa la Voi,

căci iaste

o an-

tichita a ţărei nâstre. Sfârșăse ca să vie 6menii triimeși, ca să nu stea, lucrarea și trimiterea, cărților la Petersburg și copia la Chişinăii. Să conteniască scrierea, cea multă, pentru aceste

sînt plecat credincios
Bucșănescu.

1622 Ghenar 24 Cernăuţi.
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1822.

Epistola Bpiscopulhui Jeletie al Flușilor cătră Mitropolitul Veniamin, prin care îi
mulțămește pentru cercetare șii declară că urmeză cu administrarea Jlitropolei
așa cum îl ordonă și că pentru aliele îi va comunica când va veni în ţară. Ja
spune că s'aă dat 5000 lei lui Teodor Balș spre a se duce la Silistra.
Prtosfinţite Stăpâne, cu smerită plecăciune închinându-mă sărut dreapta Prâosfinţiei tale.
COXXI. Cinstită serisârea, Prdosfinţiei tale din 16 ale aceștia, astă-(i în 27, prin Dumnia-lul Vomicul 'Theodor Balș, cu plecăciune am priimit, și mulțămind pentru cea cătrăi mine din părintească dragoste cercetare. Rog și eii pe a tot Diditorul ca să păzască
și pe Prosfinția ta mai presus de tâtă vătămarea, învrednicindu-mă și cu cea dorită
aice venirea Prtosfinţiei tale, unde din mila aceluiași mă aflu și cit păzit, ostenind întru
cele spre folos, pre cât pot; iar pentru altele, numai prin cea de faţă vorovire, când Dum.
nedeii va bine-voi înfiinţarea Pr6osfinției tale aice, să le povestesc. Am vădut și cele însemnate pentru 5,000 Iei, ce era să să dea Dumni-sale Theodor Balș, de care înștiințăz
că din vremea ce aţi însemnat câtră Dumnia-lui Paharnicul, asupra întrebărei mele ca
să se dea, sati luat cu împrumutare și s'au și dat toți precum și Dumnia-lui Paharnicul
va încredința. Tar eii încredendu-mă părinteștilor rugăciuni ale Prcosfinţiei tale sânt
Al Prâosfinţiei tale plecat și slugă .
MELETIE Lpiscop Jlușuluă.
18%2 Ghenarie 27,
RO

s———

1822.

Lpistola Boerilor Joldoveni din Cernăuţi cătră representantul Rosie prin care
se disculpă de invinuirele ce li se aduc, că adică răi aă făcut că sai adresat cu
Magzar la Portă. La tdte acusările respund cu demnitate și-și apără independenţa
națională arătănd că Jloldova are capitulați cu Turcia din timpurile vechă și treDuia să și le revandice, că în fine trebue să se înlocuescă Domniatul Fanarioților
cu Domnitoripământeni, după cum și toți funcţionarii şi represeniantul Domnitorul (Capu- Chihaia) la Portă trebue, după trataie, să fie Română.
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General

bine-voitor Domn !

Cu datoritul respect și cu mulțămirea,
sufletului nostru, am primit la 22 Ianuar
mult dorita de noi serisâre a Exelenţică
Vâstre, xăspundătâre la, cele ce mai înainte
vam comunicat vouă. Cunoscând cu preciziune cele cuprinsă ne-am înformat că, cu
o compatunire sinceră, a sufletului și ne sfă-

tuiți cale de nevoe și ne admonestaţi

de

cele trecute și în fine ne ordonaţi să trimitem pe unul dintre noi spră ai arăta
ordinele ce aveți din partea umanei bunevoinți împărătești, în care numai se radimă,
speranţele existenței a acestei demne de plâns
|
Moldavă.
Excelente Domn! cu cea mai simțitâre
inima, a nâstră,

dațini voe să vă comuni-

căm și noi Gmenii cei ce suferim și sun“ tem în dureri ideile nâstre sufletești, spre
a videa că suntem departe de o mustrare
dreptă pentru mișcările nostre cătră, Porta
Otomană și mai ales pentru Arzi-magza-

—.
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Pârta, nau putut să, ne încunune cererile
nâstre și nici noi mam avut drept să le
facem, fără mai înainte conînţelegerea cu
Impărăţia proteetâre, care are legături sfinte
cu Pârta și la care nare loc schimbare.
Şi dar ati fost posibil că 6meni, fâră idei de interpretările tratatelor, se cadem în asemenea greșeli. Noi având numai în uma-.
nul Monarh speranţele vieţei și a avutului
nostru, ear acâsta, manifestând'o real în
tot deauna, ca și acum când ne am afanisit, ne am pierdut, am desperat și stăm.
nemișcați, demni dejelit, în confhnii streine,
nu neam conînţeles în nică o cestiune altă cu
Pârta, ci mai ales în Magzarul am spus
expres epocile tratatelor, faţă cu Protectorca prin patru Hatişerife edate, mulțmindu-ne eu acele prerogative.
Numai o singură cerire am adăogit adică:
eliberarea nâstră de jugul Fanariot și să
ni să dea guvernarea 'Țărei, ca din vechime,
aducând exemplu, epoca Supunerei 'Țărei la
anul 1529, a capitulaţiunei: ca Domnitorii să,
fie Moldoveni,

)

aducând

exemple

şiE) 'Lrăta-

tul de la Kacnargi la capitul 16 și $ a
acelui cap, în care expres Protectârea hosie ai dispus ca si fie Domnitor din.
pământeni, după cum pe timpul luă Mahomed al IV, să fie și dragomanii din pământeni ; adică numai un lucru, pentru care

at procetat umana Rosie și nu sai aplicat și nci odată nu sati tratat. Am cerut,
mergând de acord cu voința Rosică protectâre, şi nici odată îndoindune,ca Ginenk
cu totul leviţi de rănile fanarioţilor în multe
feluri și în multe chipuri. Oare greşim în.
cova cerând acea, ce protectârea Rosie prin
tratate ai stabilit? De altmintrelea tâtă,
voe6 întregului popor, carii văd afanisirea,
lor de cătră fanarioți ne-ati sforțat la, ac6sta. Pe lângă acâsta Otomanii n'aii încetat
jefuind ţara, n6stră reclăimându-ne se ne întârcem la ale nâstre, pentru

ca să

ne pri-

mejduim. Găsind dar o causă „Dine-veniti,
și știind că ea nu va voi să se hotărască fără,
consentimentul protectârei și noi: ne vom
justifica de întârdiere, pontru care nenumese haini, am facut propunerea de a ne
“scăpa de acel

guvernământ,

pentru

că

Și

cei ce's acum cu caimacamii, ca lupi turbaţi afanisese Moldova. Dacă, este greșală,
nu ştim, acesta numai, trebuea atunci Con-

sulul Protectârei să ne conducă să ne
mâgăe,. să vagă, - desperarea, nostră, ŞI sei
|
piese. -
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Exelenţia, vâstră ne mustră iarăși pe noi
şi ne spune că noi tvebuea, să cerem avisul
Consular, aveţi în cât-va cuvânt, dar 6re
n'am făcut tâte încercările? dar nu ne-am
folosit, pentru că Siorul Consul din Basa
vabia, de când sati dus dela Iași, de câte lam
întrebat fugea de a ne răspunde. Exelenpa Vâstră, spre nenorocirea, nostră, era
departe, pe la Viena pe atunci, când sai
luat acestă hotărâre comună. Moldovenii ati
trebuinţă de compătimire,simpatie, și mânaâere! Am ajuns ca pasările cerului, să nu
avem culcușii. Dilie vedem în Patria nostră
omoruri, arderi, jafuri, ameninţăni, înfricoșări și o completă ruină. Suntem pe cale
de a ne pierde și puțina minte (ce ni ai
rămas). Cele de mai nainte le știți, acum
eu cinei dile mai înainte iarăși arderi în
Iaşi, ai tăet pe nenorocitul Stolnic Mavrichie, om cu familie. Aii ucis preoți ŞI
comercianți la Bărlad și alții la Roman.
Ni ati trimis ordin împărătesc de la Seraschierul de Silistra, că dacă nu eşim (din
Cernăutră și din Basarabia și alte locuri pe
umde erati împrăștiați) at se ne confisce moșiile nâstre, Ai venit un ture la margine

o
vă

zorosiatdas

Tâs

Și 6 Râvoouhds

Soni, Vă ps zapnfopă, vă NT

Ti dned-

za VĂ LIU RTNTAL.

ps

TI

păsa

R

9

en

II getea 25o/5ens, tarie zh îs
moi ps Ma ru Engine juzi vă Înrizuuey
ai zeolit za S00m[i0v, pete zaSe hofov,
avid aid ză div Erau; Ga ai Bonuri
poa, TĂI 2 OȚENIOANEY, zaSor 6 îv Bzpupafin Sp Kivaovhrs, 49 dzo 201051 70
vă us
Priau, nd Boa dn Sorin, TEI

RAT9

cis Tiy

F,NETRauLEy

u-Egiv635

Raza

BUTE mwheăa.

VĂ uăv Eau

cpu,

%
0070 3u05, d
VĂ
ferzpa, 40 they dponzui: „vea
Tp0Tă
uag
ay Ghispov vrii
- pa ous 27.
7
e
,
,
Li
| 4+ -pLZE9Et,
Y To
Up
ET
100274 TO
Adu Tens ui eîs Piăzr, Ezobay Toi SN
-» bt
ao Maco, 30% Ozn Nin. + EZAITOO
1
4

g

*

3

€

7

spa

,

*

+

i
*
.
4! 53
eis 9 [laowphaz!,
)
ui| monruntewtas
î
oaie
ji
uzi
ay zpooraph Bazna
ic Pouxy0v: psŞ E3Tă,
sp
+
A
er
a
VP
aa
. 4
SA
Vea
1
Yrhizrpas, 7 9 DEX EUTis
dz Tip Xepaorișii
73, UNA US,
vo Ep0Vy N 1ONATLA0I9a Ti5IL
n
,
Di
N
II . ASev
use
7ă, ctoouaTa
>
t
.
79jo Pi igeamtoToăoa
DI
i
NE
47
e 20dpnos cit TV , dapay va „aus Too
„ăi
a
e
a
.
.
+
zi ue vale învă *7Xenis, » OT Dia Eat
p

Liă

să ne cheme și ne numesce

*

amoy

.

»

prin acesta, st'și deschiză drumul cătră Dum-

nie. Cer (banii) cu sabia gslă BumbașaridiL Seraschierului. Ati promis 60,000 mii
lei pe lună lui Salih Pașa din Iași, ȘI
30,000 mil lei pe lunâ Ianicerilor, pe care
bani îi cer şi aceştia. Bani mail rămas,

sauey. O” Keri yzrarens pas UzisyEII 150,000
4

!

.

..

7

-

Tis SuioToas Bară
“poola eis To Lepaortpny
zovr
Cu
mi
eh
Ge.En
Na
=
Wat GL Tov
uiîva, duă vă * ds-Gn aohzuGr,
.
a
Ss
+

E]

7

-

(]

s

-

Led
4
XUT0d,
vă die Tv găuri în iv aSevreia
lade
unuuzaa
i
oRaSi
ui
totăiş
ad tza
uDuRao
di
spui
omaŞtă
(nm ud
05 Seonazigi. YnzayiSn 60,000 -ypoziz pu
za 30,000
Sahy Ilază,
uda să eis Diăat
.
.
PI
Lă

at

2

-

.

00, bre. "Acrox Div duete, poprăpr BEv Erzet, Ati muri. ţus Tare
as, apitap, zeheios
e
e
”

4

+)

1

y

+

us, îzebvows Gaz VITIoNU£w0! iepaTretuv, zoo AT
prev AX TPOŢOULEY. Tidos miyzuv 070;/ăl5v206 TpăR0I6 ugiGUs 65 VI ĂDIBOII zâv MoA-

Daf, ză dmopauniloy Vi T1paWY TATO VOL
09 zazolatoy, Vă Tă zoNTzoI REpai gwYd2wY,
e,

7

-

.

&«

Z

AOL

19 $

Lâş Ed00TOVILEv

Tă, WmooyESEvga.

vă TNNȘOZ0

At

-/ ŞUTVXV9)

SA

»

1

Cea

+

o

TV.

£0V0140Y7

"3920 TITO „&igovhov, Ti Spent Vi AXE;
ziuă Vă ATOHpISĂDUEV Ol, 49. ZAEN LS A 40.

m

„

e

Cf

>

1

„A

.

1

7

7

!

1

%

Ga.

”

va

.£

o
194015 105 Maf(agtoy was Tep Tosttîis Gota
gews, SiAcuiv ewye ÎTANTEz, 05_ TITI EA
4

»

,
Evpzdes Tis oaatăs Enovhe!x5.
O”ha ab7ă ji vovzat vi VA ui spzwoueY ete 16

T90Ţ0Y0Y
.

>

Vind
2

+

,

i

grau»
2

Tr dyaSuraro) u0vă9/19, 703
-

9

7

ovăz

de

carbă nu mai

este,

fine inventând

mii de moduri

loc.

Pentru

acâsta ne chiamă pre noi, acei, carii lipsii de cele dilnice, vindem și mâncăm.În

za, Cine

Tds preot

,
“7 BOzIA zază uz

în scris Haini,

pentru că nu eșim. Caimacanul nostru ati făoăduit 150,000 mii lei la Seraschierul de
Silistra pe lună, spre a se arăta servil și
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tea să afanisască Moldova, se hotărăsc să
ice păpuşoii locuitorilor și săi vîndă peste
hotar, pentru ca, să plătâscă acele (sumele)
promise. Vă întrebăm, ca buni creștini, și
ca Consul bine-voitor și protector, ce îrebuc să facem? de cât să răspundem că
dacă va veni răspunsul Magzarului nostru,
despre guvernământul local, ne vom Ieîntâree toți, ca credincioși din nem, raile a
puternicei Impărăţii. L'6te aceste se fac ca
se nu greșim la Inaltul decret a prea bunului Monarh, spre a arăta supunere puterei legale. Noi pănă acum avem de fală că
câte saii întâmplat, trebue să fie plăcute
singurei mântuitârei (puteri) protectâre, să

cerem numai aceia ce nu s'aii realisat din tra-

tatele Rosiei și acea ce ni-aii afanisit altă
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dată şi acum încă mai mult ne ameniţă când
nică Domnitori Romei (Români) n'aii rămas.
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Excelenţa Vâstră a, trăit cu noi și scie
forte bine că așa cugetăm și tâtă suflarea,
moldovanului sati alipit către buna-voinţa
a Monarhului. Dacă de alții se vurbeşte acesta sperăm că va dispăre acuzaţiunea, care
aduce desperarea tuturor și Excelenţia V6s-
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că nu are ordin

voe se corespundă cu alții, la acâsta r&spundem : că în Basarabia este sfântul nostru Mitropolit, este şi Arhon Logofătul
Grigoraşcu Sturdza și Arhon Logofătul Constantin Balș, ccă întăi bătrâni și însemnați
între nok și cătră nici unul din aceştiamai spus nobleța sa, având (noi) prea deplină idee dela, acești simpatrioţi boeri:
dacă însă ati spus în particular cătră altul, totalitatea boerilor nu scie nimica.
Sfatul sfântal Vostru este'să lăsăm cu
toții animosităţile parţiale și să ne apropiem la bunătatea protectorului și să așteptăm cele bune mântuitâre.
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cunştem

părintele nostru ca protector ne spune, cu
vocea cea imitătâre de Dumnereii, „că nu
sciți ce cereți“, noi plecam &rumazul disposiţiei nâstre sufleteşti la mila hotărârei
sale.
La cea ce ne serie Excelenţia sa,că D-nul
Pizanis Consulul, după ordinul ce are, ai
arătat boerilor din Basarabia programul
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Jo la Hermanstad (Sibiiii) ca săi anunţă lui
ordinile, fără îndoială dacă am putea sburând
am veni spre a asculta scâniea speranței
nâstre din. partea sufletului vostru virtuos,
căruia ne afiorosim: Dar din nenorocire
ne aflăm sub stăpânirea Austriei neputând
să ne mișcăm cu toții și se ne aflăm. locuinţe
în Basarabia. Aicea însă Guvernământul
observă oră ce mișcare a nâstră și mai ales când inclinăm de a ne cere pașaporturi. Pe de altă parte Turcii din Iași dilnic ne cheamă şi noi spunem că n'avem
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mijloc să ne mișcăim și ati și trădători de
la carii sciti oră ce mișcare a nâstră și
chiar conversăţiile, spre a găsi cause de
Hainicie. Aşa dar îndată ce se va scula.
unul din noi ca să ceară pășaport vor seci
că voim să ne ducem la Consulul general
Rusesc și prin acesta aducem primejdie.
Gmenilor noștri, caselor nâstre și nenorociților noștri compatrioți. De acea, ca vechil părintelui acestui pământesc și protector al nostru, ve întrebăm : putem să ne

mișcăm ? Nu ne vom comprometa, dacă vor:
audi Otomanii și vor serie la Constantinopol? Nu vom greşi iarăși scopurile protectorului ? Dacă, din cele ce dicem resultă
compromentare,

atunci

să bine-voească

a.

ne face bine-facerea acesta, cu bună-voinţa,
în acestă nenorocire, una din două de mai
jos adică: sai să trimiteţi unul din credincioșii Voștri ca să treacă pe aici și să.
ne spue informările și noi vom pliiti cheltuelile poștei, venitul şi întorsul, sai să.
ne aduca

o scrisre

a Vâstră, ca curier, pe

care cetind'o s'o dăm iarăși în mâna
care

so reîntârcă vou&;

sa,

sait în fine să or-

donați D-lui Mr. Pizani să spună infoumările acestea la Chișănăii D-lui Arhon
Logofătul Grigoraşcu Sturdza, oră lui Arhon Logofătul Balş saii Sfântului Mitropolit, aflător în Basarabia, și vom primi
de la ei ideile noi, ca plinitudine totală.
a boerilor. Când însă nici una, nici alta,
nici cea de a doua, nică cea de atreia nu
este ușâră, atunci, ca un bun și noii prieten bine-voitor, să ne trimeteţ cu curier
înştiinţare că dacă va veni unul din noi
nu este nici o compromentare, dacă

se va

publica? (pentru că şi Gmenii Aghenţiei urm6ză că o -vor vesti) șși atunci încunoștințaţi că conform împrejurărilor nu vom fi
supăraţi, vom trimite pe unul dintre noi
cătră Excelenţia Voâstră, amicul nostru.
Cu o voce comună, cu comune lacrămi.
ne rugăm să ne ajutaţi cu ostendlă, Excelentă! şi să ne sfătueşti și să ne păzeşti,

pentru că suntem la ușele disperărei. Cu
tot respectul avem cinstea să fim ai Excelențici Vostre, supuși și fideli servi.
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Epistola Vornicului Negel, frate Jlitropolitului Veniamin, prin care lînștiinţdză ca
să se facă scrisorea către Strogono» și că iscăliturile pentru jalbă se fac cu încetul, că Turcă stai încă în Iași.
Preosjinţite Părinte!

CCASIII. Am priimit cu plecăciune părintâsca serisâre a Prcosfinţiel tale din..... a curgitorei luni, împreună și cele-l-alte hârtii triimise de la, Cernăuţi, care tâte cetindu-le cu
Dumnia-lui Logofătul, mi-ati dis să seriii Preosfinţiei tale că pentru tâte cuvintele este
de neapărată nevoe carte cătră Strogonov, ce sait triimis cu poșta trecută, iscălindu-să
și de Preosfinţia ta, să să triimată cât mai îngrabă, măcar că cit m'am încredințat că
păr acum trebue să fie și pornită.
Asăminea și pentru cartea unirei de acolo iscălită, peste șapte, opt dile, după ce vom
mai iscăli și pe alţii ce ne vom socoti, fară-și st va triimete, căci aflându-se aicea, cine
este, trebue să umblăm cu chip a-i iscăli și cu încet.
La” noi aicea adâncă tăcere și mare linişte, fără cel mai mie stmn de râsboiti, și mi-i
încă Părinte, că acesta st va urma păr pe la sfârşitul lui Maiii, când să putem cunâşte
ce hotărâre ati luat lucrurile; alții încă die pe la sfârșitul lui August, giudecă dar pir”
atunce de mai pote r&mânea cevași, Părintele mei, de cât pământ în nenorocita, n6sstră Patrie. Vai! Vai! și amar pentru bieţii Moldoveni, sfârșitul lor să vede că acesta, a
fost rânduit să fie!
|
Al Prcosfinţiei tale plecat fiiu sufletesc și slugă
Negel Vornic.
1922 Fevruare

11.

N.B. Aicea este acestă știință, că 'Lurcilor la Eși le-ar fi venit poroncă să ste pe
loc, pără când nu spun, iarăși la Cernăuţi trebue să fi având mai bună știință și întru
acesta,
SRO —

1822.

Bpistola Spătarului Iordache Balș către Mitropolitul Veniamin prin care l felicită

de st. posi, și-ă spune că până la 15 Jlart sau Rușii vor veni saii Turcil vor eși,
trimețindu-t și niște cărți cerute.
Prtosfinţite Stăpâne, întru curată supunere și cu adincă plecactune sărut blagoslozitorea drâptă a Prtosfinţiei Vostre,
CCANIV. arăși îndrăznesc

a mă

înfăţoșa cătră Prosfinţia vâstră,

a vă încredința de

|

plecata mea supunere și lipire şi a cere priimire și blagoslovenie.
|

Priimiţi bunele mele cuvântări asupra

întrărei sfântului și de suflet

mântuitoriului

post. Milostivul Dumnedăii Vă va învrednici (priimiţi acâstă, prorocie) al petrece Vytztâs
za Enazegou ză duo, Ti di dia» zotâuzo 27, VExzâ aWT%) 2Exvăztacu, o vom face-o
la Iași, pentru că pănă la 15 Mart cu hotărîre saii rupe sac vor întra, sait câinii vor

ieși, hotărât acâsta, fil întru tâtă încredințarea.
Triimit Prcosfinţiei Vâstre aceste doiă

să repează Vărului Șerban în grabă. -

tălmăciri,

care cetindu-să cu luare aminte să

|
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de nu mi le vei trimite,

Hușul îmi belește preoții din Joldeşti, poate a veni vremea să-mi ceie și el mie
să-i dati voe de vre-o scârță de teii să jupească din pădurea mea, atuncea îi voi aduce
şi cu aminte de Iustin.
Al Preosfințică Vâstre plecată și eredinci6să slugă
Jordache Balș Spătar.
Psâpovapia» 15. 1822.

1822.

O epistolă nesubserisă dar probabil a Vornicului Negel către litropolitul Veniamin în afacerea angazărei unui avocal.
Prtosfinţite Parinte!

COXAV. Am vorovit cu Căminar Pruncul în pricina avocatului ce sa găsit pentru
pricina de giudecată cu Sărdar Costrăș, și ne-ati dis, că fiind-că Sărdar Iordache lucrâză, făcând acea aneresis (combatere) ce am mai scris Prcosfinţiei tale că face, să mai fii

Preosfinţia ta îngăduitor păr va da acea aneresis, pe care vădându-o noi aicea și. socotind ce

trebue a să face, vom trimete și Prcosfinţiei tale suret și-l vei arăta și acelui avocat și atunce
veți hotări ce trebue

a să face. Liam

întrebat (ca

să

vedem

ce'i

în sufletul

săi)

dar

după ce va da acea anerisis Sărdarului Iordache, cum sfătuești Preosfinția ta să dai
acei patru mii de galbeni acelui avocat sati nu, și mi-ati răspuns, că dacă acel avocat
va da siguranţie ca aceia pentru acei două mii de galbeni ce i să vor număra înainte,
că neisprăvind nimică îi va răspunde îndată înapoi fără a putea pretendarisi ccvaș, trebuc să o faci, căci pricina acâsta trebue a să tratarisi și a să hotări în Petersburg fiind
tare încurcată. Mult mă tem pasul Căminarului Pruncul să nu fi fost numai ca să sparii pe Sirdarul Iordache, arătându-i cele ce serii Preosfinția ta şi după ce-l va trage la
sine pe Sărdar Iordache (precum obicinuesc aicea), să conteniască de a mai fi în favorul Preosfinţiei tale. Să vedem acum după ce va da ace aneresis Sărdar Iordache ce oi înțălege la. Căminarul Pruncul. Cu avocatul acela când se va face serisâre, trebue muită luare
aminte şi lămurite legături prin serisâre după obiceiul șiretlicurilor loi și rânduiala evropienâscă,

ca să nu

te mai încuree

în alt lavirinthos.

Vornicul Costache Sturdza, celui ce i să serie de la Cernăuţi
sai din altă, parte mie numi arată nimică, încă nică Logofătului
Cele ce voiţi, să știm și noi dar, ne serie Prâosfinţia ta, căci
de când nimică nu ne serii, nici gazătele măcar nu ne triimeteți,
în ce codru de neștiință ne aflim. Aghentul Raab ştiu că lua și
SRO AC————

ori pentru Moldova.
Grigoraș.
acum sînt două poști
și aicea vam arătat
de la "Țarigrad cărți.
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1828.

Epistola luă Theodor Balş căbră fiatele săi la

Cernăuţi, prin

care-i descrie cele

ce să petrec de Caimacamul în lași, jafurile și întrigile Caimacamuhă, ocuparea
caselor boerești cu Turci și protestul săi de a nu să ocupa măcar casa lu Sdndulache Sturdza.
Iubite frate, Arhon Spătar»

CCNAVI. Luni Fevruar 20 sai dus Hatmanul Brăescul la Hârlăti spre - împăcarea
unui Beșlegă, forte cumplit, cu frati-stii, unde acel Beșlgă aă făcut îndestule Jacură și
de Lumi spre Marţi îmi dat bune vestiră că nici un ianghen nu ati fost în Esi, și Ianicerii sînt acum fârte blânră și nu fac nimică. Nu știm cât va, ţine, toţi vorovese că focurile aceste ce ait fost în Eși sînt din pricina Brăcscului, căci cl i-ati învățat, numa;
pentru ca să icie agia, lar acum nu mai pote a-i opri.
Pentru easăle Visternieului Săndulache, va fi audit că însuși Brăescu şi Sotirii ap
fi mers lu Aga lor Agasi, și i-ait dis ca numai de cât să rînduiască 2 Dieracuri acolo,
triimise fiind de Dumnia-lui Vel Visternie; am triimis pe Latit la Ienicer Agă ca săi

dică că

numai atâtea cast ati rămas nestricate. Acum ar fi rânduit să șaă bieracuri acolo, acea,
casă noi boerii o avem de mare bucurie ca să o păzim, fiind că ne era pentru ca când
ne vom aduce haremurile si șaă 30 familii acolo. Ca boeri nu avem casă, fiind tâte
stricate

și arse, apoi dacă

și acestă casă ni se

va strica,

cum

ar mai veni boeril ȘI în_

suși haremul meii unde să-l pui să șadă? ati times îndată și aii chemat pe Agalar Ag,
și lati întrelât, cu a cui poroncă ati pus bieracu în casa Sturdzei? at răspuns că Visternicul și Agă, Doerii și Sotirii i-ati dis că numai de cât să pue 2 bieracuri înt'acea,

casă, dar el acum de odată ai rânduit numai un bierac, așa mi-ati trimis r&spuns Ianicer.
Agă. Mam dus la Caimacamu și multă vorbă am avut, mai cu ton i-am dis; ati dis că nu

știe. Aii chemat pe Visternicul și înaintea Caimacamului am avut mare sfadă și multe i-am
dis în mânie că nu-i patriot și iaste un înrgutățit suflet și ce socotește, unde are să
trăiască, fiind-că rtutatea ce are, o văd toți, atât numai că nici capii mare a chibzui, dar nici

dinți a 'muşea, în scurt am dis Caimacamului, ca oră bieracu să iasă din casăle lui Săndulache Sturdza, ori ei mă duc din Esi în Cordon. Ai catadisit Visternicul și ne-am
împăcat înaintea Caimacamului, dar ca să merg ct să șid în casă acolo și iată cuvinte
care pot să seâtă hieracurile, i-am spus curat înainte că ei eram să mă mut acolo să șăd,
dar acum mă tem și nu mă voiu muta măcar să mă râge și însuși Visternicul Sindu_
lache, că după cum te văd Arhon Visternice că mă tot îndemni să mă mut în casă,
scoposul Dumni-tale

iaste ca, săi dai foc, ori să pui pe un Ienicer, prin organul Brăes-

cului, întăi să vie de hac Visternicului Săndulache, al. doilea să-ți acoperi arderea casălor soeru-tăii. lar dacă ţi-i pune în scris că or ce vor păţi castle mutându-mă că, să
fii respundătoriu cu moșiile. Aceste aii fost istoriile n6stre, apoi ati mers şi Beldiman Constantin, după” ce sait încredințat că Visternicul și Brăescu ai pus Turcii în casă, și atâta
i-au dis în cât sati îngrodit și el. Arată, Visternicului Săndulache, dar mă rog să nu ştie

alții, că mă tem să nu audă frate-săit Alecu și să-l înștiințede că et l-am scris; căek
aceștia sînt Gmeni de primejdie, tâte agalele sati închidășluit, unu cu altu, luând asu_
pra sa, fieşte-care pentru ascheru ce are supt a sa stipânire, că nu vor mai face de acum nimică raialilor; acum sati mai schimbat în molătate și sînt mai blândi Ienicerii, ati venit eri și un capițilar Chihai de. la Saraschieriu cu strașnică poroncă, aii adunat boerii
toți, au

cetit ferman

forte

tare

ca

st nu

cum-va

să să supere vre-un boeriu, neguțitoriu

Taia, și că or da samă cu câpitele, iar urmâre ce are să să păzască,
Documente

să fie îngăduială,
27

—
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până va veni de la, Pârtă. Acel ferman ati poroncit să să facă moldovenesc şi să ni să
deie, dacă îl voi lua l-oi trimite. Frate, înrăutățit suflet are, mare jăcaș iaste și rii e
îl văd că aii ridicat nasul de vo câte-va,

dar

sricat; și răle văpsele face boerilor Moldoveni,

dile, tare s'aii unit cu Romanul, ce alcătueşte el împreună cu Visternicul nu știti, atâta
văd că peste 2, 3 dile, pe la patru ceasuri de nâpte, merge Romanul la casa Logof&tului Mărcuţei unde mai în tâte nopțile acolo mâne Caimacamul, și șide însuși pănâ la opt
ceasui de nâpte, nam mai putut suferi și am triimes pe Banu Păutu să spue Vludicăi
ce aste acâstă taină mare ce are cu C.... de iaste pentru binele Moldovei adunarea și
„ainele sale atât de des și îndelungate trebue să le ştii și et, fiind că mă aflu bătrân
şi patriot, iar de iaste spre vre un răi ca să facă Moldovei, să să depărtede; mi-ait trimis
răspuns

că

a lui înteresuri

iaste,

cit văd

că acest

frică,

om

ca

să-și

acopere

greșala

ce

ati făcut cu Stcu, pâte ati închipuit unirea sa cu C..... și urzăse o noită lucrare, măcar
că după pornirea ce-l văd asupra desbrăcatului, și vorba ce răsună, scoposul lui Xaste a
trece în astă parte, după a mea socotțlă, și o pot urmări, samănă a fi un rtil vas Romanu, plin de epivule (vicleșug) și supt ipoerisie vră să-și dee altă ieână, ades corespondenţii văd că are cu belșug, apoi giudecă că până nu s'aii potrivit, nu sati încuserit:
Scrie-mi mă rog și Dumnia-ta, ştiințăle, veştile, ntdejdele ce aveţi fără pic de sfială;
căci cit sînt atâta de păzit în cât cărțile Dumni-tale după ce le cetesce apoi în sobă.
Acum m'am pliroforisit, de carvunarismos ce să alcătuese unde sîut mulţi: Andronache
Donici, Racoviţă, Vârnav, Stamatin, Vasile Miclescu Spătar, Gheorghie Cuza Postelnic
sau Vornic,

număr

Petrache

Lascarache,

de 37 pănă acum,

răenesc, nici Beldiman

Sturdza,

Cerehez,

Ştefan

Iancu

Cananăii

și

alţi

în

afară de Brăeşști care nu sati pus întracâstă unire, și că strigă,

nu este. Ei

am

dat

ce

mai

mare

laudă

simpatrioților

pentru

Petrache Sturdza, că iaste om vrednic și liniştit, m'am greșit, m'am înşelat, alt-fel de
icână are, vremea îl va face cunoscut tuturor.
Inștiinţază-mă de ai priimit plicul poștei trecute și ce ati fost pricina, s'aii fost uitat
aicea, că așa mi-ati (is Cosinsehi, o nu l-ai priimit. Inștiințază-mă dacă Mitropolitul
Sat mutat la Cernăuţi ori are să se mute, oră nu să va muta. Inştiinţază-mă și pentru

Logofătul Grigoraș, ce știință aveţi și de va veni să st mute la Cernăuţi.
Rămăiu al Dumniei-Vâstre ca un frate, slugă
Theodor Balş.
1992 Fevruar

23

Joi, din Eşi.

N.B. ME rog serie-mi de ai priimit plicu cu cărțile pe poșta care nu țati dat, că
nu-mi serii nimică pentru acel plic, și silit sînt a nu-ți mai serie nici o dată, pentru că
pâte să mi să primejduiască viaţa; deci îndată înștiințăți-mă, mă rog, de ai priimit acel
“plic acei poşti oră nu, căci Cosinschi l-am apucat cu tărie și mi-ati dis că-mi va veni
fără greş înştiinţare că ai priimit acel plic și Dumnia-ta nu-mi serii nimică. Pre mă rog
frate, nu-ţi pae șagă, că eti sînt prăpădit, dacă w'ai luat plicu, apoi giudecă că cii trebue să mă socotese în primejdie, din nebăgare de samă. Apucă cu strășnicie pe Dumnia-lui Cantemir ca săți dee samă de acel plic, căcă eii plătesc la poștă banil ce să cer;
ii nici o poștă mati rămas să nu serii Dumni-tale, apoi îmi pare că și Dumnia-ta aveai
datoria a-mi păzi viața asămine și de ai luat plicul, iar îmi pare că s'ar fi cădut să aflu
înştiinţare, ca să-mi fie somnul mai liniștit. Crede-mă că nu știi ce fae pentru acest
plic, întro mie de prepusuri sînt unc-oră, îmi vine să tree Prutu, numai dintracâstă
pricină, trebue să fii aice și să credi.
|
Hușul nu umblă după Mitropolie și cine i-ait scos? tot Balșucă, tâlharul acel necinstit.
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Epistola lui Theodor Balș cătră Alitropolitul Veniamin și boerii din Basarabia
prin carei înștiințază de arderea Iașului, de jafurile și intrigile Caimacamului, de
partidul ce-și face din Greci și streini, că voește a face Iitropolit pe Episcopul de
Roman, că face nouă boeri în acest scop și sfătuește pe boerii din Basarabia a fuce
curând Arz la Poartă și a arăta tute aceste nelegiuiri ale Caimacamulbii. In fine le
declară că dacă nul ascultă el trece în partida Caimacamului, carei inamicul de
morte a tuturor boerilor ţărci.
Prcosfinţite Părinte

Aitropolite și prea cinstiți boeri simpatrioţi cu multă plecăciune.

CCANVII. Peirea ţărei și a Eșului ati agiuns în vîrf, cu mare mălhnire (a) sufletului
mei înștiințăz pe Dumnia-Vostră întăi pentru Eşi. Că Vineri spre Sâmbită i-ati dat foc
pe 8 locuri, unde ai ars de la 5 ceasuri de noapte pină a dota (i, iar soma casălor și
a dughenilor, întrace n6pte aii ars 488, de la Podu vechiu pănă în Târgul de gios
câmp sati făcut.
"Țara este în ce de istov peire, Iul în ardere şi pradă, Căimacamu de acesta face
haz, fiind dat cu totu spre peire ţărei și prada ci şi spre desrădăcinarea Dumnici-V6stre
boerilor, ce sînteți peste hotar, strigând în tot ceasul: că sînteţi haină și că a să vi să
icăe moșiile, ca a unor haini. Alaltă-eră am avut câte-va vorbe atingătâre, între care mi-ati
dis: să nu socotești că-mi sînt neștiute faptele și urmările a boerilor din Bucovina, că
au scris la "Țarigrad și ai trimis pe la Odesa, prin mâna unui jidov, Arzu asupra me,
dar să vedem ce or isprăvi. Acâste științi, precum prepun, sînt tot înștiințările înrtutățitului Spătarului Bălșucă, care nu conteneşte a vă prigoni după scârnăvitul suflet ce are
și cu măguliturile și cimpocșiturile ce vă face, îl aveţi priimit în casăle Dumnici-Vostre
și iscodâște tote; apoi le mai înfrumusețază și le serie îndată acelui astminea lui de
aice, Ce şedeţi, ce dormiți? maii remas răbdare, scrieți la Devlet tâte cele ce face acest
Căăimacam aice, și în ce stare ati adus țara și îndreptările Dumniei-Vâstre, că nu veniţi
în Patrie Dumnia-Vâstr& numai pentru dânsul şi pentru faptele lui că ait pradat țara,
ati adunat o mulţime de greci pe lângă dânsul și pradă ţara fără, milostivire; apoi poate
să nu facă vre o mişcare lar greciască, precum aii făcut în anul trecut Grecii. Credem
boerilor, că de nu veţi grăbi acest Arz-Magzar a-l serie și a-l triimite prin mâna, nemțască la “Țarigrad, sat mâna lui Monsieur Raab, ce este Aghentul Moldovei, ca să
să dee prin Ministru unternunții, sînteți prăpădiți însuși. Agale mari m'aii sfătuit să
vă seriit să faceți acesta în credință Dumnedciască, vă mărturisesc adevărul, giudecați Dumnia-Vâstră sînguri, este vre o greșală sait vre un hainlic a serie? a, te jălui
stepânului Dumnia-Vâstră prin or-ce mână şi chip, când aveţi o pavăză atâta de puternică și îndreptare că ați trimis boeri mană, bătrâni cu Magzarul la "Țarigrad, îndreptându-vă că nu sînteți amestecați cu apostaţii Greci, arătând ce ati pătimit ţara
și boerii despre Greci? și acei trimiși boeri, aii foșt opriți de Ministru prin faptele Caimacamului și Magzarul poate că n'aii mers la pragul Impărătese (precum și așa, iaste),
ca să ne ştie halu nostru în ce stare ne-ati adus țara și pe noi Căimacamul. Giudecaţi
și acesta: mal

răi

de cât

este

acest Căimacam ? apoi, nu

acum

ţărei și Dumniei-Vâstre

giudecați că puteţi a veni în ce

poate

mai

mai

mult

a vă aduce

mare vinovăţie, neseri-

ind, neînștiințând Poarta de faptele lui, dar ei știii, în frica lui Dumnedeii mă giur,
câtă greutate am suferit, la Iosut Pașa la Ibraila, când am fost trimis de Dumnia-V6stre numai

pentru

acâstă învinovăţire,

că de ce n'aţi înștiințat

Poarta

saii pe mine,

de

urmările și faptele hainului Mihali? așa veți fi și acum mai învinovăţiți și cu adevărat
vE veţi prăpădi, dacă nu veţi înștiinţa. pe Impărat prin Consulul nemţese care este nempai

ți

i prictină

cu

Poarta,

nu

prin

Consulul

M....

și ă-ați scoate evlavie, ori cruce de la
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piept; Dumnia-ta. Arhon Vistewnice Săndulache, care faci socoteli, adică: ca să nu greșim Și ca să lăsăm să vie de la Dumnerăii, că-ţi pierdi Patrie și Dumnia-Vâstră,
Socotiţi că atit fost înaintea Dumnia-V6str& patrioți, unde și vița și averea șaii pus
în primejdie pentru Patrie (unul și et dar am fost sfînt fără tropariu).
In scurt, vă hotărăsc: ori faceți precum vă serii și proftaesiți strașnie Arz, nu turcese, faceţi-l grecesc, asupra Caimacamului și scrieți adevăruri, adică: că ait prăpădit țara
cu faptele lui, prădând și aducându-o întraccstă stare ce este și ati fugit mai toţi în
părțile Basarabiei și Bucovinei că ai adunat o mulţime de greci de peste hotar, din Basarabia și îi întrebuințază în slujbele și mansupurile Moldoviei, tae cheresteli deși face
casă și altele, la acâstă vreme. Ori de nu veţi face acesta, ve hotărăsc că mă unese cu prigonitorii Dumnia-Vostră care cu tâte chipurile mvaii tras să fiii cu că, prigonitorii Dumnia-V6stră încă și dușmanu de Caimacam mi-ati dis întratâte rânduri, voind să mă facă
Visternie, cu slobodă voe de desbrăcat și jac. L-am tras, am sfătuit cât am putut să
schimbe chipul goanei asupra boerilor, am isprăvit pentru moșii să nu vi st icie veniturile și alte multe, care pe urmă Dummnedeti vi le-a descoperi și atunce veţi cunoaşte pe
“Poader Balș, ce credincios patriot este.
Teri s'aii făcut 4 boerii, Dumnia-lui Costache Mavrocordat Hale Hatman, Dumnia-luş
Petrache Sturdza Vel Vistemic, o slugă grec, ce ave baba Catrina, sera Catmacamuluă,
ati făcut Vel Căminar și Vornic la Botoșani. Peste 3, 4 dile este-să să facă Banu
Tăutu Vel Vornic; aud că sati alcătuit acest noii sistem de Doeri, ce sînt legaţi înscris
ca să facă Mitropolit pe Romanul, care prepun a fi adevărat accsta, după tainile ce văd
că ait. Cu laerâmile pe obraz curgându-mi vi le seriii aceste tâte, ascultați-mă și proftacsiși Magzar grecește, scris la pre puternica Poartă şi prin nemți trimeteţi-l, cu cât să
va pute mai îngrabă, că ne trimeţind sînteți toți prăpădiți. Mai am şi alte științi adevărate și încredințate, care cu venire me la Herţa vi le voi arăta cu mare încredințare.
Nu mai pot suferi și am hotărît să ies, pe Lami voi purcede. De astă-di înt'o săptămână vam seris să-mi trimitiți o carte din partea tuturor și nu mi-aţi scris, poate aţi
prepus alte.
Plecată, slugă Dumnia-V'ostră
Theodor Balș.
1822 Fovruar 27, Luni,

————ADOL—
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Lipistola Prinţul

Alezandru

Galiţin prin care-l face cunoscut Jlitropolitului

Veniamin că are permisiunea împărătescă de a veni în Sant Petersburg, și că oră

ce alte'cereri ar avea de făcut cătră Împăratul să i le facă cunoscute mai înainte
spre a-l preveni.
Prea

Cuvidse Părinte,

COXXVIII. Priimind de la Impărat poronăă în pricina serisorii care mi-ati făcut cinste
de a-mi serie la 28 Noembrie, ei mă grăbesc

veni în Sant
dacă cum-va
noscut, ca să:
Am cinste a

In Sant

a vă vesti

mai

înainte,

că dacă voiți

a

Petersburg, Impărătiasca sa mărire vă volnicește de a face acest voiaj, iar
închipuind alte dorinţi sati cerini, vă rog ca să bine-voiţi a mi le face cupot și eii despre aceste a face a mea, arătare citră Impirătiasca sa, mărire.
fi cu cea! desăvârșită cinstire Prea, Cuvidse Părinte,
Al Vostru pre plecată şi pr6 supusă slugă
Prence Alexandre Galiţia.

Petersburg.

1822 Martie *

N:B. Plicul este pecetluit cu însuși pecetea, C.: I. și cartea
——— MOR ——

scrisă franţuzește.

18282.

Zpistola Vornicului Negel cătră fratele seă, Mitropolitul Veniamin prin care-ă spune
de ce să petrece în politică, că Turcii jefuese Iașul și că Vornicul Theodor Balș
sar fi retras în Bucovina.
Prtosfinţite Părinte, stvut blagoslovitârea dreaptă a Prdosfinţieă tale.
CCAXIX. Din 19 a curgitârei luni, părinteasea, serisâre cu plecăciune am primit, înpreună cu tâte cele-l-alte trimase hârtii, pe care le am cotit Dumni-sale Logofttului
Grigoraș și de aicea nimică nu avem ce să vă facem ştiut tot precum am. scris, adâncă
tăcere și mare linişte, fără vre un sămn de răsboiu în ochii noştri.
Incă Hatmanul Răducanu viind asară de la Odesa, spune că tâte acele ce să audise că sati trimes mari sume de bani pentru gătirea flotei şi că vine și Cneaz Neculai
(asupra căruia este toată flota Rosici), precum și pentru venirea Monarhului acolo, tote
sînt neadevărate, adăogând pe lângă aceste că cel mai mie sămn de răsboiu gătire nici
acolo nai vădut, și că în vorova ce ar fi avut cu Graf Lenjăron, l-ar fi dis că aşteptim cu neribdare mișcarea cea de bucurie, la care i-ar fi răspuns Lenjăron, cu adevărat
precum așteaptă și jidovii pre Mesia. Apoi ce încurcături și neînţălese lucruri sfint aceste,
învăluirile acestor întâmplări și cum

a

să fie, pe mine

unul mă

uimese.

De la Eşi die că Turcii, după ce fac tot felul de răutăți, apol s'ar fi gătind și spre
obștească junghere, ȘI că câți-va din boerii din Eși ar fi fugit în Bucovina, precum. și
Vornicul 'Poader Balș, pentru care mi-au dis Dumnia-lui Logofătul Grigoraș ca să vă
serii gnomia Dumnia-lui întru acâsta; că dacă va fi cu adevrat venirea Vornicului
Toader, bine; îndată să-l îndemnați să profthaxască, fără minunt zăbavă, cu un: mehmeţ
cătră Saraschieriul, arătând cele ce să urmiază în Moldova, pe care ne mai putându-le
suferi s'aii tras iarăși în Bucovina, de unde ati fost eșit, şi alt Arz cătră Poartă însuși,
arătând cum at fost trimes din parte a tot pământul, cu Ara cătră Devlet, cum ai mers
păr la Silistra, cum sai întors la Eși, unde șădend atâta vreme și ne mai putând suferi să vadă cutare și cutare răle, și cheleriul Impărătese întru cea desăvârșită stricăciune din pricina Caimacamului și a câţi-va răi cu care saii unit, aii fost.nevoit să să
tragă Iarăşi în Bucovina, de unde și înștiințază.
Căci de nu va profthaxi Dumnia-lui mai înainte, fie încredințat că Caimacamul și
r&il cela-l-alți vor înştiința că au fugit ca un hain și câte alte alăturate

minciuni

și de

pe aceste înștiințări ce va face Dumnia-lui, să ni să trimată îndată sureturi, ca să le
dim la izvod, ca înpreună cu raportul sti să le trimată și el; aceste dicându-mi le fac
cunoscute, pe care Prosfinţia-ta le vei face ştiute Dumni-sale Visternicului Săndulache
Sturdza, făcându-ne și noi cunoscute tâte înștiințările din ori care parte veţi fi având,
precum s'a urmat și păr acum, spre știința nstră de urmare ce st păzim.
Al Preosfinţiei tale plecat fiu sufletesc și slugă.
22 Martie 35,
|
Negel Vornic.
SIOGUN—
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Scrisrea Vornicului Negelcălre Jratele stă Mitropolitul Veniamin prin carei spune
că resbolu nu va fi, că tratativele derăsbotu s'a pace vor ține cinci șase lună, că în
fine și vara anului 1822 o vor petrece-o peste hotar.
.

.

.

-

a

Prtosfinţite Parinte!
COXXX. Pentru tâte cele-l-alte, alaltă-eri cu întârcerea Hatmanului Răducanu, am înștiițat pre larg făgăduindu-mi că va veni însu-și pe la Prâosfinţia-ta. Acum numai ac6s-
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ta ca să să păzască corespondenţia cu tâte poştile. Inștiinţiz tot acele ce am mai seris
că şi păr în ceasul

acesta cel mai mic

sămn

de răsboiu nu

să vede,

în

cât mi-i fârte

de mirare de ideile Spătarului Bucșănescu. Glăsuirea gazetelor și a cărților particular-.
nice ce vin la Cernăuţi cuprindătăre ca cum ar fi şi ar cunâşte răsboiul deșchis, precum și aicea mulți sînt de acestă socotință, de care ei sânt cu totu denpotrivă. Adaog
numai aceasta a face știut Prâosfinției-tale, că astă-i chemându-mă Logofătul Grigoraș
mi-ai spus că ar fi primit carte de la nepotul Dumni-sale, din a căruia cuprindere înțălege lămurit, că aceste trataține or să să mai prelungească pote și cinci șase luni, și
apoi ce st va alege în urmă, râsboiu s'aii pace nu să știe; dar mai mult se socotește
pace de cât răsboiu.
Iată Prcosfinţite Părinte cea de istov strângere a Patriei nostre, singură prelungirea
acesta, mai vârtos dacă nu cum-va nu să vor râdica 'Lureii din Moldova mal înainte de a
să sferşi cele-l-alte. Ei pe cât l-am înțăiles pe Logofetul Grigoraș, îi serie ceva mai mult,
și mai lămurit

și nu mi-ati spus, încă și pentru

aceste ce miait

spus mi-ati

făcut cele

mai mari chizășluini de secret, pentru accăa Prcosfinţia ta, cu chip fârte de taină, le vei
face cunoscute și Visternicului Săndulache că și vara acâsta avem să o petrecem peste
hotar, spre regularisirea întru tote pasurile. Mi-ai dis și acesta Logofâtul Grigoraş că
după sfintul Gheorghie să ridică cu totul de aicea și să mută la Cernăuţi.
AL Preosflnţiei tale plecat fiiu sufletese și slugă
Negel Vornic.
1922 Martie

29

182
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Arz-dlagzarul boerilor Joldovei times cătră Sultan prin care cer recâștigarea
drephuilor pământești după vechile tratate cu Poarta și pe care cu timpul le ati
perdui prin antrigele Fanarioţilor, copleșirea administraţiei țărei de streini şi purtarea arbitrară a Porții neţinând socotelă de vechile tratate.
CCĂXĂXI. Durerea ranei primită nof, de cătră stricăciâsa împărechere a apostaţilor Greci, ce sait obrăznicit a rădica arme și cu cumplire a vătăma pământul acesta a.
Moldovei, ne silește să cutezăm a năzui şi prin întinderea umilitelor glasuri, acelor care
ne aflăm, după împrejurările templărei, cu plângere să cerem ascultare de la Inalta.
milostivire a Mărici și prea puternică Impărăţii. Priimeşte prea puternic și prea milostivule Imperate ascultarea tângnirei norodului Moldavei, carii de la moșii și strămoșii lor
ait avut și ati pravila în suflete a păzi curăţenia credinţei și a, supunerei cătră pragul
prea puternicei și marei împărății. Acest norod pururea supus cătră datoriile lor, tot.
deauna ati avut pironiţi ochii săi la domnii orânduiți după vreme în oblăduirea pământului acestuia și pănă la, un păr, fără de nici o împrotivire, ait plinit ori care poruncă
sai slobozit în țară prin orânduelele supt pecetea, Domnâscă, fără să-și deschidă glasul
stii, să facă vo întrebare de sînt tâte cu știința și porunca prea puternicei impărății;
măcar de saişi vălut şi sati ispitit în faptă, din not izvodită, muite feluri de dăzi în
"bani și în havalele cu multă greutate a ţăreă, şi precum la tâte acele nu sati arătat cu
cea mai mică împrotivire, nici înt'o vre o dată, aseminea și pentru paza pământului.
acestuia atit avut întemeiate nădejdele sale iarăși la' Domnii oblăduitori țărei. Nenorocire
însă a nevinovatului acestui pământ. Sait deșertat deodată toema în sânurile păcei și a
liniștei, pentru că la trecuta lună Februarie, fără de veste ne-am găsit năbușiți de o sumă.
de Grecă și Arnăuţi, cu ţoţi înarmaţi și atăta. în capitala 'Țărei, orașu Iașii, cât și lângă Galaţi și Focșani, ce sînt pe marginea țărei despre Dunărea. Carii cu armele în mână ati.
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săvârșit o cruzime fără pildă vre-o dată în pământul acesta, și urmând pretutindeni aică
în țară spaimă, desnădăjduire și ticăloșii nevinovatului norod, siliți ati fost cea mai multă
parte a fugi și a se împrăștia, cu singură ființa lor,pe unde ati putut, lăsându-și starea și avuţia în râsipă și prada apostaţilor; căutând fieși-care ca să-și apere măcar viața
despre înreutăţiții vărsători de sânge omenese. Tartă, pr& puternice și mase Impărate, cutezarea n6stră, acea născută din desnădăjduire, prin care cu lacrimi puind înaintea pragului prea puternicei Imptrăţii nevinovăția nâstră, cu wmilite glasuri cerem milostivirea,
vindecării rănilor, întru care cumplit ne ticăloșim. 'Linde mâna cea puternică și ne miluește eu punerea în buna rânduială, ca să veţuim supt umbrirea pragului prea puterniccă Împărăţii, în sânurile păecă și a liniştei și cu lesnire să putem plini tote datoriile
curatei supunerei nâstre către puternica și hrănitârea Impărăţie. Milostiveşte-te puternicule
mare Impărate, ascultă glasurile nevinovatului norod și hărizește noi, prin înalt vrednie de închinăciune alt Hatișerif, pronomiile, obiceiurile ce din vechi at avut norodul
Moldovei, care din vreme în vreme șa perdut mai de tot fiinţa lor, din întrebuințările
cele răle a Domnilor Greci, ce ati fost orânduiţi oblăduitori pământului; căcă nu am fost
sloboȚi nici putincioșă a înfăţoșa jalbele nâstre către pragul prea puternicici Impărăţii,
cu arătarea durerelor asupritore, și pe lângă acesta să fie milă prea puternicei Impără(ii a ne milui cu desrădăcinarea din pământul acesta și nici o dată a mai locui cu noi
Greci și Arnăuţi cu înstărnicire de case şi alte acareturi. Să fim miluiți și puși la cale
și pentru păgubirile și cea de istov sărăcie, ce ni sa pricinuit de acestă vătimătâre urmare
a apostaţilor, întoreenduni-se măcar cevași din păgubirele nostre cu averele lor, ce ati
în pămcutul acesta. Să fim miluiți a ni s& da în purtarea de grijă a nostră pământenilor
tâte Monăstirile cu moșiile lor, ce sfint în pământul acesta, făcute din învechime de moșii
și strămoșii noștri pentru sprijinirea și miluirea săracilor patrioți și pentru dare din veniturile lor sub nume de embatie la Ierusalim, la Sinaia și la Sfetagura. Aceste moșii cu
Monăstirele lor să ni să, deie pe socotința Patrici și ne îndatorim ca și embaticul legiuit
la locurile hotărâte și miluirea săracilor patrioți, după hotărârea daniilor vechi, se urmeze cu nesmintire. Căci de când ati întrat aceste Monăstiri în mâinile călugărilor greci,
nu numai că acele miluiră ati lipsit cu totul, dar încă le ai supus și supt grea sarcină
de datorie. Să fim miluiţi a ni se da voe ca după vechile obiceiuri a pimântului să ne
alcătuim pravile în limba patrică, hotărâtâre la tot felul de pricini, după care urmeză cu
sestrămutare judecăţile și tote orânduelile pământului, ca să nu urmeze mai mult întrebuințarea cea ră şi voea cea slobodi a Domnilor oblăduitori. Să fim miluiți a ni se da
voe ca cu boeri aleși hotarmici și cu ingineri să (s8) hotărască t6te moșiele din pământul
acesta pe glasul scrisorilor vrednice, ce va înfățoșa fieş-care moştean și a se stălpi cu
semne despărțitâre. Să fim miluiţi ca în purtarea tuturor trebilor în Patrie să fie orânduiți de cătră Domnii oblăduitori ai țărei, din tâte nemurile din boeri pământeni, carii
vor fi vrednici a ocărmui cu dreptate şi buna orânduială pe săracul norod.
Să fim miluiţi a ni se orândui Domni oblăduitori pământului, după vechile miluină
a prea puternicei Impărăţii din însuși nemul Moldovenesc, pe care obșteal va alege,
pe temeiul credinței și a închezeșluirei a tuturor pământenilor, care Domn va avea tâtă
supunerea cătră pragul prea puternicei Impărăţii, oblăduind norodul în hotărârea pravililor, obiceiurile pământului; având și Capichihaele din Doerii pimântului, carii să stee
în "Țarigrad întru săvârșirea trebuințelor țărei. Cu aceste mmiluiri ne rugăm, prea puternicule și mare Impărate, să hărăzești prin înalt vrednic de închinăciune sfânt Hatișiuit
pe norodul pământului Moldovei, eredinciâsa, răăattă, chelerăul a pre puternicei mari Impirății.
La pragul prea puternicei şi milostivei Împărații credincădsele și supusele raele a
Moldovei.

——AGR—
4

—
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Probe obiective de furăturile și jafurile Lteriștilor, Tuvcilor, mai ales a Ieniceri-

lor din Iași și din tute cele alte locuri pe unde ai stat sai aii avut răsbotu. Aceste
țidule sunt probă că în Jlitropolia veche, numită Siratenia, se depunea, ca întrun
magazin, tote obiectele ce să puteai lua de la jefuitori, Iist în Jlitropolie de Iași
mai multe sute de aseminea ţiduli, din care se vede că proprietarii obiectelor, după
linaștirea lucrurilor, veneai, la Îlitropolie și-și vehiaă obiectele,dacă le mai găseait
și și le recunoșteaii,
CCXAXII. 1) Din calabalâcul ce sai adus la Mitropolie de la Dumbrăveni și Plopeni am luat o brişcă și o pereche hamuri cu tot tacâmul lor și pentru încredințare am
iscălit.
iscălit : Jon
1821

Iulie

Vel Stolnic.

5.

2) 'Tâte lucrurile după izvod ce am primit de la Sf. Părintele Arhimadrit Isaia le
am primit tâte întocmai, mai rămâind o caretă și o butcă în sf. Mitropolie, iar altă nimica

numai

este

să mai

ice dela

sf. Mitropolie.
iscălit: (Jon

$Y1

Iulie

Vel Stolnic)

6

3) Ei cel mai jos iscălit am priinuit lada, mea ce aii fost pusă în Stratenie de care
primire am dat acâstă însemnare iscălită de însumi.
(Jonița Vel...)
1822.

Ianuarie

*4

4) Cel mai jos iscălit am primit din Biserică ce am fost pus în Stratenie o lădiță și o salte din care una cu americă și cu cergă și sati dat acestă însemnare la mâna.
D-sale Părintelui Antonie precum am primit acele lucruri din Biserică întru care m'am
iscălit.
|

Gheorghe Caragă.

1899

Ghenarie %4

5) Am

priimit din poronca

Măriei Sale Caimacam

și opt perne tot de lână pentru turcii ce a venit.
1821

Yebruario

din Biserica Stratenia un mindir

Jon Baş-ceauș.

1

6) Izvod de ţidulele lui Chir Petrache ce era: lângă, Caimacamul, pentru lucrurile
ce le-ati luat din Biserica: Strateniei.
Cinci mindire cu lână, opt perne tot cu lână, pentru care sait luat din Stratenia
pentru 'Lumagi.
iscălit: 16n Baș-ceaaș.
1822

Februar

1) Două

2

sipete dimpreună

e

cu acele ce ai fost la Părintele Arhimandrit

le-am prii-

mit cit Sofronie feciorul lui Clucer Pavel, ce eraii închise în Stratenie dela răposareatatălui meii și spre încredințare am pus numele și degetul.
Ei, Sofronie fecior Clucerului Pavel dimpreună cu Toader argintarul de la Iluși.
18522 Februarie

2V

.

8) Patru mindire cu lână, șapte perne de perete sati luat cu ţidula lui

Chi

trache.
18:92 Mautie $,

Pe-

9) Patru mindire cu lână şi şapte perine de părete, tij de lână, sati primit de mine
iscălitul de mai jos din calabalâcurile ce sati închis în Stratenie, ce s'aii adus de la sf.
Teodor și am iscălit.
(Iscălit Armenește)
1522 Martie 8

-

.

10) 6 mindire cu lână, una perină tij cu lână sait luat cu ţidula lui chir Petrache.
1822 Martie 18
11) 9 Calepe fulor, un mosor cu tort, o față de perină de bumbac,
de câlți, două pânzuri de scaune, una
drepte a mele am iscălit.

rochie

veche

de Chitabie,

12) Izvod de lucrurile st. Constantin,
mâna

cunoscându-le

Lă

1522 April 10

Sachelarului din Mitropolie.

Urmeză

o faţi de masă,

Maria

ce saii primit la Mitropolie
catastihul lucrurilor.

147

că sunt

Rezmerița

și sait dat "în

oca 300

dramui—

14 tingire, 14 capace sati luat de la Măria sa Pașa din tingirele Domnești.
(Iscălit Armenește)
1882 Mar 11
13) 147 oca, trei sute dramuri în 24 tingină și 114 capace
sa Pașa din tingirile Domnești, cu ţidula lui chir Petrache.

sai

luat

pentru

Măria,

1822 Mai 11,
1-4) Șase mindire și o pernă sati luat, și am iscălit.
(Iscdlitura Armenește)
ă

1852 Mat 18,

15) 18 tingini mari cu a lor capace, una tingire de alamă pentru duleeţi,
tipsii de făcut plăcintă s'au luat cu țidula lui chir Petru pentru Hagi Imin.
1822

16) Trei tingiri mari cu capace, una tingire de dulceți
plăcinte sati luat pentru Hagi Ismail Aga, şi am iscălit.

de

dou

Iunie 20

alamă, două

tipsii de .

(Iscălit Armenește)
1522 Julie

10

17) Izvod de lucrurile Bisericești ce sati adus de cătră D-lui Baronul Gint, lucruri
a Monastirei 'Lrei-sfetitele. Un catalog de luceruă, vestimnte și cârți bisericești etc.
-

.

18) Izvod

1892 Octomvrie

de vestmintele

ce s'aii luat de a Bisericei 'Lrei-lerarhi de aicea

Urmâză izvodul.
1822

Octomvrie

N

7

din Iași.

a.

- Iscălit: Mihail Protopop.
14

.

,

,

.

19) Cu fiască plecăciune sărut mâna Preos înțituluy. Pentru lucrurile schitului “Lăriței ce sunt date la Măria sa Vodă, eii nu pretendirisese nimic ca să-mi dec, Prâosfin-

ţia ta le vei da.

Iscălit: Cr. Auguste

182% Octombre 16,

20) Un sipet, un serinişor și un scaun, ce aii fost a mele în Biserica, Stratenici a sf,
Mitropolii, găsindu-le le-am priimit prin știrea părintelui “Teodosie Economul după poDocumente

:

28.

—
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runca Prcosfinției sale Episcopului de Iuși, Epitrop a sf. Mitropolii, rămâind numai un
scaun

a-l

căuta

mai

pe

urmă,

după

ce

se vor

curăţi

din

calabalâcurile

ce sunt.

Serdar...
1522

Octombrie

21)
Aceste

Un
de

16.

Izvod

mai

sus

de

lucrurile

arătate

Bisericei

lucruri

le-am

sf. 'Trei-lerarhi
primit

din

din

Iași

și la urmă

Biserica Stratenică

declarația.

prin știrea Preosf.

sale Părintelui Meletie, vechilul sf. Mitropolii, întoemai după izvodul Baronului.
Silvestru Jeromonalh, naceulnic schitului 'Taviţei.
1522

Octomb'ie

1î.'

22) Lmerurile ce sai priimit din porunca Mărică sale lui Vodă dela D-lui Vornicul
Gheorghe Cuza.
însă una mare. 1 sf. Potir. 1 sfesdă a potirului. S corâne
a sf. ic6ne, însă șapte poleite. 1 toc de Evanghelie de argint. 5 corâne mici poleite. 21
„mMâni, picidre, cu dou bucăţi corâne. 1 Chivot poleit, unul tij pentru sf. taine. 1 discos
pentru anafora. O cruce mare cu mărgenile poleite fără scaun, o cădelniță, tâte aceste
de argint; un sac cu hrisâve pecetluit de a viei. Tote aceste din poronea lui Vodă le-am
făcut tislim Preosfinţiei sale Episcopului de Huși.
iscălit: Aedisci/rabil.
1822 Octombrie

21,

25) 1 Potir cu dise
de argint, 5 tvere și două
perdea stofă, galbenă, un
mindu-le din lucrurile ce
1822 Noemvwrie

și cu
pâle
stihar
sunt

20,

sfesda sa. 5 Candele de argint, una mare, una Candel
catite cusute cu sârmă. Un acoperământ a sfintei, una
diaconese. Un aurar, una pereche naraeliţe. Aceste priiîn Stratenie ale sf. 'Prei-Ieravhi, priimindu-le am iscălit
(core Popovici.

2-4) 6 tingină cu una mare cu capacul lor. O căldare de o cofă de apă, două tavale,
una mare. 2 Sahane

de aramă. 10 talgere

de costor,

un sahan

de mijloc. Un

mangal de

aramă. Un her de căleat. 'Trei cântare. Un oghelaș copilărese. Doui perine de cap. Una
perină de perete cu postav verde. Un lăvicer noii. Una scorță veche. Aceste de sus arătate lucruri, cunoseându-le că sunt drepte a mele, am iscălit însumi cu mâna mea. Un
halat blănit.cu alb. 6 cănticele.
.
Jacob 15n din mahalaia sf. 'Leodor.
1322

Dechemvrie

7.

Prtosfințite Stăpâne ?

25) Lucrurile Bisericei Sf. Constantin din Iași ce ai fost păstrate de mine în vremea, întâmplărei urmate,

care cu izvod sai priimit astădi în sf. Mitropolie

voesce

mai pretenderisi nimic și rog să se dea pe mâna preoților numitei Biserici,
Iscălit Cr. Aaguste.
1802

Dechemvrie

a nu

15

26) 4 Tingini cu capacele lor sai luat din Stratenie de Petre Sârboatea lui Mihai

Sârbul.

1823

Februar

1. 4 Timgini: de costor

cunoseându-le

sfeșnic de alamă.
1823

Martie

le-am primit și un taler de
Niculae

10.
——9R93%59—
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18282.

Lpistola de felicitare a Mitropolitului Veniamin călie un graf rus,prin care-i arată
sentimentele sale de mulțămire pentru adăpostul ca aă găsit boerii în Basarabia
felicatându-l și de sf. Sărbători a Invierci.
Strălucite Graf, milostivule Domn.
CCXANIII. Măcar de și necunoscut, primese înainte cutezarea semnării spre măuturisirea întru cucerie naltei mele cinstiri ce am cătră nalta persâna Vostră, dar totuși
rugându-m€ asupra Xubirei de Gmeni Strălucirei Vâstre, sper, o nădăjduese, dupre miui-

mea sufletului vostru,că voiit dobândi îngăduitârea ertare de am greşit, far cu de nc-apărata datorie am socotit să m& fac năzuit cătră Strălueirea Vstră, de vreme că cea de

tunet lovitură răi norocitei tâmplă în Moldova ati silit pre Dunii patrioţi, carii neputend ajuta ticălâsei Patriei, să-şi scape măcar viaţă cu fugire și pre aceia toți o am aflat
în oblăștia Basarabiei subt umbra aripelor -rosfenescului vultur, întru a căruia cinste arhistrateghiţii armil ce portă steagu lui și care în tâtă vremea cântată de purtătârea hiruire asupra tuturor rel gânditorilor și prin care după Dummedeii şi noi nădejduim a
câştiga mântuirea mostră. Decă iată cauza cea de căpetenie prolipsis șI de acâsta întru
numele a tot statul Boerilor Moldovei aducând din tot sufletul mulțămire Monarhului a
totă Rosia şi voi, Strălucite Graf, pentru arătate mari faceri de bine șI compătimirea
pentru noi jalnicii, am cinste a ve şi gratului, milostivule Domn, cu acest de tâtă lauda
festum prea luminatei Invierii lui Hristos, a cării petrecere să fie Strălucirei Vâstre pre
lângă nesdruneinata sănătate dinpreună cu bunele sporiri, dupre dorință la mulți ani.
Tar pre mine și pre tâtă cuvântătârea,

însă amarâta

recomenduind Strălucirei Vâstre cu lacrimi,
rare că ait cuprins pre noi, de la mare pân
cu desperație și fiind că nu îndrăznesc mai
deci mărturisesc că am cinste pe tâtă viața
cirei Vostre și e. ]. ].

turma

mea,

ca sărăcitul păstor

mă rog fiți not milostivi și pavăza de apăla mie, păclsă necazuri, ba și îngrozitâre, mult a neodihni pre a Vâstră Strălucire»
mea a rămânea, milostivule Don, Strălu|
:

“(Acest act îmi este procurat de D-l V, Al. Urechiă).

”

1522 Aprilie 7,
RO

OS—

18582

2.

Lpistola Mitropolitului Veniamin către o altă persână politică din Rusia, prin
și-l
care îardși îi mulțimește de protecțiunea ce o acordă Domânilor din Basarabia
felicită de sf. Sărbători a Invieret.
Walt Ecselenţia Vostra, milostivule Domn.
CCANXIV. Mai mainte de nașterea lui Hristos pe an. 821, când bine aţi voit a fi
la Hotin și pentru că într'acea vreme din cauza bâlcă m'am lipsit de privirea, feţei v6stre, care mult era mie dorită, am

îndrăznit să seriti Inalt Eeselenției

Vâstre

li 15 De-

chemvrie, dar ncînvrednicindu-m& răspunsului dupre a mea, nenorocire, iar inima mea cu
aceiași vepae a doririi arde, ca să daii Nalt [Eeselenţiei Vâstre datoria naltei cinstiri ce
am; deci cu întru tot plecăciune rog să primiţi de la mine gratulaţia întru tot lăudatului festum luminatei Invierii lui Hristos, a cării petrecere pre lângă nesmintită, sănătate să, fie Nalt Eeselenţiei Vâstre la mulți ai. Pe lângă acâsta să ne fiți milostivă și

— 920—
pavăză de apărare că prea pâclâse nceazani ne-ait cuprins privind de departe cum piere
norodul Moldovici, iară cit am cinste şi cele-l-alte.
|
192% Aprilie 6
(Acest act imi este procurat de Dl. V, Alex. Urechie).
PSR —
1822.

Epistola Porniculuiă Negel cătră fratele stă, Jlitropolitul Veniamin, prin care-l
încunosciințază de pariidele ce să formau între boeri și de partidul numit Carbonarism altinerilor boeri, precum și de intrigile dintre partide, având în videre toţi
speranța de a scăpa de guvernământul grecesc și de a să numi Domn pământean.
Preosfinţite Parinte, cu multă plecactune sărut dreapta Prtosfinţieă tale.

Vornicul Catargiii după întâreerea sa de aicea acolo, ce va fi făcut
COXXAV.
altă nu știi, afară de aceia ce mi-ati scris Spătarul Bălșucă, că sar fi nevoind ca să
uniască pe Visternicul Pășcanu cu Visternicul Roznovanu, apoi de ati și putut-o săvârși
acesta sai nu, Visternicul Săndulache de nu o va pute dosloși prin vre un canal careva.
Aicea însă după venirea sa acum îndată sati apucat și din tot sufletul să silește
să uniască pe Logofătul Grigoraș cu Visternicul Roznovanu, ce va catorthosi (reuși) vom vede,
nu știii încă ce să ic. Prcosfinţia ta dar cu chipul ce vei socoti le vei face cunoscute
Visternicului Sindulache spre idee, ca unuia ce în tâtă vremea ai fost și cred că și acum
este, pe cât am cunoscut pe om, cel mai cu ilecrenie (sinceritate) dintre toți și la par -olă mai

cinstit, încă și mai cu mult patriotismos de cât alţii, și voitor de bine nâmului boerese,
Iară pitacului acesta mă rog, Părinte, cetindu-l îndată să st dea în foc. Pentru mine Catargiu dece mil și sute umblând să-mi facă mie de tot felul de intregi și între al noștri
„ Însuși, lasă că pe Roznovanu (pâte și alții înpreună cu Catargiu) l-ati adus la un grad
de ax pute în căasul acesta m'ar spânzura, nici cu ochii nu pote să mă vadă ca și Vodi Suţul, unde mă întâlnește cârnește nările; eii cătră Catargiu mă arăt că nu știii
nimică de cele ce dice pentru mine, nică că înţăleg ce zace în sufletul săii asupra mea,
dar mă minunează

acest om

ce are atâta vrăjmășşie asupra

mea, fără, să știii să-i fi făcut

vre-odinidră vre-un răi, căci nici prilej între noi nau fost, fiind că în tâtă vremea
m'am tras să nu fie nici un fel de alișveriș între noi, şi tot în zădar,și nu socotesc
altă fără numai pentru că nu mă alcătuesc ca să fiii asimine necinstit. Și milostivul
Dumnedeii prin rugăciunele Preosfinţiei tale să mă apere și să mă păzască de cursele lor.
Al Preosfinţiei tale iubit fiiu sufletesc şi plecată slugă,
Negel Vornic.
1822 Aprilie 9.

N.B.

Comisul

Costache

Jora viind de la Sculeni

unde aii zăbovit câte-va

dile, mi-au

spus că carvonarismosul ciocoilor și legăturile lor asupra boerilor ar fi păr” la cel mai
sus grad

și că Visternicul Roznovanul

care din Sâmbiita lui -Lazăr să află
și alţii de acolo, și ar fi șădend câte
să pare că și Ara ax fi făcut nu de
asupra poerilor celor dintăi şi ar fi
încredinţat om

ar fi în unire cu ciocoii, și că Spatarul Drăghiciu,

la Sculeni, adoiia di sar fi întâlnind cu Brăescul
5 ciasuri la şopte, aceste le știi, pe lângă'care i
mult ciocoii de acolo, cu cine or mal fi în unire,
trimes și ponturi de ceririle lor; aceste mi le-ai

prin taină fiindu-mi prietin.

Am vorovit cu Logofătul Grigoraș asupra celor poroncite, că întoreându- -să cei duși
de la, Silistra, de vom fi chiemaţi. ce trebue să facem și după multă vorâvă așa sait
socotit: că dacă vor aduce răspuns de înplinirea cererei boerilor de izbăvire Domnniieă

greceşti, şi sîntem chemaţi spre a lua ocărmuire, să să serie Arz la "Țarigrad arătător
de carvonarismosul rtilor, păr la ce grad ati răsvrătit duhurile 6menilor; în cât fără spriJinire împărătească nu putem. nici de cât să ne întârcem; și să să rânduiască vr'o 500
“Purcă toți cu chizășii de la Sarhaturi pentru paza ţărei despre răă, și asămine să să facă
ştiut şi la protectorul. Prâosfinţia ta şi aceste prin cine vei socoti le vei face cunoscut
Visternicului Săndulache ca să mai socotiască și Dumnia-lor.
Cu Logotâtul Balș nam cu cine vorovi; am mai seris Preosfinţiei
tale că ait slăbit
Vămberie de tot, cu tote aceste am deschis vorba acâsta din partea mea ca să nu propoveduiască pe Preosfinţia ta, și i-am dis: dacă cei de la, Silistra ne vor aduce hârtii
chemându-ne Yarăşi, cu făgăduinți de înplinirea cerirei pământului, ce trebue noi a face?
și mi-ati răspuns că se va duce îndată, i-am dis: dar cărvunarilor ce le va face? ati dis
că nici va să-l ştie; i-am adus pilda a 200 beţivi din vremea lui Calimah, și iarăși în
zădar, mare

cu cine vorovi

cinevași.

De aicea nimică nu am ce să serii de cât adâncă tăcere şi mare liniște precum
am mal scris, încă die că şi pace între Rosia și 'Lurci sar fi sfârșit și că în puţine
dile ati să să și ducă şi 'Lureii, apoi acâsta la Cernăuţi trebue să fie mai bine ştiut.
Deosthit să voroveşte aice că vro 20 mal bine de boeri să gătese în dilele aceste
să margă

în Moldova,

carii fiind cei mai mulţi

din tăraful Visternicului Roznovanu, st

prepune și die că Roznovanu k-ar fi trimițend ca să să alcătuiască cu cei de acolo spre
favorul stă, păr” acum însă nu sai dus nici unul. De cei ce să vor duce voiu înplini
datoria mea de a înștiința.
TANG

RI—

1822.

Epistola olografă a Jlitropolitului Veniamin cătră fratele stii Vornicul Negel și
a acestuia călră el, prin care Mitropolitul Veniamin îl învită să a înapoi de la
Grigoraș Sturdza epistola ce t-a trimes ;tar ratele său Negel îi răspunde că acesta
nu o va putea face. Apoi îi declară că în ce l-a ascultat na greșii, tar în ce nu
l-a asculiat, a greșii.
Frate,

COXISVI.
Ei am fost silit să seriii desghețat Dumi-sale Logofitului Grigoraș
Sturdza și încă ca, de obște, pentru multe cuvinte, însă Dumnia-ta de vei pute cu. un
chip frumos să-mi triimiți seris6rea aceia înapoi. Iarăşi pentru întâmplări, măcar că
copie am oprit.
VENIAMIN Mitropolit.

Serut piciorele Pariniești.

Ei gândesc nici cum să nu dait cartea Pr6osfinţiei tale Logof&tului Grigoraș, de vreme
că al seris acest fel; destul era, să-mi serii mie să-i arăt, căci cartea către mine o puteam
lua, nu putea să o oprâscă; iar acea cătră Dumnia-lui dându-o după ce o va ceti să o
celu înapoi, afară că nu o va da, de va avea scopos să o ție păzită pentru oră-ce vreme
(precum fac toți 6menii cu luare aminte), dar în câte prepusuri nu-l volu pune, mal ales
fiind și fireşte prepuclnie, precum şi trebue tot omul să fie care nu voeşte să fie giue
cat şi înșelat de cinevași, măcar de am fi și noi.
Dar apoi după tote îndrăznesc a dice că mă năpăstuești cumplit la un ponet, unde
dice că la tâte în fiește-care vreme m'ai ascultat, spre pildă: fac aducere aminte de doiiă

ponturi numai: m'ai ascultat să nu faci schimbul cu Sărdarul Iordache? mai ascultat să.
nu mergi la 'Trci-sfetitele la bo(mo)lebinu lui Ipsilante? Arată-mi acum și cele ce mai ascultat și ai greșit! Oare pentru. că am multă minte și giudecată? Să nu-mi de Dunmereii
să viii la așa cugetare și deșertăciune.
Nu scumpul mei Părinte, multa durere mă face să-mi deșchid măduha erierilor socotind, care sînt cele mai de folos, sati mai bine dicând împins de marele interes al mei,
ce am de Prcosfinţia ta, precum de multe ori vam scris.
DOR
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JMitropolitul Veniamin aflându-se în întristave mare, din causa îngrizirilor
cheamă pe fratele stă, Vornicul Negel, la sine; acesta însă-i răspunde ca
răbdare si aștepte rezolvirea lucrurilor și să nu încline în nici o parte, ca
va sii fie acuzat de nepatriot și păstor năimit. Ji dă în acista și opinia
tului Grigoraș, scrisă de însași mâna sa.

politice,
să aibă
nu cumLogofă-

Prcosjinţite Părinte !
CCXXAVII. Ca o sabie cu doiiă ascuţituri ati trecut prin sufletul micii glăsuirea scrisorii
Prâosfinţiei tale. Slavă înduratului Dummedeii că am luat pliroforie că te afli sănătos.
Dar vai mie ce-mi folosește? Inţeleg că te afli peste mesură tulburat, și venire mea acolo
prepui a fi ca să mai gândim și să mai socotim ce trebue a mai face pentru noi în
parte și la ce cale să ne punem, și care pâte fi acela să cunâscă de pe acum ce stfârșit vor să aibă aceste lucruri, ca să putem mișca cevași cu potrivite pasuri unde să nu
facem netămăduite greșeli?
Lumina nostră trebue să fie încheiarea păcei a căria puneturi de trataturi să ne
pov&ţuiască care drum să luăm şi în ce chip să mișcăm și să luerium, sait deschiderea de
răsboi de va fi. Aceste doi sînt pravâţul nostru, sati una sati alta lămurindu-st, putem
giudeca și cunâște atunce ce trebue a face, precum peristasurile și lucrurile ne vor povățuui, și atunce giudecând și chibzuind bine, putem a nu greşi pe drumul ce vom lua.
Dar acum întunerecul acest adâne, cine va fi acela care va pute nemeri și nu va
face o greșală pentru tâtă, viâța nevindeeată? Și de este să, lăsăm nenorocita acestă Patrie, unde aiure avem să alergim de cât la pravoslavnicul negreșit pristol? Insă atunce
când să va sfârși pacea, precum arăt mai sus, căci acum nici vom fi ascultați, nică priimiţi ca niște sudiți și cuprinși de vre-o milă Monarhicâscă, ci ca niște vinovaţi . altei
stăpâniri și Patriei nostre și priimiţi ca niște fugari, dându-ni-să numai o scăpare vieţei,
dacă cum-va nu vom fi și ceruți și după întâmplări nu cum-va și dați. Apoi 6re nu sîngur Monarhul și toţi și de acolo și de aicea nu ne vor defiima (și cu tâtă dreptatea)
ca pe cei mai interesați și fără simpatii de Patrie și simpatrioții lor, îngrijindu-ne și
căutând

numai

pentru noi

însuși, fără

să așteptăm

măcar

pă”

vom

vede

sârta

nenoro-

citei nostre Patrii la ce ai rămas păr” în sferșit?
Oare câtă hulă și blestămuri nu vom audi de la toți simpatrioţii noştri mari și mici
bogaţi şi săraci!
|
Oare nu vom încredința pe tâtă lume, că tâte defăimările ce sai dis pentru noi
sînt adevărate? Oare cc: sabie va fi în Mitropolie și în tâtă Patria pâte, când să vor
înștiința de așa mișcare a nâstră,? Și tâte aceste despre cine pricinuite, despre Arhipăstorul lor, aruncând spini și pae în focul ce arde, bunul meti Părinte, Preosfinţia ta ești
care ne îndemni să fim cu luare aminte și ascultare la cuprindere sfintei Scripturi.
„Răbdarea lui Iov aţi audit și sfârșitul lui ați vădut. Oare nu sîntem datori, precum |

cele bune așa și cele rile fără loghismos (judecati scrupul6să), ci încă cu liniștit suflet
și cu bucurie să le priimin de la Domnul pentru păcatele nâstre? Măcar pentru acâsta,
ca să nu aprindem

și mai

rit urgia

sa cea cu dreptate pornită asupra

nostră !

Scumpul mei Părinte, după a mea părere și acolo de și ași fi, nu ar avea mai mult
ce vorovi, după a mea scurtă prâstă giudecată, păr” nu vom vede sferșitul şi hotărîrea
dintre Tmpărați sati întrun chip sait într'alt:
Cu tote aceste întrând în Greș-care vorbă și cu Dunmia-lui Logofătul Grigoraș,
eriticarisimd luerurile și ce trebue a face cinevași pentru sine, tâte părerile mele de sus
cuprinse le găsește de adevărate, și după tote acâste îndată după poroncă in'așifi şi pornitsă
viii, matii oprit însă Dumnia-lui, dicându-mi că după învăluirile şi întâmplările vremilor nu știm pără mâne ce pote a st înfățoșa, unde va fi de neapărată nevoe ca să mă
aflu et aicea, din partea Preostinţiei tale. Eu însă arăt Preosfinţiei tale, că de voeşte numai de cât să viii, voitt ave hotăritâre poroncă și îndată mă votu și porni, cu tote că
mal îngrabă de 20 de dile cu dus cu venit nu să pâte iconomisi, în care vremea nu știm
ce va naște, dar măcar ori ce nască, având al doile poruncă îndată voii și veni.
Acum de odată vine acolo vara Catrina, care nu știe altă pentru ce mt chemi de
cât că te afli bolnav, nici are știință de cele ce-ţi seriti, fără numai că te afli bolnav; să
am respuns ca să viii îndată. Iiind dar cu nerăbdare să priimesc dorit răspunsul Preosfinției tale, me rog îndată să-l și câștig cu cea întăi poştă.
AL Prcosfinţiei tale plecat şi fiii sufletesc și slugă
Negel
182

Aprilie

Vornic.

10.

Cu evlavie şi plecăciune înbrăţoșând drepta Prosfinției Vâstre şi multe ori sărutând-o îndrăznesc a vă arăta că aceste serise mai sus de prea iubit fratele Prcosfinţiei
Vâstre sînt forte luminate, drepte și adevărate, în cât nici îndoială nu rămâne după a
mea părere, de urmare ce neapărat trebue să păzim întru aceste năprasnice întâmplări,
și rămâiu prea plecată slugă
Grigoraș Logofăt.
N.B. Logofătul Grigoraș vădendu-mă mai supărat și mai tulburat de cât alte ori,
m'ait întrebat și mult silindu-mă i-am arătat și cartea ce mi-ai scris Prcosfinţia ta, și
respunsul acesta, pe care cetindu-l ati seris și Dumnia-lui aceste mai sus rânduri.
Ce să facem, Părintele mei! rebdare și suflet mare și liniștit; și având nădejdele
la Dummnedei, apoi el cum va bine-voi va face, ca un Părinte stăpân și ziditor, cu făpturile sale.
SA —

1822.
"Epistola

Vornicului

Negel

cătră fratele

său Mitropolitul

Veniamin,

prin care-y

dă pe faţă încercările: Visternicului Roznovanu de a se face Domn, în care scop

își formeză și partid; apoi că Arzul subscris de boeri nu s'ar fi trimes la Poartă,
ci Sar fi făcut un altul îîn Iași, și că boerit cel duși la Poartă n'ar fi repr esentați-

une

adeverală a ţărei.

Prcosfinţite Părinte, sărut cu plecăctune dreapta Prtosfinţiei taie.

CCXXAVIII. Am fost la Inzov cu Vornicul Mihălache Sturdza; i-am spus că sîntem trimiși din

partea,

Preosfinţiei

tale și a boerilor din

Bucovina, ca să-i arătăm cartea ce scrii

—

224—

boerii, când sai pornit de la Silistrala "Țarigrad, și că ne rugăm cu tâtă obştia ca să.
ne sfătuiască ce să facem? să le seriem lor la "Țarigrad, ca ori ce le vor pune lor înainte
să nu hotărască ce să cele că, adică: să serie la Moldova să ia instrucţie și poveţuire ce
să facă ? dar ne temem

să nu

cadă cartea sati pote ci însuși să ne comproinitarisască, ca.

unii ce nici sînt aleşi, nici trimeși de noi, fiind şi din cei de stare al doile, și ne-ait
răspuns: că bine giudecăm și nu ne sfătuește nică Exelenţia sa să punem pe hârtie, ce
să aşteptăm să vedem ce răspunsuri vom priimi de la dânșii, și vremea ce ne învață ȘI
ne arată, și atunce

om

socoti ce trebue

face și a serie precum

a

și lor a răspunde.

SL

măcar că nu pre vre, dar după multe rugăminte ati priimit să triimată copia de pe cartea, acea de la boerii merși la Țarigrad, înpreună cu raportul săi, la locul cuviincios, și
așa ai poftit pe Vornicul Mihalache săo facă acea carte din cuvânt în cuvânt franţu|

zește.

Voinicul Conache ati priimit carte din Viena de la un Tancul Rus Basarabian,
este

dus

pentru

bâla sa acolo,

în carei

serie cu noimă, că pacea sati sfârşit,

ce

că Basa-

vrabia este tot Rusască și noi 'Lurceşti, însă după cererea și mulțămirea nostră; că la Mai
vom merge în Moldova negreșşit. Mi-ati arătat şi mie cartea, astmine aii priimit cărți de
la Viena de la alții și Spătarul Alecu Sturdza, seriindu-ică pacea între Ruși și 'Lurci
sati sfârșit, și de sunt aceste cărți cu vre-o știință, în Cernăuţi trebue să aibă mai multă
|
ideie din cărțile venite.
Mi-ati spus un ipochimen că şi de la Petersburg ar fi vedut o carte scriind unui
Poleovnie un frate al săi, că pacea sar fi sfârșit între Ruși și 'Lurei, aicea toți încredinţază acâstă pace, dar formal încă nimic nu am vădut.
Patru dile sînt astă-i de când priimind Conache acea carte, saii făcut mare consult la Visternicul Roznovanu sara, la care ai fost şi Vornicul Iordache Catargiu, și a
doia di îndată sati pornit la carantina Sculeni Vornicul Conache (numai ce sosise de
la carantina Leovei) și Aga Petrache Negre. Unii dice că ar fi.mers ca să tragă în taraful Visterniculului Roznovanu pe cci de: peste Prut, alţii dic că sar fi dus ca să serie
celor merși la "Țarigrad, împuternicindu-i cu obșteasca carte ca ce vor cere să fie ascultaţi și creduți, unii ati mers a dice ca să cele pe Roznovanu de Domn. Că sînt trimiși
de Roznovanu acâsta și ei am înțăles'o și am și întrebat.pe Conache, pentru ce le este
-mergerea? și mi-ati răspuns că numai ca să afle de peste Prut cele ce st die de pace
de sînt adevărate. In taraful cu Visternicul Roznovanu am aflat că sînt aceștia: Vorpicul Constandin Catargiu, Vornicul Miclescu, Vornicul Calimah, . Vornicul Dimache,
Postelnicul Palade, Vormnicul Grigorie Ghica, Vornicul Iordache Balș, iar frate-stii 'Loderașcu din potrivă, Vornicul Conache, Aga Petrache Negre, Vornicul Plaghino, și din
cei mai tineri și mai mici pe cine va fi mai putut înșela; iar pentru mine dice: că de
va trăi mă va pune bine. M& tem numai aicea cât vor fi de vreo dolofonie, (ucidere
prin trădare), în Moldova ne vom căuta socotelile, măcar că casnicul săi at spus către
unii de a noștri că de nu va fi resboiii, el în Moldova nu va merge.
Logofătul Grigoraş mi-ati arătat o carte a Vlădicăi de Roman triimasă

prin

Vis-

temicul Roznovanul, în care-i serie mulțime de ţeremonii și dragoste, și întrebându-nă
pe mine ce va să dică, acâstă carte? i-am răspuns: că ori să nevoește a te trage în prieteșugul seii și a Visterniculului Roznovanu,

ori că cu acesta voeşte

a da tuturor să în-

țelegă că ati strîns prieteşug cu Prâosfinţia sa și cu Visternicul Roznovanu, spre a pune
vre-o dihonie și răceală. Mi-ait mai spus Petrache Negre o curiozită forte mare, că cu ochii
sti ar fi cetit o carte de:la Vornicul 'Poader Balș către Roznovanu, în care-i serie aceste:
că Arzul boerilor cu care ati fost trimis la Silistra nu ait fost chipa st trimete la "Țarigrad, ce:
Sait triimis altul făcut de cei de la Iaşi, în care ar fi fost silit de ai iscălit şi însuși, apoi
dacă acesta va fi adevărat că ati iscălit, credință la nici unul nu trebue să mai aibă cinevași.

Mi-ai spus tot Negre că ar fi vădut la Roznovanu şi copia acelui Arz, care de cevirea lipsirei Grecilor din Domnia Moldovei ar fi asămine ca și acel triimes de la Cexnăuţi, de cât adaogă a dice cerând, ca rânduirea comitetului ocărmuirei să fie aceia pe
care toți, mici și mari îi vor alege, și că tot același glas să aibă și un Sulger cât și un
Logotit mare, și că și la Comitet şi la tâte cele-lalte și păr” la Șatrar de vor fi aleși de
olasurile obștești să st rânduiască și putere și drept la tâte să fie de o potrivă, cât a,
unui Logofet. mare atâta și a unui Șatrar, de cât a glasurilor celor mai multe să s& urmeze hotărîre la ori-ce, să vede precum este aicea în Basarabia.
i
Giudecă ce pirgopie (babilonie) va să urmeze, când aicea în Basarabia unde sînt
pravili și încă mal mult de cât pravilele baonetile, și Xarăși în câte rândui ati vrut să s&
și omore.
Aduţi

acum

aminte

Părintele

mei, de cele ce cu cincă luni înapoi am scris Pr6os-

finției tale, ca cum le-ași fi prorocit.
Noi, de nu să vor trimete doi Miniştri de la amândoit Impărăţiile la fața locului,
în Ii, ca să ne pue la cale şi să ne alcătulască tâte cele dintre noi, chip de a merge
în Moldova de răul cărvunarilor nu avem. Dar afară de boeri va fi și amar și de obştie

cu așa râsvrătite

și înfocate duhuă.

Iar

fiind

așa

Miniştrii

vrând ne vrcud fieşte-care să vor supune hotirîrei lor și nică
îndrăzni a face mine. Prcosfinţia ta, prin cine vei socoti, aceste
Visternicului Săndulache spre ştiinţă, iar pitacul acesta îndată
Al Preosfinţici tale iubit fiu sufletese

de

la

doit

Impărăţii

pasuri carvunicești nu vor
tote le vei face cunoscute
mă rog să să ardă.
şi plecată slugă

Ț
Țeni
Vornic.
Negel
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Epistola lui Ioan Stuvdza cătră Mitropolitul Veniamin, prin care-l feliciteză de
Sântele Sărbători, arătându-ă și devotamentul săi pentru el. .
Cu plecăciune închinându-mă,
țiilor

cu evlavie sărut drâpta mâna

blagoslovitâve Sfin-

Vostre.

Pre cinstită și din suflet dorită mie blagoslovitâre serisâre a PrâosCOXNNIN.
fințiilor Vâstre, cu plecăcăune priimind, aduc cele cu pleciăciune a mele mulțămiri milostivului mei stepân și Părinte, carele din râvna dragostei părintești, mat împărtășit șI
pe mine cu părinteştile sale blagoslovenii, heretisindu-mă& de sfintele praznice.
Și de nu vor fi destoinice dragostei părintescă le va priimi că de la cela, ce cu
prostime sufleteseă încredințază că este adevăratul lui fitu și 6e turmei, ce cu tâtă dragostea și supunerea

cunoscându-l

de adevăratul

săii păstor,

pără la ce de pe urmă

su-

|
Dulecle meii Părinte, mă rog numără-ant între supuși din râvna sufletiască, păstoreștii Vostre turmi, căci su sînt.,
Al Prosfinţiilor Vâstre plecat fiiu sufletesc
J6n Sturdza Logott.

flare.
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Epistola Vornicului Negel cătră fratele săi Jlitropolitul Veniamin, prin care-i spune
prin Ondce să facă în cestiunea trimitere Boerilor la Țarigrad; să încunoștiințeze

zul Galiţin pe Tar, să facă a se paralisa demersurile lui Vogoride la Portă spre
a nu se numi Domnitor; apol dice că boeril trimiși nu sunt adevărata representațiea țărei.
Preosfinţite Parinte.

CCXL. Mergând în câsul acesta la poștă ca să dai plicu de astă-di, am găsit sosită și poşta Hotinului, și alergând îndată la Dumnia-lui Logofătul Grigoraș și cetind
cu luare aminte tâte hârtiele, aşa sait găsit de cuviință, că Dumnia-lui îndată ati și
seris nepotului Dumni-sale la Petersburg tot cursul pricină, trimețendu-i și copie de pe
cartea boerilor merși la "Țarigrad, și rugându-l ca arătând Grafului Capodistria, să ne
sectă și un povăţuitor răspuns de urmare ce să păzim.
Mi-ai dis Dumnia-lui Logofătul că socotința Dumni-sale nu este nici de cât, nici
Prtosfinţia ta a serie Patriarhului, nici noi boerilor merși la "Țarigrad, pentru multe cu.
vinte, de cât Prâosfinția ta să serii Grafului Galiţin. arătăndu-i cursul lucrurilor, che.
marea boerilor la Silistra și trimeterea lor de acolo la “Țarigrad, trimeţindu-i lui Galeţin și copie de pe cartea acelor boerice seriii la pornirea lor de la Silistra, și rugându-l din partea a tâtă boerimea ca duhovniceşte să le facă tâte știute milostivului
Monarh și protector, să ne triimată iarăși prin duhovnicesc sceret cătră Prcosfinția ta ce
urmări să păzim și noi întru tot felul, aflându-ne întru buimăcire și fără nică o povățuire despre mine, spre a şti ce să facem, mai ales că acești boeră merși la "Țarigrad sunt
din cei neispitiți și al doile stare și ercaturi a Caimacamului Vogoride, cci mai mulți
şi ne temem ca nu cum-va să facă niscai-va cereri vătămătâre pământului, ca unii ce
sînt meorși fără ştirea și povățuirea nâstră, şi pe lângă altele să nu cum=va să cele pe
Vogoride de Domn, acel din a căruia pricină mai mult sait afanisit Patria, lucru ce
va fi cu nemulțumire la tâtă obștia și cel mai de pe urmă și mai mare râii Patriei.
Aceste mumnai să fie cuprinsul cărţei Pr6osfinţiei tale și ne întins la alte pricini ceva mai
mult, de cât parastisând (espunând) aceste ca să să arăte milostivului protector din partea
a tâtă obștia, cer povăţuitâre duhovnicește poroncă spre a şti urmarea ce să facem, precum
“şi după înt6rcerea lor de la "Țarigrad, de vom fi chemaţi, ce să facem, și cu cât să va
pute mai fără zăbavă să să. triimată acestă carte cu stafetă, la Cneaz Galiţin.
_

Vom

merge

de

sară

și la Inzov

de-i vom

face

arătare

şi cu al doile poștă veţi avea

pliroforie de răspunsul ce ne va da.
|
Al Prâosfinţici tale plecat fiiu sufletesc și supusă slugă
Negel Vornic.
PONOR

s—

1822.

Iarăşi serisorea Vornicului Negel cătrd Alitropolitul Veniamin, nesubscrisă, tot în

afaceri politice dar misteriose și în afaceri familiare.
.

" Preosfinţite Parinle

COXLI. Astă Xarnă scăpând aicea, și fiicele răposatului Constandin Sturdza călugărijele, și stenahorisite (constrânse de mijlâce) și lipsite aflându-să și vrând să vie acolola

Prosfinţia ta să cele bani ca să nu te mai supere, le-am făcut ei sulfu (împrumutare)
cu doit sute Iei, pe care i-am dat prin mâna cumnatului lor Comisul ;lancul Ralet,
de la care trimet și sinet spre a să şti la socotiala cu acele maici, și de este chip lesnicios poroncește m& rog a mi să triimite.
Cartea ce ai scris cu poșta trecută Logofătului Grigoraș am icononmist cit a nu I-o
mai da și este la mine, și când vor mai urma pricini, care nu trebue să fie condeiul.
Prcosfinţiei tale în mâinile nimărui, nu-i mai serie nici Logofătului Grigoraş, nică ori-cui
altuia deosebit cărți, ce seric ori-ce vei voi în carte cătră mine poruncindu-mi ca să-i
spui,

și cit arătându-i cartea însuși, (dacă nu va ave ceva altă într'ânsa, care să mă oprias-

că) este ca cum i-ar fi seris,
|

dar hârtia nu o pâte opri, rămâne iarăși la mine.
Iubit fiu și plecată, slugă
Negel Vornic.

1529 Aprilie 12.

N.B. Pitacul meiti vei urma Iarăşi a-l trimete la Visternicul Săindulache cu doit
slove numai serisâre a Prcosfinţiei tale, ca să să afle pentru tote (cele) de la Chișinăii din
pitacul mei, cerându-l să ţi-l și trimită îndată înapoi.
AO
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Epistola Staveţului de Nemţ cătră Jitropolilul Veniamin, prin care ocasional
îl felicită de sântele Sărbători ale Inviereă și-i spune că sunt în supărări
nespuse de mari.
Ilvistos aă Inviat, Prtosfinţite şi prea milostive Stăpâne.

.cu venirea Părintelui Samoil Ieromonahul în partea
COXLII. Aducând întâmplarea
acea, după dorinţa ce are pentru blagoslovenia Prâosfinţici Vâstre și ca să facă rugăminte a să i să da o carte de preoție și duhovnicie, după cum s'a socoti de cătră Pre.
osfinția Vâstră, pentru care ne rugăm și noi ca să. faci milă a-i împlini cererea și după
cum Duhul Sfînt va lumina. Cu datoria care mă silueşte nu lipsim a ne arăta cu smezite metanil și din partea nevrednicică nâstre și a ruga cu osărdie, măcar de și cu nevrednicie, pre Inaltul și marele Arhiereul nostru Iisus IHristos, carele cu dumnedeiaseă cuviință
ai înviat a trela-di din mormânt, ca să întărescă și să înputerniceză și să verse tot darul
prea Sfintului Duh, preste Prâosfinţia Vâstră, petrecând prăznuirea, acestor luminate praz.
nice și a celor următâre la încunjurarea de mulţi ani, întru tâte bunătăţile cele dorite
Prâosfințiea Vâstre. Pentru noi slăvim pre bunul Dumnedeii, pănă acum cu sfinte rugăciunile Prcosfinţiei Vâstre ne aflăm cu vicţă, numai supărări nespuse, după cum ştiut
este. Prâosfinţite Stepâne, ştiută fiind strîmtorarea și greutatea acestuă sobor ne rugăm
Dunătăţei Prcosfinţiei Vâstre, de va fi prin putinţă, pentru Greș-care ajutoriii de puţină
pildă măcar ori de la ce locuri milostivul Dumnedeii le va vesti, mijlocești-ne pentru
dragostea Maicei Domnului, de care să ne învrednicim a priimi întru acesta, prea, cinstit blagoslovitoriu răspunsul Prâosfinţiei. V6stre, bucurându-ne de buna petrecere (a) milos|
tivului nostru stăpân, fiind
Al Prtosfinţiilor Vâstre cu totul prea plecat înpreună cu tot soborul.
ILARIE Arhimandrit și Stareţe sfintelor Monastiri Nemţului și Secului.
|
1822 April 13,
RIA—
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1828.

Gherontie, cunosculul conlucrător la traduceri și împrimări de cărți în Jonasitrea
Namţulă, împreună cu eruditul Grigorie, fostul Jlitropolit al Ungro- Vlahiei, scrie
Mitropolitului Veniamin că Evangheliile împrimate le-ai strîns teuncuri și le-ail
ascuns în timpul Literici spre a nu se pierde și nimici.
Ilvistos aă învict, cu multa smerita plecdciune și cu cuviincidsa evlavie, cu prea plecule
metanii gânditoriă cdidend, serut cea de blaoslovenii izuorităre și de dururi îm pairțităve drep-

ia Prcosfinţici tale, Preos/inţite Stăpâne.

CCXLIII. Nu era trebuinţă de a mai serie și eti smeritul și nevrednicul. Prcosfinţiei
Vostre, de vreme ce tâte cele de aicea, cum ne-ati adus întâmplările vreinilor, cu deamăruntul pote să le istorisască din viul glas, Pr6osfinţiilor Vostre, cinstitul Leromonah
„și duhovnie Samuil, carele vine la Preosfinţia Vâstră. Cu tote acestea, ca unul ce mă
ştiti pre sine-mi de și nevrednic, însă unul din slugile Preosfinţiilor Vostre, învăpăiat
fiind de dragostea Prcosfinţiilor Vâstre și forte doritoriu, cu cuviință am socotit a înștiinţa pe Preosfinția Vostră și înseris, că sfintele Evanghelii ale Prcosfinţiilor Vostre lipindu-le și bine gătindu-le gata de a să c6să, așa teslim făcându-le, le-am pus prin ore-care
ascundătâre locuri, și pănă acum sînt păzite, cu darul lui Dummnedei, deplin. Iară
dacă Preosfinția Vostră știți că cluma acesta are încă să mai ţie, și cu fortime a să
mai întinde, veți iconomisi, cum pentru altele așa și pentru acestea, cum înțelepciunea
cea de sus vă va lumina cu acâstă. Iară Dlagoslovenia și sfintele rugăciuni ale Prcosfinţiei Vâstre, fie deo-apururea asupra nevrednicici mele. Liind
Al Prcosfinţiei Vâstre, prea plecat și nevrednic rob
Gherontie Jcromonah, tipograf.
OS

OSR0——

18

22.

Epistola Vornicului Negel cătră Jratele sti Jlitropolilul Veniamin, prin. care-l
vestește ca probabil că unul din cei trei trimiși la Țarigrad se va înturce Domn;
pentru că și din Țara românească iarăși sai cerul să se ducă trei. Că dacă se
va face alegere de Domn prin voturi, probabil că se va vărsa sânge între boeri.
Prcosfinţite Părinte, sărut cu plecaciune blagoslovitărea Prosfinţieă tale.
CCALIV. Am priimit cu tâtă plecăciunea din 9 părintâsea serisore a Preosfinției tale,
împreună şi cele-l-alte triimase hârtii în doii plicuri, și cetind copia Arzului stărei al
doilea cu Logofătul Grigoraș, nu-l găsim răi şi fără cale; numai pe Domnu Moldovan
ce dic să să alegă, de cătră tâtă obștia, nu mă dumerese eii unul cum va să să alcgă
fără vărsare de sânge, pot dice, între pământeni; dacă nu cum-va deputaţii acum la 'Țarigrad dintre dânșii nu vor arăta pe vre-unul de Domn şi să vor întrece şi cu Domn
gata, măcar că pote 'Lureii vor socoti acesta: să facă întrebare şi pământului aicea pe
„cine aleg de Domn? pâte şi pe Rosia să întrebe și de vreme că și de la "Țara românescă
sait chemat

tot odată, este cunoscut

că ceia

ce să va

(face)

pentru

un

pământ,

să

va

face și pentru cela-l-alt, pâte că de la Pini va veni ceva luminare și în chemarea acestor boerila "Țarigrad:
|
|
Am vădut și ideile ce sînt acolo din gazetură și alte cărți, că răsboiul va urma neapărat, ce va fi de acum nu pot şti, peristasurile (împrejurările) ce pot naște și aduce; căcă o întâmplare pote schimba tot și tâte, dar păr în cesul acesta cel mai mic sămn de răsboiii nu
văd. Vin și la acâstă deslegare să-mi facă, acei ce hotărăsc că neapărat va urma răs-

_—
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mat

boii, adică: Rosia în sila și înpotriva voinții aliaţilor va face răsboiu cu 'Lureia sati nu?
Cred că-mi vor răspunde pentru multe cuvinte că nu; apoi interesul Europei este dea
deschide acest răsboiu sait nu?
|
Socotese

că pentru

multe

cuvinte îmi vor răspunde

că nu.

Cum dar a să fie acest răsboiu de și tâte alte urmări a 'Lurcilor ne dai a gândi
resboiu, nu mă pricep, fiind mal mari și mal temeinice pricinile de sus arătate, ce ar
putea opri râsboiul, după cum și prin faptă vedem păr” în ceasul acesta linişte, fără nică
o mișcare

de răsboiii.

|

Dumnedeii ca un atot puternic să iconomisască și să le aducă tote întru tâte cele
spre folosul pravoslavnicei sale turme, nepărăsindu-ne păr în sfârşit și pe noi păcătoşii
desnădăjduiţi,
Deoschit am tost seris Preosfinţici tale, că Vormicul Catargiu, viind acum de al doilea aicea, st nevoeşte a uni pe logotttul Grigoraș cu Visternicul Roznovanu, de care făcându-in€ că nu am nicio știință, am tost numni cu perierghii (curiozitate)să văl ce să va urma;
dar astă-Q1 chemându-m& Logottul Grigoraş mi-ati spus însași acâsta, dicându-ani ca să
înștiinţez că Dumnia-lui dintracesta nimică nu prepune altă, de cât că st nevoese cu
acest felii de chipuri să bage dihonii, că dacă şi acolo prin or-ce mână st va simțio
astmine mișcare cătră cine-vași să nu să înșele vre-unul, pe care după poroncă le și
Înstmnez.

|

|

Vormicul Conache, Aga Negre și Spătarul Drăghiciă, nici păr în câsul acesta încă
de la carantină nu sati mai întors, ce vor fi lucrănd și alcătuind acolo nu pot ști.
Al Preosfinției tale, iubit filu sufletesc și supusă slugă
Negel Vornic.
N.B.

Aieea

spun veşti de acolo

că oști nemţești

or fi spuind că oștile rusăşti ati trecut Dunărea,
ciunilor, nu mt

ati ocuparisit Moldova,

acolo cred că

aicea știii că ne ameţăse mulțimea min-

îndoese că și acolo vor fi urmând asăminea.

'Triimite m& rog cartea acâsta la Spătarul Bucșănescu ca să mai conteniască cu cărțile particularnice că m'am spetit.

1822.

Vornicul Negel scrie fratelui stă, Mitropolitului Veniamin, că n'a dal epistola cătră Logofătul Grigoraș, pentru că l-a găsit turburat asupra sa, că Logofătul Grioraș

t-au spus că Roznovanu

cală să-l compromită pe Aitropolitul spre

a face

Mitropolit pe Romanul, că dacă are relaţii cu pei:sone mari politice, atunci să nu
se mai adreseze la omușori.
Prcosfinţite Parinte,

COXLY. Am fost la Logofâtul Grigoraș ca să-i dat cartea Pr6osfinţiei tale și să-i
arăt și cele ce-mi serie, că ai să triimeți la Pizani să-l întrebi, încă și seriindu-ă; dar am
socotit ca mai întâi să-i spui că-mi serii mie acesta, fără să-i arăt cartea, ca să vedem
ce-mi va dice (socotind la răspunsul

ce urma

să-mi de); şi îndată ce i-am spus l-am vă&-

dut că sati turburat păr” la suflet și sai năcăjit, Qicând: pără când acest om își caută
sîngur cădere? pără când să încurcă în fot felul de primejdii? fără mai înainte să gândiască și să giudece compromitarisând cu asămine pasuri și pe însuși Patria sa de multe
ori? Și ce știe Pizani?'te îneredințiz Arhon Vormice că nici cât știm noi nu știe. Dacă
a fi să între Rusii în Moldova vre-odată, or să-i facă știut lui Pizanii mai înainte? Lunoroneă
vriimi poroncă
ces
în cesul
ce vaa priimi
cru ce însuși lui Glavnoi comandir; nu să? descopere părir” în
ca să pureâdă cu oștile, nimică alt nu va audi de la Pizani, de cât acele ce Roznovanu
?

— 230 —.
îi.va, dice să spue și cred Arhon Vormice că Roznovanul ca să-l compromitarisască și
mai râu, ca să pâte face pe Romanul Mitropolit, va pune pe Pizani să-i serie să vie
aicea Părintele, subt cuvânt că are să-i vorovască din gură, și altele de al de aste. Așa
dar audind

aceste nu numai nu k-ati mai

dat (ca să nu o aibă de sînet la vre o întâm-

plare, neștiind nici ce cuprindere are) cartea Preosfinției tale, dar nică i-am răspuns că
Prcosfinţia ta acesta o faci după respunsul lui Galiţin, ce serie că sai poroncit Consulilor ca să trahtarisască cu pământenii. La care mi-ati dis că tratația lor ai făcut-o și
el aicea și Pini la ţara Românescă, spuind cele ce li s'aii poroncit, ca boerii să nu fie
îngrijiţi și să îngăduiască că Monarhul are purtare de grijă, sai gândim că de ar fi
avut ci poroncă a tratarisi altă cevași că ar sta tăcând!
Eu însă, Părintele met, numai acâstă punere înainte am să fac Prcosfinţiei tale: după
ce ai corespondenții cu cci mai întâi Miniştri, ce mai așteptați de la omiinașii aceştia? De
ce nu ai avut puţină îngăduire să vedem ce vor răspunde acei Miniștri, sait să fi îngăduit măcar păr va veni trimisul de la Pini de la Braşov, care poroncește acestuia
și urmeză să aibă și mai mult Greș-ce știință de cât acesta, și apoi încă să-i serii și
carte, ne-apărat are să între în mâna Roznovanului. Ah! bunul meit Părinte, pără când
acestă ne îngăduire și grăbire la tote lucrurile ? Care în urmă aduc nevindecate căinți.
După datorie înștiințăz cele dise de Logofătul Grigoraș, puind înaintea Prcosfinţiei
tale și netrebnica socotința mea și întru acâsta, și cum Duhul Sfânt te va năstăvi așa
vei face.
i
Al Prcosfinției tale, iubit fiiu sufletesc și nefățarnică slugă
Negel Vornic.
1822 Aprilie 19.
N.B. Condeiul trebue a-l păzi cine-va în cele mai liniștite vremi, despre ori-ce om
căci „cele din gură să pot tăgădui, iar cele de pe hârtie nici de cât, apoi cu cât mai
vârtos trebue a o păzi cine-vași acesta, la niște învăluiri și întunecate lueruă, unde nimeni nu știe cum pot să iasă, precum sînt lucrurile din diua de astă-di.
Dacă voești, Părinte, a triimite numai de cât la Pizani, precum îţi serie Visternicul
Stindulaele, apoi păzind bine condeiul la cele pe hârtie, poronceşte triimisului întăi cu

mine să st întâlnâscă și apoi să meârgă la Pizani.

—— DOR—

1822.
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Berisorea Avhimandritului Leon cătră Jitropolitul Veniamin, prin care se plânge
ș
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.

.
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.
n
ni
ci,
de lipsa ajutorului y din;, partea
sa. și7 see rugă
a-iy cere. permisiun
e de a să duce sără
să închine la Lavrele din Rosia.
:

:,

,

Nalt Prâosfinţite Arhipdstortu, al meă, marele stăpân și patron!
CCĂLVI. Ei pentru lipsa banilor precum știți în hotărîrea me statornicind, cu blagoslovenia Vostră, mă gătese la Chișinăii, unde pâte voiu găsi bani pe veeselul ce am,
însă pătruns fiind de rădăcinată priință cătră Voi, dulcele meii Stăpân, fără să mă supuneţi la cât de mie prepus că aș fi înteresat, cea de pe urmă socotință, vădesc ca să.
nu fiii mustrat de știință, iar Voi, ca cci cu durerea inimei pentru însușita liniștirea V6stră bine cumpănind tâmplările, judecaţi: Gre lipsirea mea de lângă Voi nu cum-va sai
când-va va aduce cât de mică măcar părerea de rău, când dupre prejurimea vremiloaveţi avea neapărată trebuință de credinciosul Leon, în locul căruia nici din câți aveţi

„nu va fi în stare să vă slujască? Vor dice: sînt alții, așa și eti nu tăgăduese; dar străinului

—

231—

cu greii jaste a să încredința și aceia încă Dumnedeii știe ce pâte fi din el. Deci fără
încunjurare Ve descopăr că ori prin (a) lua proectum de la alţii, ori prin sine aţi hotărit a fi
așa, fie; însă planul nu va fi de folos şi prea îmi pare răi. Afară dacă veţi fi în Iași
de care iarăși voi tăcea, că puteţi singuri socoti de urmările intrigilor ș. c. |.
Iar de Vi sa prileji a rămânea cu vulturul miedo-noptimei în Rosia și Leon ar fi
cu Voi, 6re n'aţi avea din el mângâere şi slujbă? Insușila acâsta, judecaţi din cele trecute. În sfârşit or cu care gând veţi preţui serisrea acesta eii mă rog să-mi daţi ertare
și bună cuventare, căci n'am cutezat prost a Vă face ştiut spre proeresis (alegere). Și să fie
buna voința Vostră precum veți socoti, iar mie să mi să facă cu poronca Vâstră serisâre cătră Prcosfințitul Arhiepiscop Dimitrie, ca să m& Dinevoiască a soli să-mi scoță pașport pe
șapte luni la Rosia, atât spre închinarea sfintelor. mâște pe unde sînt şi voiu pute merge,
cum și spre tâlnirea cunoscutelor pers6ne și rudite, ca adecă, mai "nainte de a lăsa lumea să plinese dorința sufletului
de adi, câte aveţi cu cea de eri.

mei

și în

pontul

acesta.

'Drimet

și copiile

serisorilor

Nalt Preosfinţiilor Vâstre, și în neființă credinciosul și prea plecata slugă
Leon Arhimandrit.
1859 April

42. Grozinţă,

NOR

1822.
Epistola Vornicul Negel către fralele stă Ilitropolitul Veniamin prin care-l înștiințază că a venit firman de retragerea armatei turcești, că Eieriștă sai ivit din
noii și căi lieat un număr de Turcă; că se așteptă sosirea boerilor dela Țarigrad, cu
cave probalil va veni și Seraschierul de la Ibrăila.
Preosfinţinte Varinte, serut drepta Preosfinţiei tale.
COXLVII. Am priimit cu plecăciune din 19 părintescă serisâre a Preosfinţiei tale, înpreună şi gazătele și am vădut și tâte cele-l-alte mie însemnate.
Ei părerea mea am dat și contenese, sfârșitul luesurilor (când vor mai fi) de acum
va arăta, a cul socotinți ati fost mal apropiate de adevăr, și acui mai cu depărtare? Iată,
ȘI respunsul cătră Spătarul Bucșănescu.
|
De aicea nică un noii altul nu am ce vă seric, stând tâte tot precum vam mai
seris, de cât că în dilele aceste pentr u ușurarea lăcuitorilor din Basarabia să trag peste
Nistru doii& polcuri de pihotă, și 36 tunuri peste +Nistru.
De

la Eși

am

primit

carte astă-di

de la Vornicul

Beldiman,

în care pe lângă

ale

cască ce-l rugasem să mă înştiințăză, îmi serie și aceste: „Ce mă zăbovese a-ţi serie de
„aceste, mai de cuviință socotese a mă grăbi să-ţi serii, că a sară (cartea este din 20
„Aprilie) ai sosit 'Tatar de la "Țarigrad, cu firman de ridicarea, Enicerilor, care în cur.
„gere de dece dile aii să să ridice și aicea, rămâne Pașa și Chicioc Mehmet cu vro
„2,000 tulumeni, care de cătră noi să socotește ca o milă de sus, şi o ușurare deo
„povară

ce

ne

dură,

însă

acesta

nu

la

toţi.“

Visternicul Roznovanu însă ai spus la mulți, că-i serie Păharnicul Grigoraș Șapte
sate și alți Gmeni a Dumni-sale, că ar fi venit patru 'Lurei mari ca să înpace pe Ieniceră cu tulumeni și că mal vin și alți Ieniceri, și că este poroncă să să adune în Fri
patru mii chile grâu; aii mai spus și ala-l-ta-eri altă novita, că Saraschierul ar fi scris
Pașei la Ibrăila, că fiind că boerii de la "Țarigrad ati să să întâreă, pin Brăila, îndată,
ce vor sosi acolo să-l înştiințăze, căci are să margă însuși cu boerii la Eși să facă pumere la cale pământului.
Ai mai adaos tot Visternicul Roznovanu în qile aceste a spune și acesta, că i-ar fi
seriind

6menii

„aă trecut

întwaceste

în Moldova,

cuvinte:

„Că

pentru

cu adevărat aii trecut

Eteriștii

ce înștiințasăm

pe Duamnia-ta

că

70, care mergând la vro doiiă sate aii

„tăct 'Pureii ce era zălâge și ai întrat în codrii Hârlăului, am mai audit astă-di că și
„pe la Lipcani ar fi trecut alți 300, dar nu ştii de este adevărat sai nu, cu al doile
„fecior te voiu înștiinţa“.
Aceste sfint, Părintele mei, gazătele, cărțile, particularnile şi ofiţiale și științele ce
avem aicea în Chișinău, care tote pot fi mai bine știute iarăși la Cernăuţi.
In faptă aicea atâta vedem, că tuturor Eteriștilor ce sînt aicea în Chișinăti le să
ieii de cătră poliție pașporturile, și pentru cci de afară saii trimes pe Ispravnicul ținutului ca să le fa awvmele și să-i dea supt chizășie; pentru ce? încă nu putem şti. Aceste
dar „fiind tâte științele nâstre cu chipul ce vei socoti le vei face cunoscut și Visterniculuă Săndulache, iar pitacul meii acesta după rânduială se va da focului.
Inștiințăz și acesta pentru Visternicul Roznovanu, că după ce sati deznădejluit de
a trage la sine pe Logotâtul Grigoraș, sati apucat acum de capul Vornicului Costache
Sturdza, ce va pute isprăvi nu știi, căci cătră mine Vormicul Costache nu sau descoperit, de la alții am aflat.
Al Prcosfinţiei tale iubit fiiu sufletesc și plecată slugă
Negel

1892 April 16.

Vornic,

1822.

Epistola Vornicului Negel cătră fiatele săi, Jitropolilul Veniamin, prin care-i
espane proeclele boerilor de gradul I-iu, ce trebue ci să /acă dacă vor] chiemați la
Poartă, cum

să tea precauțiuni

contra

boerilor mai mică, în carii ai întrat idei

notă, spre a-șă asigura viața, și propuneca mijloce restrictive venirea unui firman
de la Poartă, sprizinil de putere armată contra tineretului înnotator.
Preosfinţite Parinte,

CCALVIII. Priimind cu tâtă plecăciune din 10 părintescă serisâre a Preosfinţici
tale, am vădut și tote cele cuprinse, pe care arătându-le Dumi-sale Logsofetului Grigoraş,

am avut Și

acum

îndestulă

vorbă,

și mai

întăi

pentru

paratirima

(observarea)

ce

„face Prlosfinţia, ta, că întoreându-să boerii de: la "Țarigrad și fiind și noi chemaţi să
mergem, ce trebue să facem? strîmtoraţi fiind de amândoită părțile.
Noi pentru acesta încă de cum am audit că să chiamă boerii la Silistra, ne-am muncit cu mintea în tot felul ce trebue a face când vom fi chemați?Și în sferşit am găsit
chip, ca să mai putem prelungi mergerea nâstră o lună și doită, fără să ne arătăm cu
herechet cătră Dovlet și încă să ne siguripsim şi mergerea nâstră când va fi, despre noi
felul de răzvrătitoră, carii în tot felul și în tote părţile să bulucese asupra celor întăi.
Și măcar că Dumnia-lui Logofătul Grigoraș atâta, mi-ai dis să fac știut Prâosfinţici tale
spre liniştire, ca nu cum-va să să mai afle de altul cinevași, fiind trebuință a se lucra
fârte pe taină pără să va pune în lucrare, precum și aicea de nimine altul nu este știut
de cât de mine şi Logofătul Grigoraș; dar eii fiind încredinţat că de altul nu să va ști
pără ce va veni Logofătul Grigoraș acolo și spre a să giudeca și de Prâosfinţia ta, păr
atunce fac cunoscut.
Socotinţa este că la acea chemare să st f acă îndată un Arz cuprindător după cela-l-alte plecăciuni și mulțimiri, asupra milostivirei ce arată Dovletu cătră aceste doiit
cheleriuri, să să arăte că îndată am fi și sburat săltând de bucurie să venim la Patria.
n6stră și să priimim

frâile ocărmuirei, sait să facem

alegere

de Domn (cum

va cuprinde

fermanu), dar fiind că răsvrătitorii, ce ai fost pricina afanisării Patriei nâstre, ati sămănat duhul răsvrătivei și a neascultărei în sufletele a multora din cei proști erai și n6mu-
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rile cele mai de gios înprotiva nâstră a celor întăi pământeni, și dar de vom merge fără
nici o punere la cale, nu numai că vița nâstră va fi de apururea, supt tot felul de
primejdii, dar încă nici nizami pentru cheleriul împărătese ce ni să poroncește să să
facă nu este cu putință, pentru aceia ne rugăm, ca să să milostivască Devletul şi la acesta,
a st trimete un firman

poroncitor de urmarea

ce să să urmeză,

cuprindător

în

ponturi

ce să trimet, spre a nu mal cuteza nici a, Xeși dintru acela, și dacă să va obrăznici și înprotiva acelui firman cinevaș, să fie în Eși un Baș Beșlegă cu 4 sai 500 'Turcă, carii
să fie supt tâtă ascultarea Divanului, unde pe unii ca aceia, să-i și înțălepțască Divanu
și cu acest chip și vicţa nâstră va fi în siguranţie și nizamul poroneit să va pute săverși.
Și apoi suret de pe aceste trimase cătră protector, arătând că pentru ca să mai putem
prelungi mergerea nâstră și pentru liniștea obştâscă am făcut aceste cereti, și dacă și
aceste să vor înplini, ne rugăm ca să avem părintâscă povăţuire și poroncă, să mergem
la Patria nstră, sai încă nu? Ponturile pomenite să alcătuese de cătră Logofătul Grigoraș şi Spătarul Bibica apropiat după duhul și obiceiul tureesc, Și cu venirea sa Logottul Grigoraș le va și aduce ca să le socotiți și cum veţi socoti să să mai deorthosască (corecteze) și apoi să st facă în limba turciască cătră Dovlet și în limba franţuzască cătră
protector, tot de Spătarul Bibica, după procopsala ce are întru amândotit limbele aceste.
Logoittul Grigoraș dice că pe la 25 a curgătârei luni va, purcede de aice, dar pe
la 30 o cred și eii că va fi negreșit și mergend la, Bălţi, la o moşie a sa, să-și lase tot
calabalicul și să vie salt la Preosfinţia ta, îndată.
Iubit fiiu și plecată slugă
Negel Vornic.
522 Matu

16.

N.B. Mai chitește întru aceste și Prcosfinţia ta ce vei socoti.
——INDR6e—
18228.

Scrisorea Vornicului Negel către fratele săi Mitropolitul Veniamin, prin care-l
încurajază a nu se îngriji de demersul ce aăi făcut cătră Poartd prin Arz- dlagzar
cerând Domn pământen și administraţie națională, și că Rusia nu se va supăra
pentru acesta.
Bunul meă

Parinte,

CCALIX. Am vădut și cele prin deostbită însămnare cătră mine asupra prepusurilor Prcosfinţiei tale, să nu fim învinovăţiți de Rosia și să ne aducem stricăciuni notit
din pricina mergerei acelora la "Țarigrad. Eu de acâsta nimică nu mă îngrijăsc; noi nu
k-am trimis, Pașa cu sîlnicie i-ati chemat și le-ati poruncit. Destul este să facă numai
cunoscut Rosiei nevinovăția mea, însuși cartea, acelor boeri, de pe care ai trimeş copie,
este îndestulă dovadă cuprinderea că, a nevinovăție nâstre. Evropeii nu sînt ca “Turcii,
si se pornescă numai îndată pe păreri a face râii, ci întăi cercetâză și află adevărul și
apoi s€ pornesc la râu saii bine prin adevărate ştiinți.
|
La denșii numai vinovat să nu fil şi apoi numai de Dumnedeii are cine-va, temere.
Nimică să nu te tulbure scumpul mei Părinte, că am scris Arzu cerând lipsirea Domnilor Greci și arătând prăpădenia ţărei, nimică nu am greşit Rosiei, însuși protectorul.
ne va agiuta la cele spre binele obştese.
Dar să dic că-i greșală, nimic să nu te supere, când sai întâmplat de ai greșit înpreună cu toţi simpatrioții Preosfinţiei tale, ori cât de mare va fi greșala; de cât cea
Documente

30.
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mai mică greșală ce vei face sîngur numai Preosfinţia ta. Pe mine unul mă supără numai că me tem că să nu facă greșite pasuri şi cereri la Țarigrad, cu care să aducă răle
Patriei tote.
————

VRDSs—

lL 822.

Epistola hi Dimitrie şi Sandu Sturdza căt'ă Jlitropolitul Veniamin, prin care-l
sfătuesc a urma cu conduita politică așa cum merge și că există o corespondenţă
dilnică cu Românii Valahienă retrași la Sibitu și cu ei carii lucrează de acord.
- Cu fiiască plecăctune

închinându-ne

sărutam

blagoslovitârea

drepta

a Preosfin-

țieă Vostre.
CCL. Am priimit cu bucurie sufletescă blagoslovitârea Vâstră cătră noi triimasă
serisore, cu alăturata tălmăcirei sale C. G. spre răspunsul celor scrisă din partea obștei
lăerămătârei Patrii.
Întru adevăr, Prâosfinţite Părinte, că are cuprindere de multă mângâere și nădejde a
mântuirei și de ar fi grabnică lucrare, apoi vom dice că sati potolit urgia Dumnedeiască cu care ne osândim; întru adevăr că rugă trebuese din adâncul sufletului. Acum pote
le știe protectorul cel milostiv și noi ne dice să urmăm numai acesta. Răspuns vei face
spre mulțămire din partea obștiei cu tâtă umilința pentru liniștirea sufletelor nostre celor tulburate, îngrozite şi năcăjite.
Vom împărtăși științei şi pe Dumnia-lui fratele Hatman Răducanu Roset, care ati
venit aicea, iar nu mai mult, știind(u-l) scriitoriu și încă mai în urnă și lucrătorii patriot,
acel triimis la Pini, care păzeşte ace corespondenţie cu Sibiiu, seriindu st pe tâtă poşta
spre dobândire în vreme a ideilor trebuinciâse, rodul înțăleptelor lucrări iaste purure
bun și biagoslovit; să așteptăm dar și mila Domnului. fiind
Ai Prcosfinţiei Vâstre, fii sufletești și slugi
Dimitrie Sturdza Logofăt, Sandu Stur dza Visternie,
Cernăuţi 1822 Maiu

16.
50006

1822.

Scrisorea lui Bucșănescu îîn care arată că trebue trecut în relația dată cătră Protector și aceste de matjos, ca dovadă de starea tristă și mâseră a ţărei.
In locul punetului

COLI. Cei mai mari
sîlnieind adunarea, tuturor
le. râsipese întro o di, căci
acum, din care ai umplut

însămnat

să să pue acesta aşa:

a lor stând închiși poruncese și Caimacamul grec împlineşte
zaharelelor din gura săracilor, și cele strânse pentru o lună,
afară, de sutele mii de cetferte: de pîine, ce at luat pină
hotarele, ventând fără preţ, înpreună cu cele-l-alte desbrăcări

și Jăcuiră țărei, acum de iznâvă ati dat sîlnice poronei ca să aducă 150,000 cetferte păpușoi, 40,000 care de lemne, 40,000 care de fân. Tot fânul ce ati făcut ţara l-ati cheltuit că și l-ati vîndut; 45,000 oi peste câte ati hiat, rupând turme întregi, şi 7,500 vaci
și abea și. aceste le vor sluji o lună. Iar apoi grâul, orzul și ovăsul, tot cât se află
pănă la un grăunte, îl vâdică, și mai mult de cât 150,000 care sînt însărcinate de
cară acum în iarnă aici, din cale depărtată, pierdendu-să tâte vitele trăgătâre din nevoi

—
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și lpsă de hrană, ripind și cele ce mai rămân;
nește cu alt, de cât cu vărsarea

sângelui

apoi lipsa dintru aceste

și prețul lor

cel

neplătit

să

nu

să împli-

adună

în mili-

6ne pănă acum.
Hainele, cojâcele, ce pârtă săracii să iciiu pentru ca să aibă port de iarnă Ienicerii, "Sar creştinii mor de frig acum și peste puţin și de fâme vor peri și Moldavia fără vite,
fără s&mânță de pâine și pierdută va sta; nu ajung că sînt tâte fără plată, mai sîlnicese și pentru

băni, luând

câte

150,000

lei pe lună.

SOON

1822.

Lpistola Vornicului Negel cătră fratele stu Mitropolitul Veniamin, prin care-i
spune că resboiul încă nu-i deschis, că calculul ce fac ună este greșit despre declararea

resbolului, că Iteriștii spun că va fi răsboiu între Nemţi și Rusia întătu

apoi între

Turcă și Ruși.

Preosfințile Parinte, sărut Vlagoslovitorea drepta

a Prâosfinţiei tale.

CCLAI. Din 14 părintesca serisâre a Preosfinţici tale cu plecăciune priimind, am
vădut și tote cele mie poroneite și îndată am și mers la Dumnia-lui Logofătul Grigoras, i-am arătat și cele cuprinsă, și găsind și Dumnia-lui cu cale (pentru cuvântul care
cu al doilea poștă voiu avea vreme a le preserie) ca să dati cartea Preosfinţiei tale Ia,
Pizani, nam și dus îndată, dar nu l-am aflat, fiind eșit la un sat afară, mâine însă vine.
Pentru gazeta însă care însemnezi Prtosfinţia ta că serie, că 'Purcii nai priimit
nici acum, al treilea 6ră, ultimatum Rosici și resboiul de acum este deschis, dice Dumnia-lui Logofătul că acel ultimatum, pentru care voroveşte gazeta că nu l-ai priimit
Turehia, este al doilea triimitere, pe care ati răspuns cu o notă fârte ciudată, după care
notă i-ati răspuns Austria fârte aspru, hotărîndu-i că dacă și acum nu va iscăli, apoi se trage din tot felul de mijlocire, și făcând socotelă dilelor are cuvânt Logofătul că nu
pote fi în gazetă răspunsul "Turchiei pe acestă pomenită de pe urmă notă a Austriei;
căci la 16 April să socotește să fi agiuns acea notă în "Țarigrad, păr” la 20 April să
îi dat răspunsul de iscălește sati nu; 15 dile să mârgă la Viena. Va să dică 5 Maiu,
alte 15 cel puţin păr va ieși din cabinet să între în gazăte să fac 20 Matu, 10 dile să,
vie de la Viena la Cernăuţi să fac 30 Maiit,și noi abea avem 17 Maiii.
Cu tote aceste de acum fără zăbavă să va descoperi adevărul, să cunâştem luminat
pace saii urincză r&sboiu.
I-am cetit Logofătului Grigoraș și cele serisă în pricina mergerci lui Varlaam și at
tăcut, nimică nu aii dis.
De aicea, nimică nu am ce să vă înştiințăz,tot acele idei urmeză ce am seris cu
poștile trecute, nici sâmn de răsboiu cel mai mie încă nu să zăreşte. Eteriștii însă die că,
Rosia prin notă aii cerut la Nemţi pe Ipsilant şi pe Mihai Vodă și că râsboiu va să
fie, însă mai

întăi ră&sboiul

va

să fie între

Rosia

fiește-care critica cabinetului Eteriei.

și

Nemţi

și

apoi

cu

tale iubit fiu și plecată slugă,

t
19

(3)

Negel
3

giudece

|
Al Prâosfinţiei

153

Turcii;

latu 17,

SAR

—

Vornic.

—

236—

1822.

Pitacul Caimacamului Stefan Vogoridi cătră Episcopul de Huși Jleletie, Epilropul Jlitropoliei, prin care-i ordonă a strânge veniturile Mitropoliei și a altor ]lonastiri pământești, cu escepțiunea unora, și a tersa în Wisteria. Stalului banii

arendlelor, spre a servi de ajulor în aceste împrejurări.
Moldaviei.

Lpis-

CCLIII. Cu tâte că prin țidula nâstră din 1 Octombrie a anului trecut 1821, prin
care însăreinăm pe Prâosfinţia Vostră cu Epitropia sfintei Mitropolii, se cuprinde ca strângerea veniturilor prin privigherea Prcosfinţiei Vâstre să să urmeze tot de cătră Dichiul
Sfintei Mitropolii, pre cuvioșia sa Arhimandritul Isaia, în socoteala Mitropoliei. Dar fiind
că strâmtorirea și neagiungirea Vistierici pământești ai adus acum silă a se trage aceste
venituri spre întâmpinarea cheltuelilor oștinești, arătăm Preosfinţiei tale, că de nu încă pănă
acum veți fi având ştiinţă, să întraţi în cercetarea cu amăruntul a tuturor veniturilor sfintei Mitropolii, din vremea ce din întâmplare lipsăşte de aicea Prcosfinţitul Mitropolit, încheind sama lămurită strângttorilor lor, pentru rămășița veniturilor din anul trecut pănă
la sfântul Gheorghe, ce aii urmat, însăreinându-vă Prcosfinția Vostră cu tragerea veniturilor şi de la sfântul Gheorghe și înainte pe anul acesta, fără cât de puţină păgubire;
îngrijindu-vă cu adunarea și a rămășițurilor pe anul trecut, și a câștiurilor moșiilor, a
altor venituri pe anul acesta, cu aceiași silință și neprelungire, ce o cere neapărat strîmtorirea Visterici (care Prcosfinţiei Vâstre vă este deplin cunoscută). Ca gătindu-să în cât
se va putea mai îngrabă suma banilor ce st socotese a să lua agiutoriii de la sfânta
Mitropolie, în cheltuelile oșteneşti, să st și numere fără mai multă prelungire în Vistieria pământescă, remăind ca în vremea cuviineidsă să să pue la cale despăgubirea sfintei Mitropolii, cu întârcerea banilor ce să vor lua acum. Astminea veți trage Preosfinţia Vâstră, tot în a pământului trebuință, veniturile și a sfintelor Monăstiri pământești,
ce sînt supusă Mitropoliei, afară de aceste sfinte Monastiri: Nemţul, Secul, Agapia și Ve
ratecul, lăsându-st giumătate numai celor ce veți socoti de cuviință pentru cheltuiala
Moniăstirilor și a 6menilor slujitori. Pentru care făcând Preosfinţia Vâstră lucrare întocma
după cuprinderea aceştii țidule, ne veţi arăta și socotelă, pentru câți bani să vor putea
alcătui a să găti acum și veniturile anului trecut și a anului următoriu, ca să socotim
ceia ce trebuește a să lăsa pentru cheltuelile sfintei Mitropolii, cu deplină agiungerea
celor trebuincidse.

Stefan Vogoridi.
Vel Visternic.
"S22 Matu

92.

Poslăduindu-să și fiind întocmai după cea adevărată, să îneredinţază.
Petrache Sturdza

Visternic.
83

——906RS—

Pebruar

24,

aa, DT

Cinstite al nostru duhovnicesc Parinte, Preosfințiet sale chir Aeletie Episcop sfintei
copii Ilușuluă și Epitrop sfinte Mitropolit.

e

ţ&rei

er

Caimacamul

—
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182282.

Prin ordinul lui Petrache Sturdza să dai, cinci slugi lui

se și scot din dări.

De la Vistierie,

Costache

Harhaz,

carii

cătră cinstita Isprăvnieie a Romanului.

CCLIV. Din satul 'Tâmpeștii Balasînești de la acel ţinut din Gmenii fără bir să să
dea cinci slugă Dumni-sale Medelnicerului Costache Harhaz, pentru care să serie Dumnia-Vâstră ca să fie apărați de tâte dările şi havalelile.
i
$22

Iunie

Petrache

î.

Sturdza

Vel

Visternic.

SRO —
1828.

Epistola Mitropolitului Ungro-Vlahici Dionisie, din Brașov, cătră Jitropolitul
Jloldavici Veniamin, prin care-i relatează nenorocirile acestor fără și demunstră.
că sorta lor este aceiași, privilegiile aceleași, că obiceiurile, datinele şialtele le-ai
ținut lol-deauna
unite, că și în împrejurările de faţă ambii Chiriarhi trebue să fie de
consens și să lucre în același scop spre a ajunge la mântuirea Patriei. Il rogă a-l
înștiința de ce urmare are a păzi în aseminea circumstanţe spre a-l urma.
Cu cea în Ilristos smerită urare frățasca, prin

Preos/inţiei

Vostre.

duhovnicescă înbrăţoșare

me

închin

CCLY. Multă! o! prea multă vreme este de când nu m'am arttat prin scrisdre
către Prcosfinţia Vostră! "Lăcerea acestă cred că nu să va socoti de Prâosfinția Vostră
trecere eu vederea a sfintelor mele datorii, ce am cătră Prtosfinţia Vostră, ci o pricină
Ore-care, ce mijlocește între noi, vrând și nevrând.
Ei, Prcosfinţite! și de am făcut o vremelnică precurmare alilografiei (corespundenţei)
ce am avut cu persânele cu care sînt înclinat, după cuvântul cel duhovnicesc și politicesc,
dar însă acâstă mi sati pricinuit dintru că: cumplitele nenorociri, amărâtele stări înprejur ale
vremilor și cele una de alta legate nentidăjduite întâmplări, de o dată năpădindu-mă, nvati
făcut a fi depărtat de săvârşirea a multor datorii a le împlini. De aceia și sînt îneredințat, că nimeni nu mă va socoti întralt chip. Ca să mă arăt mai adese oră prin scris
către Preosfinţia Vostră, și de am putut, dar însă nu am voit. Nu am voit die, pentru
ca nu cum-va pe lângă altele ce wași fi scris să adaog usturime ranelor celor de multe
feluri ale nenorocitei

Eparhiei

mele,

și ale sărmanilor

mei eparhioți,

și

cu

ei

însă

acâsta

pâte

vași fi înprospătat sait vașifi înpuns rana, pe care de o potrivă cred că o aveți și Pr6sfinția Vostră! pentru asăminea pricină, lăsând depărtarea locului, neîndemnarea, prilejului, și cele asemenea acestora. Cu tâte acestea, fie ori-care va fi pricina, tăcerei mele, care
mi

„Tea

s'aii

împotrivit, de cătră

păstrez

în

cămările

stările

inimei,

înprejur

ce

zace

cu cele mai adevărate văpseli ale adevărului
măcar

că

sînt

nâstră,

mari,

de-apuru-

sufletului mei,

și tot-deuna am în chentrul fiinţei mele ha-

racterisind pre Prcosfinția Vostră. Martori fie acestui
arătatele pricini,

înaintea

de-apururea, ţii zugrăvit în membrana

năprasnice

adevăr

cerul și piinântul! Mai sus

și nu lesne de

întâmpinat

şi

măcar

că uţela vremilor este sîmţită, dar cu tâte acestea, cunoștința ce am de neapăratele ŞI
netăgăduitele mele datorii, pre tâte covârșind, iată că, printrun părete de mijoc străbătând, viii printracâstă, smerită a mea frățască serisâre, prin care, ca prin cea de față
întălnire, înbrăţișând pre Prâosfinția Vostră, și dulce sărutându-vă, cercetez pentru cea,
scumpă mie, și mai necredută de cât ori-ce alt, dorită sănătatea Preosfinţiei Vâstre, care

întru _tâte pe deplin aflându-se,

să râdie mâini de mulțămire

cătră cel Prea puternic. Pre
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carele fiexbinte îl rog ca pe lângă întregimea sănătăței, să ve hărăzască tâte cele dorite:
duhovnicești

și trupești,

înlesnindu-vă

cu norocire

și întârcerea la

dorita

Patrie,

unde:

dobândind pre duhovniceștile oi ale Prâosfinţiei Vostre, să le mângâeți după trebuință,
să le apăraţi după pohtă, să le sprijiniți după cerere și să le puneţi înaintea Arhipăstorului și Mântuitorului nostru IHristos, așa precum cere însuși și precum doriţi înşi-vă!
Cătr6 acesta, Prcosfinţite și al meii mai mare în Hristos cinstit frate! fiind-că stările din prejur ale vremilor ne-ati aștdat de o cam dată în vârful celor mai vrednice
de judecat minute ale politiceștilor îneliniri, și fiind-că după Dumneleiască bună-voinţă,
amândoitt aceste Eparhii, Moldavia dic și Valahia, dintru început ati avut pre acelâși
obiceiuri, pre acelsși privileghiură şi chiar pre aceiași

sprijinitâre

protecție;

precum

și

norâdele acestor doiiă Eparhii, tot-dcuna ati fost unite și de o ţinere, după care urmeză
ca și Arhiereii lor să fie de un cuget, de o hotărire și de o urmare. De aceia dar pentru ca nu cum-va zăbava n6stră în apărătorele Staturi să fie pricină, de smintâlă, sati eşșirea n6stră (de) la ale nâstre să st privâscă ca o greșală împrotiva bunei voinți a prea milostivului

nostru protector,

fierbinte

rugăciune

fac

cătră, Prcosfinția

Vâstră,

ca

ori-ce fel

de mișcare st va face aci, ori de singuri, adecă Prdosfinţia, Vâstră, sati obștește dinpreună

cu

prea

blagorodnicii

boeri

ai Moldaviei,

carii

sunt

pe

lângă

Prcosfinţia

Vâstră, să

mi să facă și mie cunoscut, ca asăminea și deo potrivă urmare să fac. Nu sînt, Pre.
osfințite! la îndoială că Preosfinţia Vostră prin acest nemerit prilej, priimind acestă smo.
rită a mea scrisâre, mă veți lăsa depărtat de rugăciunea ce fac, ci rugându-m& în ha.
racterul Prcosfinţiei Vâstre, sînt forte încredințat că voiu avea cinstit răspuns de urmare.
Iar anii Preosfinţiei Vâstre fie de la Domnul a tot ţiitoriul mulți și norociți, cu dobândirea amândurora doritelor fericiri.
Al
1822

Preosfinţiei

Vostre

smerit

în Hristos

frate

și osărdnie

la porunci

f Al Ungro-Vlahiei DIONISIE.

Iunie 93. Braşov.

———R9R7505—
18528.

Actul de boerie a lui Constantin Popovici pentru serviciile aduse țărei în timpul
ocupaţiei oștirei turcești.
Căimăcămia

Moldaviei.

CCLVI. 'Trepta, cinurilorși a rangurilor dintru început o ai stăpânitorii de norâde.
Chipul cel mai întăi prin care săvârșese isprava aceia, ce temeiul faptei. cere cu neapărare de la acei ce Patria ca pre niște fii at ei î însăteinâză cu ork-ce înpliniă de slujbi,
care pe unii ca aceștia după tot cuvântul dreptăței este datorie a-i milui, a-i ocroti și
a-i cuprinde cu agiutoriri; așa dar întru asămine urmare vâlând Și sirguinciâsele purtări cu îndestulă plecare și râvnă cătră înplinirea datoriilor, întru săvârşirea slujbelor
însărcinate asupra Dumni-sale Căpitan de Lefegii Costandin Popovici, atât îu vreme trecută, după încredințările
ce avem, cât și acuș de la. întrare purtătârelor de biruinți oști
a prea puternicei nâstre împărății în cuprinsul pământului acestuia, s'aii arătat cu neeruțare jărtfind osteneli și slujind cu tâtă credința. Pentru acâsta dar spre Greș-care r&splătie și cunoștința acestora, în puterea înaltelor și vrednice de închinăciuni împărăteşti
fermanuri îl cinstim și îl înălțăm la trâpta cinului de Vel Serdar. Drept aceia de acum

—
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înainte el va ave întru împărtășire de pronomiile, driturile și privileghiurile ce să cuvin
cinului acestuia, dându-i-să și scutelnică, slugi și breslaşi acestui rang, după obiceiul pămentului și legea ţărei.
5. BOLOPIANIE,

1822 Iunie 22.
Sai

trecut

|
la condica

Dimitrache

Sturdza

Vel Posteluic,

Visterici.

Codreanu Spatar.
A

IROOI0

L8

———

22.

Scrisorea Spălarului Canta cătră Jitropolitul Veniamin în afacerile înposesierel
moșielor Sfintei Jlitropolii.
Cu jiiască plecăciune sărut drfpta Preosfinţieă tale!
COLVII.
Nerispunderea Prosfinţici tale pe cartea ce am avut cinste a vă adresarisi mi-i destul spre a înțelege că mi-i certat a vă supăra și cu al doile.
Și negreșit

că naș

fi luat

acestă

neruşinată

obrăznicie,

dacă

mași

fi silit să cer un

răspuns hotărâtoriu în pricina moșiilor, căci mezatul, după ce sau făcut prelungire, mii
și mit de păgubire, ţinendu-mă legat în nehotărirea acâsta, și adăogându-mi-să pe fieşte care
qi numărul neînlesnirilor, care or să catadiesască (ajungă) în grele pretenții cătră Mitropolie.
Iartă-m& deci că te supăr cerând numai un răspuns.
Fu

sînt

Ă

Al Prcosfinţiei tale, fiiu sufletesc și plecată slugă
Canta Spatar.
822

Iulie 6,

|

OPRIRI R—
1822.

Lpistola luă Bucșănescu prin care-i vestește itropolituluă Veniamin, că Grecii ai
învins pe mare și pe uscat pe Turci, că le-ati aprins flota, că din acestă causă
Grecii sunt izgoniți din Domnia Principatelor și înlocuiți cu Domnă pământeni și
că în curând armatele turcești aă a se retrage din Principate. Jai spune că sar
fi numit Domn pentru Jloldova pe Ioniţă Sturdza şi o căimăcămie din pământeni.
Inalt Prcosfinţite Stepâne!
CCLVIII. Cărţile ce ai priimit Sieur Raab din "Țarigrad, scrisă din 13 Iunie, acele
ai fost cuprindătâre mai întăi că flota Porţei sai stricat cu totul de flota grecâscă,
adică la limanu Hio ; acolo năvălind Grecii cu corăbiile lor şi cu meşteșugirea focurilor celor nestînse a vncheturilor Congriev? ati ars întăi corabia lui Căpitan Pașa ce: de

limie, apoi și cele-l-alte,

iar rămășița flotei turceşti saii adăpostit în limanu de la Ceș-

Ja€. Să vede însă că și Căpitan Pașa sati prăpădit, pentru că
alt Căpitan Pașa, plăstămând pe cel mai de înainte și așa în
rile din corabiile stricate ca să să pornâscă cătră agiutoriu la
ȘI: aceste vor peri şi Poarta fără flotă va fi. Acestă bravură a
avut-o tăinuită de Miniștrii din "Țarigrad câte-va dile, ati fost

Poarta ai rânduit. acum
Țarigrad gătese rămășițuCeșlad, cu bună samă că
Grecilor, care Poarta ati
pricinuitâre a aduce pe
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Poartă să înștiințăză pe Elciu Nemţese și Inglizăse că evacuaţine va fi cât de îngrabiă,
din ţările Moldo-Vlahici și că Domni vor fi numiţi, și însuși Ministru Inzov serise lui
Sieur Raab că noi ne apropiam cătră un stârşit a luerurilor și cât de curând deșertarea,
va fi și Domni numiţi.
Aceste ai fost de la "Țarigrad. Iar din Iași alalta-eri cu poșta de Vineri ai fost
știință că casa lui Negruţ a ars și că cei de acolo boeră ati început intrigi între dânșii
pentru Visterie și apucături, precum din însuși pitacul omului Lativ te vei plivoforisi.
Cărţile poștei au venit Duminică și eri Luni gătindu-mă a vă serie cu om înadins, fără
vestire aii venit o stafetă, la Raab de la Gmenii sti din Iași, cum că ar fi venit ferman
și îndată Pașa fără a vesti cuprinderea, chemând pe Caimacamul și alții l-au cetit și
sat cunoscut că Caimacamul Vogoride sati depărtat de ocărmuire și iaste cerut să margă la Silistra sati la "Țarigrad și în câsul acela l-ati și luat pe Vogoride dintru ale sale
Hagi Elsăn Agă, omul lui Seraschier Pașa, şi nâptea l-ai pornit, Sâmbătă cătră Duminică,
Jar pământenii ai priimit ocărmuirea.
Acum ati venit altă estafetă la Raab de la Iași cuprindătâre: că înadins "Tataru ati
venit cu vestire la Iași că Ioniţă Sturdza s'aii făcut Domn Moldaviei și că ati rânduit
Caimacami pe Episcopul de uși, pe Vornicul 'Poader Balş și pe Petrache Sturdza, ȘI
că peste doiit cesuri vor veni și cătră noi cărți.
Am așteptat, pănă în ccsul acesta, nu aii venit, de aceia fiind boerii aicea, am socotit să fac cunoscut Inalt Prcosfinţici Vostre aceste: că Domn avem Moldovan pe loniță Sturdza, care ati fost iscălit în Arzul ciocoilor, Caimacam pe Părintele Hușul, care
și Sfinţia sa este cu dânşii, mai iaste Caimacam Dumnia-lui Vornicul "Toader Balș, care
și Dumnia-lui kaste iscălit îu arzul ciocoilor, asămine și Petrache Sturdza. Iar de acei
care nu sînt iscăliți în Azul ciocoilor nu iaste nimică pomenire pentru dânșii.
Mare tulbueare iaste în ideile nostre.
A venit și carte de la Sibiiu

cu înştiinţare

că Turcii

sai

biruit ȘI pe mare

și pe

uscat, s'aii pierdut și Căpitan Pașa și Hurşid Pașa; vra să dică că acestă prăpădire a
făcut pe Pântă să facă tot, dar să vedem Rosia cum st va purta acum.
Noi pormim vestire cu estafetă la Sibiu, cerând și povăţuire.ce urmare să păzim,
dacă vom

fi chiemaţi de Domnul

acest noii, saii de vor fi scrisori cătră alții din boerii

de aicea. Cartea la Sibiii nu o am triimis, căci sînt acolo trei alte cărți ne trimisă, dar
cu al

doile o voii

triimite, viind și stafeta nâstră

din Iași. In grabă

acâsta.

plecată slugă și rob
Bucșanescu.

1822 Iulie 31

1822.

Scrisorea hui Ducşănescu călră Jlitropolitul Jloldovei, prin care-l încunoștiințază
de afacerile Jlitropoliei, de relaţiile politice ce trebue să hnă și că Turcii tot vin

în Jloldova și-și prepară nutremtul.

malt

CCLIX.

|

m

Preosfinţite Stăpâne.

Răspunsul

care

sa

socotit

să

să

facă la Părintele Huşul în pricina ce-

rerei banilor de 100,000 lei de la Mitropolie, tată sai însemnat cu grabă pe o hârtie,
trimițendu-să și copia ţidulei şi cartea iubitului de Dumnedei.
Re&spunsul de la Sieur Pini iată at venit cătră Inalt Prcosfinția Vâstră

și

cătră

„Dumnia-lor boerii iscăliți; iaste cu arătare în sine a poruncei ce ati priimit de la Mo-"
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narhul apărător, și iaste lămurit că 'Cureii nu ati priimit proposiţiile Rosiei și Rosia ati
hotărît nestrămutat să nu facă pace, până când cu haticumalumuri statornice tâte interesuzile tuturor creștinilor de obşte nu să vor pune la cale. Adică lucrul ce nu să „pâte și
cela ce va fi să cunâște, dacă vor voi să er€dă, boerii din Chișinăii, căci ei cred şi mărturisesc, Stpâne. 'Tălmăcirea sati fâcut, să alăturâză cea adevărată, trebue orighinalul
să st triimată aicea, căci viind boerii cci-l-aiți face trebuință să să arăte, și farăși să va
triimite să stea în pază la Inalt Prcosfinția Vostră. Iată şi o carte din conrespondențele stptămânei cu Sicur Pini, mă& ostenese mult cu acea corespondenți; căci iaste mai
bună de cât tâte, că de la Pini vom ști tot. Curierul aşteptă. Curierul ai pornit,
acela mi-ati adus cartea acesta. De:la Iași fată cartea de la Paharnicul Constantin, va
fi seris că aste silnicit pentru bani, dar facă-st răspunsul și va aștepta omul. meii, să
vie mâne să-l pornese cu poșta.
P6te nu va fi seriind Păharnicul Constantin că mati apucat minutul, întâmplarea arderci iarăși, care aii început de la Sfântul Atanasie, ati ars şi cele din prejur și aii luat
“focul în “Târgul de sus, pe la Aghenţie îndreptându-să. Tot ardea când sai pornit lipcanul
; poșta de poi-mâne va aduce relații, căci awsese Sfântul Atanasie, patru case mai
însănmate și alte mai mici, dar furtuna fiind mare sati aprins mai multe.
Turcii tot vin, fen fac, mintoșii de la Iaşi să mănâncă pentru Vistierie. Zaharele
Sai strâns pentru 120,000 oști, banii cu sila îi cer; iar bocrul Caimacam, în prietinia cea făcută în adins, iată ce-mi serie cu mare libov și în sfârșit că atit primit bucurie.
|
Milostivul Dumnedei să m& învrednicescă să aud aruncarea tunului răsboiului.
Cuconu Costache Sturdza ati venit de la Chișinăii, Cucâna Smărăndiţa ati sosit
din Viena.
Monsieur Raab să râgă, acestă carte cu pașportul Dumni-sale Logofâtului Constandin Balș pentru venirea la Cernăuţi, să să triimită la Dumnia-lui Logofătul Balș.
Mâne voiu serie și a gazeturilor celor pentu 'resboiu, căci pacea o las pentru alţii.
Prea plecat rob
Bucșdnescu
1822

N.B.

Iulie

12.

Cele mai

bune

înștiințări

prin

Pini

le vom

avea

curând.

RIO

1822

Ordinul

Visternicului Petrache Sturdza de a da scutelnici

Căminarului Costache

Botenu, făcut de curând boer.
De la Vistierie cătră Cinstita Isprăvnicie a Tecuciului.

CCLX. Din satul Poâna de la acel ţinut, din starea al doilea și al treilea să să
dea 20 seutelnică și 15 breslași Dumni-sale Căminarului Costache Botenu, pentru care
să serie Dumnilor-Vâstre, ca plătindu-și banii sfertului de havalele, să să lasă în tâtă,
apărarea.
|
|
Petrache Sturdza Vel Visternie
———

Documente

.

:

1822 Iulie 15.

:
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1822

Boerii divaniști dai ordin cătră Prefectul de Suceava pentru a da în arendă moșule Mitropoliei și a Jonăstirilor din acel ţinul; tar banii arendelor să-i trimită

la Visterie ca ajutor în împrejurările de restriște în cure să află 'Țara.
Divanul

Moldovei

cătră

cinstita Isprâvnicie

a ținutului

Sucevei.

CCLXI. Fiind de neocolită trebuinţă, ca în cheltuelile Vistierici ce urmeză pentru
oștile împărătești să dea și Mitropolia țărei cu Monăstirele pământului spre ajutor o mare
sumă de bani, după sfatul de obște ce sai făcut, care cerându-să cu mare grăbire,
să serie Dumnilor-Vâstre, ca îndată să dați tot cuviinciosul ajutor orânduitului de cătră
Prcosfinţia sa părintele Episcop Hușului, și Epitrop Sfintei Mitropolii, ca după povățuirea dată de Prcosfinția sa, să se găsască mușterii și să să urmeze vinderea în orândă
a venitului moșielor Monăstirești

de la acel ţinut,

fără cât de puţină prelungire, ca din-

tru acesta să să înlesnâscă împlinirea neapăratei sumi de bani ce să cer. Și de priimirea cărței aceștia și de urmare întocmai, fără cea mai mică zăbavă, să aibă Divanul
respunsul Dumnilor-Y 6stre.
Iscăliţi : Beldiman Vornic. Balomir Vornic.
mitrache Sturdza Hatman. Brăescu Hatman.
|

Petrache

Sturdza

“Vel

Visternie.
1522

————

Iulie

Di-

13.

AN OGRS—

18228.

Serisorea lui Bucșănescu cătră Mitropolitul Veniamin, prin care-i spune de proiectele ce fac boeră din Iași, de ce cuprind gazetele, că adică 'Turcii ai blestemat
public pe Grecă și i-au depirtat din Domniatele Principatelor și că să vor numi
„Domni dintre pământeni.
Inalt Preosfinţite Stăpâne.
COLNII. Vedend cele poroncite prin cartea acâsta a Vâstră, care o întorc, am dat
de știre Dumni-sale Vornicului "Teodor Balș la Herţa, ca să vie la Mamorniţa, având
a-i spune ceva de trebuință, apoi am arătat-o şi Dumni-sale Visternicului Săndulache
Sturdza, și Dumnia-lui dice că ar fi bine să să facă cătră îndurătorul Monarh al pravoslaviei perigrafi (descriere); dar spuindu-i ei cele ce am scris Prcosfinţiei Vâstre, astă
n6pte cu omul meii, ai rămas să mai așteptăm gnomia (opinia) de la Voi, ca, să facem
acâsta cătră Baronul Stroganov, mergând întru glăsuirea poroneci eci prin Cnezul Galiţin dată. Et voiu copiarisi ideile și una și alta îndată ce va porni Dumnia-lui Spătarul
Petrache Roset la Pini, pentru că după acele idei trebue să scriem și la aceste înalte locuri.
dicând că am priimit înştiinţare de la, gheneral Consul Pini și am priimit și copia Magzarului, care o mai trimitem şi la Dumnia-lui Baron Stroganov. Pote va veni și a Chișinăului știință pentru vre o luminare, și îndată de acolo, prin Hotin, să pornim la Petersburg fără mai multă întindere, pe la Chişini, și zăbavă, și critică și împedicare în locură delicate.
|
Când noi ne vom mântui de acest prepus nedrept, apoi rămânem odihniţi. Iată și
acuma, mă aflu cu gazeturile în mână cele de astă-(i, acestea arată iară, că răspunsul Porţii ati fost barbar și atingător de pasnica, cugetare a Împăratului Alexandru, ba încă și
de mijlocirea Austriei; că, după aceştea, va fi răsboiu; că ati dat înapoi Austria nota rDarchiei, dicând că ridică mijlocirea sa și rămâne în adiaforia (indiferența) păcei sati a răs-
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boiului. 'Lurcii prin răspunsul ce ai dat catră acel din Țarigrad
ai dis că nu priimese nică Domn

a rândui

în Eparhii,

căci pe

Ministru

al Austriei

Greci i-aii scos din rân-

dul vieţei politiceşti, ci vor orândui ocârmuire pământescă; dar deșertarea oștilor nu
o vor face pănă nu să vor mântui din tâte locurile apostații şi în scurt, adiverind gazeturile aceste, die: că de când ai venit capul lui Ali-Pașa, Turcii nimică cu blândeţă.
nu priimesc și răsboiu voesce. Mai serie Aghentul din Viena carte de înştiinţare că 'Lurcil la Sfânta Sofie, gcmie, ai blăstemat în formă pe toți creştinii Greci a nu-i mal
socoti de cât păgâni, și că r&sboiu va naște. De multe ori ait seris acestea acum cu încredințare tâte gazeturile.
Dumnia-lui Hatmanul Răducanu ascundendu-st și de Dumnia-lui Vornicul Șărban
la Chișină întru ideile sale, în potrivă i-ati arâtat pace, dice Dumnia-lui, cu siguranţiile ce are în taină: că râsboiu, resboiii; și r&sboiul mântuitor aste şi nu să mai îndoeşte, nici socotește că vom mai fi Turcă, nici st îngrijește de comprometaţione tureâscă
şi voeşte la protectoriţa să fim buni si neatinși. Cu acestea numai pornesc feciorul, căci
am scris cu omul micii, trimițând hârtie bună și altele poruncite,
- Plecat rob.
Bucșaneşcu.
1822. August 8,

———

SE CR

1822.

Epistola lui Ducșănescu cătră Jlitropolitul Veniamin, prin care-l încunoștiințază
de cele ale Iașului și că Seraschierul de Brăila li cere cu sila 1:140,000 lei pe lună

și că boerii n'aii de unde plăti.

Inalt Prtosfinţite Stepâne.
CCLAIII. lată omul să întoree viind abea astădi cu carte cătră Dumnia-lui Vornicul Șărban, care sati și pornit ; iar cărțile cătră Dumnia-lui Vornicul Mihalache Sturdza,
dându-i-le, va răspunde &menilor Dumni-sale cu al doilea. Dumnia-lui Vornicul Costache
Mavrocordat viind ne cere bani cu o carte a Seraschierului, care rândueşte să să plătescă pe tâtă luna câte 1:40,000 lei, pentru 5,000 oșteni ce ai a fi în pământul Moldovei, și încă și rămășița banilor ce sati râdicat mai înainte, când era Enicerii în ţară
seriind Caimăcamiei din Iași ca să dăm 130,000 lei toți, mari și mici că st prăpădese.
Sau hotirit să st facă răspuns că o asemenea cerere era datore să să facă cătră, Domnul țărei și Măria sa cătră pământ. Dar după ce acâsta, nu s'aii făcut, mal este și cuvântul că nu avem noi ce cheltui, nici de unde a nc îndatori și fată neputința vădută.
Copia firmanului sai a, cărţei Seraschierului o trimet acum, dar îndată să mi st întorcă,
fiind din cele venite de la Iași hârtii. Mai trimet în tâlmăcive grecâscă din gazeturile
lui Bălșucă câte-va vrednice de cetit, le veţi petrece numai și mi le veţi trimete ca să
i le înapoese omului; iară mâne cu omul ce le veți trimite vă voiu proftaesi (procura)
ale Iașului și ale Sibiului. Supleca ce desăvârșit să serie acum. Sfârșăse, Stăpâne, ca
să vie omul,
fiind plecat al vostru. rob.

Bucșanescu.
SO

AR—
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1828.

Sinetul Căimăcămiei, prin care se împrumută Vistievia ţărei cu 600 lei dela Căminarul Constantin Botenu, pentru întâmpinarea

chelluelilor.

Căimăcamii.

COLXIV.
600 lex, Adică șase sute lei ai dat eu împrumutare în Vistieria pământescă Dumnia-lui Căminarul Constantin Botcnu, spre întâmpinarea plăţei lefilor Seimenilor împărătești de aici și a cheltuelilor oștenești; cari bani să să plătescă după ce să :
va ușura țara de greutățile oștenești, și pentru priimire sati dat acest sinet Dumni-sale,
Teodor Bais. Petrache Sturdza Vel Visternic.
1322 August

92,

DS

OONS———

L 822.

Pitacul Domnitorului pământen, Ioan Sandu Sturdza, cătră Ipiscopul Jleletic,
Lipitropul Jlitropoliei, prin care-l îndatovește a plăti reclamele sinetelor creditorilo Sântei Jlitropoliă, în sumă de 100 mii ler, și cari bani sai luat de St. Vogoride, fostul Caimăcam, pentru trebuințele acelor timpuri.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod cu mila lui Dumnedeii Domn țărei Moldaviei.
Jubitorule de Dumnedeă,
sfintei Mitropolii.

Chir Meletie, kpiscop sfinte Lpiscopit Ilușul și Lipitrop al

CCLAV. Din câte-va jalobe ce sai înfăţoșat Domniei mele, a câți-va ce aii împrumutat acum din noii pe sfânta Mitropolie, cu scurte vadele, din vreme ce Prcosfinţia,
Vâstră aveţi asupră în Epitropie sfânta Mitropolie, cu arătare că trecând vadelile ce li
Sai pus, nu Îi se plătese banii; pliroforisindu-ne că aceste înprumutără sait făcut de
cătră Prâosfinţia Vâstră pentru plata ce cu grabă şi strîmtorire a 100 mii lei ce s'ati
luat: de cătră proin Caimacam, Domnul Hatman Ștefănache Vogoridi, din veniturile sfintei Mitropolii, agiutoriu în cheltuelile oștenești, cari bani, Preosfinţia Vâstră, pănă acum
încă nu l-aţi adunat din veniturile Mitropoliei, pentru ca să să plătâscă înprumuturile:
Drept aceia arătim Prcosfinţiei Vostre, ca fără mai multă prelungire să puneţi la cale
a se aduna tâte legiuitele venituri a sfintei Mitropolii, precum și a moșiilor și a altor
acareturi și a se plăti banii ce vaţi împrumutat în trebuința, obștescă; și de la locurile
ce veți întîmpina greutate să ne arătaţi, ca să vă dăm agiutoriu de a se seste dreptele
venituri, pentru a nu se prelungi mai mult plata âceștii împrumutări şi a se mai însărcina greutatea dobândilor.
Pe lângă acesta, pentru neînsăreinare și ușurința, sfintei Mitropolii, veți trage un
aglutoriu și din veniturile sfintelor Monăstiri pimântești, analoghisit după stare de venituri a fiește-căria, în cuprindere și a ţidulei Caimacamului Ștefinache de socotința ce
Sati făcut atunci, la cerire acestui agiutoriu de la sfinta Mitropolie.
(L. 8.)

ii

1522 Oetomvrie 15.

Sturdza Vel Logofăt

|

|

'Trecută la, condică
Dimitrie
IRI

Oe—

Velișcu Condicar.

—
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1888.

Bpistola. lui Ducșănescu cătră Mitropolitul Veniamin, prin care-l asigură că
Turcă nai a năvăli în Basarabia şi că să stea pe loc la Colincăufi fără
grijă; că despre “Teodor Balș dus la Constantinopol nu se știe nimic; că Turcii
mai

omeni

apți de r&sbosu.

Inalt Preosfinţite Stăpâne!

COLAVI. Am vedut cele poroneite prin cartea din patru Dechemvrie; am dat cartea
îndată cătră Dumnia-lui Visternicul Săndulache, iată răspunsul Dumni-sale mai pre larg
cătră însuși Preosfinţia Vostră și într'ânsul și cartea deschisă cătră Cuconu Ștrban.
Cât de puţină grijă pentru trecerea 'Turcilor nu faste, şi asupra sufletului miei
pot încredința.

Oare

de ar fi să vie 'Lureii în părţile aceste, sar ridica, și fân și zahare-

lele ca să să triimată la Iași? Oare nu ar fi un sunet mare, de ar fi să vie micar Chihaiaita

Pașei

cu

cinci

sute

'Luret? Lăsând a dice

aceste,

astăi

viind

și poșta,

nemțască

iaste raport osăbit cătră Aghenţie, întru care arată că nici prin cuget ati trecut
lor să trecă, nai ales grija lor aste

că Ruşii vor trece pe la 'Lomarova,

unde

'DurciŞI pan-

tânele ai dus.
Să ne mai aducem aminte că în Iași nu sînt mai mulți de cât vo 13,000 Tură,
prăpăditoră, prădători și omoritori Moldovenilor,
Cum st pot aceste ce cugetăm! Insă 'Lomson.de la Agenţie aare poroncă cu stafetă să înștiințăze, asămine și toți corespondenţii noștri, pe sufletul miei, mă îngrijăsc
ca să nu pierd minunt, a te înștiința și fil liniștit, nu-ți schimba șederea.
Iată serisârea, de la Păharnicul Costandin, viind o trimit.
Cartea

omului

miei,

care îmi serie cu prostimea,

o triimit,

'Lureii

cei

proşti sînt

înștlaţi că Rușii ati resboiu cu Perşii şi Cerchezit şi pentru acesta nu le dă mâna să
deschidă şi cu 'Lureii; dar de acum pote să deschidă și altele ca aceste. Iar cele ce înștiințază Tomson și alţii la Aghenţie, în tâte nopțile focuri prin 'Lătărași pe la Patru-deci
Sfinţi și ori unde știu Agarinenil că ati mai

rămas

vre-o casă

cu lueruuă, pănă

și casa

lui Mateiu Condicaru.
Prădăciuni, morţi, nesupunere şi câte altele, serie omul met, are sînt mai puţin
de cât adevărul, fiind mult mai multe. Pe la sate 6menii turcesc copii şi câte alte nenorociri. Clopotnița lui sfântul Lazăr o ard, și în multă jale și tânguire neputând ereştinii a umbla diua fâră păzitoriu ture de cât numai nâptea.
De a st face Arz la Poartă, pănă nu ne va veni Vornicul 'Loader Balș nu iaste
nici cu cuviință, pănă atuncea volu mai vede întâmplările. Iar la Strălucitul Cneaz Pro_curor Galiţin, înștiinţaţi Preosfinţia Vâstră din partea tuturor, că st prăpădește Moldavia ;
seriți carte și plângerea

ce mai mare

aste acum,

că înadins

voesce să o prăpădâscă

ca

să nu mai remâe, căci noi ne ferim de iscălituri.
Părintele Asachi să-și arăte acum tot meșteșugul retorici, căci are materie jalnică
și adevărată.
|
Iată și cărțile aceste la Chișinăii ca să să triimită. Gazeturile ne încredințâză r&sboiul, stmnele

îl adeveresc,

piteatele

nelegiuirilor

n6stre

Jar țara trebue bocită de un Iraclit plângtorit, căci
cât iaste de lăcrămătâre.
Cu tâte acestea, precum înștiinţările de .aicea sînt
sfmţia Vostră, celor 'de la Chişinău, de: acâsta trebue a
sască, poștile și cele de: trebuinţă și prin estafetă să le

nu să

noi nu

sferșăsc, a hotări cesul,

avem putere a o jăli în

folositâre voi și prin Inalt Pr6oserie Cuconului Șărban să îndeserie.
|

—
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Tureii nu ai hal de răsboiu, se cunâște, și toți câți sînt nu sînt vrednici. Varuşul
Hotinului să-l iea de la 500 Ruși, nici tunuri îndestule, nici bani, nici zaharele, nici
oșteni, acum die că Roznovanu ait înșălat pe Rușii de la Chișinăii că vor să trecă 'urcii cu năvălire și încredințându-st Ruşii, l-ati cam...
Acâsta aste vestea, Sucevei din stafetele lor.
Nimică nu știm pentru - Dunmia-lui Vornicul 'oader Balș, de cât aceia ce serie
omul micii de la Iași, că ar fi mers la "Țarigrad. Să vede că cărțile sale să opresc la
Iași și soţia Dumni-sale plânge cu necontenire.
Sferşese a te înștiința că aste la mine mai scumpă vicța Vâstră de cât a mea,
fără îndoire să știi a nu mă ave în numărul celor deplomatici, fără credința cea sfântă.
Voiu da rtspuns strașnicului giudecător de nu voiu păzi acest sfint sentiment, înștiințându-te pe minuturi de va fi trebuință, fiți liniștit că iaste zădarnică grijă.
Prea plecat
Bucșănescu.
Dechemwiie

$. Cernăuţi,

(Acestă

epistolă

trebue considerată

ca din

OMOR

1

82

1821

Decem

8, Yar nu

1822)

—

8.

Scrisorea Mitropolitului Veniamin cătră Guvernatorul Bucovinei, prin care-i mulfâmește de ospitalitatea ce ait găsit acolo compatrioţii săi și-l rogă a fi anterprelul
săi cătră Împăratul Austriei, arălându-i profunda sa vecunoscință pentru acesta
ospitalitate,
Înalte Principe !

CCLAVII. Mitropolitul Moldaviei cu cea mai adâncă cucerire îmbrăţoșază îndrăzndla a se adresarisi cătră voi a face o diversie înaltelor Vâstre îndeletniciri, a cărora
pravăţul este fericirea tuturor norâdelor Evropei și a vă ruga cu supunere ca să bine
voiți a-i dărui un c6s de ascultare.
|
T6te nenorocirele sub care Moldova ai fost din nenorocire șI este încă, după multe
cuvinte înpilată, vă sînt cunoscute și urmeză să fi ajuns neapărat pân și la piclorele
jălțului Măriei Sale Augusticescului. Monarh, carele este încunjurat de respectul lunii
și de o nemuritâre slavă.
Ş
Prin smerită rugăciune îndrăznesc a cere prin Voi, Prinţipule, cu sentimenturile celui mai adâne respect, harul de a pune, prin mijlocirea Vâstră, înaintea Impârăteștii sale
Măriri, încredințata rostire a adevăratei mele lipiri, a curatei și veșnice mele hărăziri și
a bunei mele cunoștinți, cei mai vii întru iubirea primirii de străini, pe care înpărătesca sa mărire me-aii dăruit mie, smeritului și tuturor Moldovenilor ce ati găsit. scăpare
în Bucovina, unde sîntem cu bunătate priimiţi și priviți cu tâtă luarea aminte, ce nenorocirea, însuflează. Acești nenorociţi simpatrioti, carii nemernicese încă, nădăjduese a
găsi aceleași dreptăţi pe care toți cei asemenea, lor le-ati câștigate asupra inimei împărăteștei Sale Mărimi, de acolo așteptând împlinirea, mângăetârelor nădejdi.
Bine-voeşte, Prinţipule, a te face organ smeritului mieii glas lângă împărătesea sa Măvie și a pune la piciârele Augusticescului Monarh buna mea cunoștință, ca un bir neapărat a sufletului mei.
|
Bine-voească a tot puternicul Dumnedeii, a tot ţiitorul Stăpân și împărțitorul întâmplărilor, priincios rugăciunelor mele, să păzască nepreţuitele qile a îmbunătăţitului
Monarh și a fi ajutător îndeletnicivelor sale celor pline de bunătate, a cărora, pravăţ este
fericirea, nor6delor și liniștirea Evropei.

—
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Bine-voeşte, Prinţipule, a priimi cu blândeţe supunerea acei mai adânci a mele cucerii, a cei mai nemărginite a mele smeriră și a hărăzirei mele cei mai întru deplinătate,
cu care sînt pentru tot-dleauna Prinţipule
Al Inălţimei tale prea plecată și osârdnică slugă
BENJAMEN Archâvoque et Metropolite de la Moldavie.
Souezava

ce 15, Janvier 1893.

90682

——

1828.

Ordinul dat de Caimacamul St. Vogoride către Meletie Episcopul de Huşi și pitropul Mitropoliei, prin care se dispune a se pune la dări preoţi, diaconă și ipodiaconii din tută ţara, pentru a veni în ajutorul ţărci, ocupată de oștiri Turcești.
Caimacamia Moldaviei.

Prtosfinţiet Văstre Chi» Aleletie, Episcop sfintei Episcop Ilușiy.
CCLAVIII.
Intre cele ce sati socotit cu sfatul de obştie de a să punc în lucrare
întimpinarea cheltuelilor oştineștă, sai hotărit prin obștâsea anafora ca și sfinta Mitropolie, sfintele Episcopii să deie un agiutor de bani întru povâra greutăților, ce să află
acum ţara; chibzuindu-să întru acestă înlesnire, pentru ca să nu să supere cu cerire de
numerătore

și să fie silită de a să împrumuta,

să

deie dajdie

de

acum

a sfintului Di-

mitrie de la preuţi, diaconi, ipodiaconii Eparhiilor. Pentru strângerea dar acestor bani
ca să să urmeze cu chip cuviincios, spre a nu să zapeii partea bisăricescă de cătră rânduiţii din partea dregătorici, însăreinăm asupra Preosfinţiilor Vâstre strângerea aceștei
dăjdii, atât din Eparhia Preosfinţiilor Vâstre, cum și din a sfintei Mitropolii și a sfintei
Episcopii Romanului. De vreme ce după întâmplare lipsăse amândoi Chiriarhii acestor
amândoi Districești scaune, și cu cel mai cuviincios chip veţi face Preosfinția Vostră
îndată lucrare spre a nu să zihbovi cât puţin strângerea banilor, și de a nu st face
vre-un sfetarizmos (substragere) cât de puţin despre stringerea banilor, socotind în cât a
fost de sâlnică trebuință de a să cere agiutoriu de la aceste trei obștești case; și rănduri
precum s& vor strânge, să să deie în Visteria pământescă, spre a, să întrebuința în cheltuelile oștinești, făcându-i silință, de a să istovi negreșit teslimarisirea piină la sfârșitul
Junci viitâre Octomvrie, și de va cere trebuinţa de vre un agiutor din parte dregătoriilor, cu care chip şi cum va urma a să face, st vor da porunci după cum veți găsi eu
cale și veți arăta Prosfinția Vostră.
1521

Sept. 29.

Stefan Vogoridi.
Poslăduindu-st din cuvânt în cuvânt şi fiind întocmai, st adeveriază.
:

Petrache Sturdza Vel Visternic.
(Acest

act terbue

clasat la 1527. respectiv de

conţinut).

SOON —

$23 Fevruarie 93,

—
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8.

Pitacul Domnitorului Ioan Sandu Sturdza către Constantin Popovici, spre a constata cele păluite de Constantin Jora și a i le face cunoscute.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila lui Dumnedeii Domn ţărei Moldaviei.

Credincios boertul Domnici mele, Dumnia-sa Costandin Popovici, Biv

nătate.

Vel Sardar, sa-

CCLĂIX.
Prin jaluba ce ati dat cătră Domnia mea al nostru cinstit și eredinelos
boeriu, Dumnia-lui Costache Jora Biv Vel Agă, ai făcut arătare că de la moșia Dumni-sale Brătenii, câți-va lăcuitori cu nesupunere aflându-să, au răzvrătit și pe ceia-l-alți
“lăcuitori, unde în anii trecuți 1821 și 1822 nici datoriile lor cătră, moșii wati împlinit,
ne făcând dilele boerescului și altele, după obiceiul pământului, pricinuind dintru acesta
Dumni-sale Agii nu puţină păgubire, după ostbit izvod ce st alătureză, Drept aceia și
orânduim Domnia mea să mergi la arătata moșie Brătenii, unde strângând pe toți lăcuitorii în ființa și a vechilului Dumni-sale Agăi, să cercetezi drept și în frica -lui Dumnedei, pentru tâte condeile despăgubiri cuprinse prin izvod și precum vei afla, să dai
mărturii Dumni-sale Agăi, cu arătare pre larg pentru fiește-care pricină, ca de aice să
st pună la cale înplinire. Acesta poruncese și întocmai să să urmeze,
|
(L. £.)

1523 Fevruar

21.

Vel Logofăt.
SRO —
1828.

Lpistola lui Jlohamet Selim Pașa, Guvernatorul Silistrei, cătră Jlitropolitul Veniamin, prin care-l felicită de veîntorcerea în Patrie, și speră că va urma ca și pănă acum
arătându-se credincios la serviciile Porţei.
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Ivaducerea scrisorel lu Vali (saă administratorul) de Silistra, Muhamet Selim Pașa,
catră Preasânţitul Mitropolit, scrisa în 1238
luna Saapan în 11, sai, dupa noi 1823
April.
Iubite, credinctosule, escelente. amice
Noslru, Alitropolite cinstite !
Am

al

cunoscut din sensul serisorei trimisă

cătră noi, că după sosirea Vâstră în Moldova te vei îngriji despre serviciile Inaltei
Impărăţii, și cu acest mod, de a te îngriji de
înaltele servicii după sosirea, Vâstră în însăși
Patria Vâstră, pentru ca să fil motiv de
bucurie și causă de veselie pentru noi, așa,
precum reclamă corectitudinea Vâstră, întru cât să va arata continuarea și persistența, în serviciile cu credinţă cătră Inalta.
Porti,

consecuent este că să va face adău-

gire şi creștere deo bună disposiție spre partea Vostră și în viitor. Ni este plăcut să spexăm, că după înţelepciunea, Vâstră veţi arăta.
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Stp03
XATĂ
a

disposiția posibilă spre arătarea, semnilor
a
A
credincioșică, în tot modul, și. spre săvârşirea datoriilor de corectitudine în ori-ce
,

mad

410

VmiSeaw,

afacere.

Moo/auuiz
Ve)itu.

|

Mohamel
Selim

——SA9OI6e—
1828.

Pitacul Domnitorului loan Sandu Sturdza Voevod, prin care ordonă formarea de
potevi în tote ţinuturile spre a stârpi tâlhariă ce se ivise în lot locul după Literie.
Să vede că mulți dintre Fiteriști unindu-se cu unii din locuilori formase cete de
bandiști și nelinişteaă, Țara.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila lui Dumnedeii Domu ţărei Moldaviei.
Credincios hoeriul Domnici mele Dumnia-ta

Gavriil Avram

Biv

Vel Săvdav

3

sănătate.

CLNNI. După părintesea îngrijire ce avem Domnia me întru tâte pentru. odihna,
fericirea și liniştita petrecire a tuturor de obștii lăcuitorilor ţărei, mam lăsat a nu pune.
în luerare tâte cele ce sai găsit de cuviință întru desrădăcinare, spre stârpire făcâtorilor de rele tălhară, prin cărțile Domnici mele, ce sai triimis cătră, Dumnia-lor dregătorii ținuturilor, prin larg sati arătat tâte cele ce sati socotit a să urma întru” acesta ;
dar și după acele vilendu-să că răii în tâte părțile sporese și pentru ca să nu să înrădăeineze mai mult, am pornit în țară și pe Dumnia-lor boerit Hatmaui înpreună și cu
poteri de Neferi turci, care at a urma tâte cele ce vor găsi de cuviință, și a alcătui
nizamuri trebuinciâse spre desrădăcinarea și ne încuibarea tălharilor, de trebuinţă însă fiin ca și la fiește-care ţinut să să rânduescă câte un boeriu ales din cet cu bune pur:
tăză și vrednici, care să fie în tot edsul gata de a merge cu potera ce saii alcătuit.
Drept aceia la ţinutul Putnei, după încredințare ce avem Domnia me în vrednicia Dumni-tale, te rânduim pe Dumnia-ta și poroncim să urmezi după chipul mai gios arătat..
Indată după priimirea cărței Domniei mele, să mergi la Dumnia-lor dregătorii țînutului și cerend pliroforie de tâte cele lucrate de Dumnia-lor întru acâsta pără acum,
cetind și tote cărțile Domnici mele ce li sait triimes mai înainte, vei înțălege cuprinderea lor, iar apoi pentru ca să fie în ttă vremea gătită, poteră, ca și pe supt cumpăt și
în ivală si umble după talhari, ori când să vor ivi în cuprinsul acelui ținut, sati poroncit și cătră Dumnia-lui Eiop Agă Baş Beșlcga Beșlâgăi de acolo, ca din Neferii ce
are să al6gă dece Neferi vrednici și cu bune purtări ȘI să-l îngrădiască, cu strașnico
poronci pentru a nu face cât de puţine zulumură și supărără lăcuitorilor Şi să-i facă teslun ori în ce câs va cere trebuința, pe care Neferi este poroncit Beșlegăi a-i îndatora
și prin păduri și prin locuri grele cu opinci şi în sucmane a întra ori cum va urma,
trebuința; s'ati poroncit și de cătră Domnia me Dumnilor-sale dregătorilor ținutului, ca din
slujitorii isprăvnicică, din tergoveți, din lăcuitorii de prin sate şi din plăeșii căpităniei. de
margină să alâgă, 6meni vrednici cu toporă și cu lănci, număr păn' la dotiă-deci saii și
mai mulți, precum va urma trebuința, și dându-i supt privigherea Dumni-tale, atât pe
Neteri cât și pe ceia-l-alți. poterași, să mergi și pe supt cumpăt și în ivală, precum va
cere trebuinţa,și să faci silință în tot chipul spre a să desrădăcina, cuibul făcătorilor de
răle, și ivindu-s& unde-va tălhaui să sai îndată cu Neferii ȘI cui ceia-l-alți poterași, silindu-te a-i prinde vii sati morți, precum să va pute, numai să nu scape.
Documente

.

— 250 —
Acum îndată după priimire poroneei Domniei mele să ieși în cuprinsul ținutului și
să faci cele mai pătrundetâre cercetări crâșmarilor de pe la drumuri, jitarilor de pe la
țarini și altora ce lăcuese prin locuri sînguratice, de ai chizășii, și ce fel de 6meni sînt,
și de nu ait niseal-va prepusuri asupra lor, pentru care să te siguripsăști cu chizășii
vrednice de credinţă.
Intru umblarea Dumni-tale prin ținut, să te îngrijăști a nu să face zulumură lăcuitorilor de cătră Neferi sati ceia-l-alţi poterași cu globiri, ciobote saii alte fără de ispravă,
sati cu învinovățiră fără dovadă,

că ar fi talhară,

sait gazde de tălhari și a nu

să urma

cel mai mie catahrisis (abuz), știind hotărît că asupra Dumni-tale va căde învinovăţire
şi răspundere pără la un ban și Neferii nică de cum (să) nu umble răslețiți, sai cela-l-alți
poterașă, ci purure cu Dummia-ta supt a Dumni-tale privighere, ca să nu să facă zulumuri lăcuitorilor pentru ale mâncărei sai altele; și Neferilor li să vor da atât pentru
mâncarea lor cât și pentru hrana cailor numai atâta cât este hotărît tain a st da, după
instrucția triimasă din Visterie, iar poterașilor de țară mămăligă și brânză,
Aceste tâte să le urmezi și oră câte altele va cere trebuința să te sileşti cu bărbăție și silință a lucra întru acâsta, silindu-te cu tot chipul prin vrednicia Dumni-tale a
st stârpi din ţînutul acela făcătorii de răle, ca prin acesta să câştigi de la Domnia me
răsplătire și agiutoriu, fără de care să nu te îndocști că vei rămâne, preetum și din înpotrivă ne urmând cele poroncite, vei trage asuprăți nemulțumirea Domniei mele fără îndoire, Ori ce agiutoriu vei ave trebuință să cei la dregătorii ținutului, căci li sait poroncit să ţi să deie, și adesa să triimeți înștiințări la Visteria Domniei mele de urmarea și
Iuerarea ce vei face; iar acum de priimire poroncil și întoemai urmare să triinieți r&xpuns.
- (la. 8.)

Vel

Pisternic.

1523 Matu

6.

OG

1828.

Pitacul Domnitorului Joan Sandu Sturdza Voevod câtă Domnia-lui Constantin
Popovici, prin care-l însărcincză de a stârpi tâlharii din ţinutul Dotoșanii, spre care
scop i-a pus la dispostție armată turcescă și locuitori.
Noi loan Sandu
Ciedincios

Sturdza

Voevod,

boeriul Domniel

cu mila lui Dumnedeii

mele, Dumnia-lut

Domn

ţărei Moldaviei.

Constantin Popovici, Biv vel Sardar, sa-

natale.

CCLAXII..
După părintesea îngrijire ce avem Domnia-mea întru tâte pentru odihna,
fericirea, și liniștita petrecereaa tuturor de obștie lăcuitorilor țărei, mam lăsat a nu pune
în lucrare tâte cele ce s'a găsit
rilor de răle talhar, prin cărțile
gătorii ținuturilor, pre care sati
dar și după acele vălându-st că

de cuviință întru dezrădăcinare spre stârpirea făcâtoDomnici mele ce sai triimis cătră Dumnia-vâstră drearătat tâte cele ce sati socotit a urma întru acesta;
răii în tâte părțile sporesc, și pentru ca să nu să în-

rădăcineze mai mult, am pormit în ţară și pe Dumnia-lor boerii Hatmani împreună cu
poteri de Neferi turci, care aii a urma tote cele ce vor găsi de cuviință, și a alcătui nizamul trebuincăos spre desrădăeinare și
și la fiește-care ţinut să st rânducscă
vrednici, care să fie în tot cesul gata
Drept aceia la ţinutul Botoșanii,

neîncuibare tălharilor. De trebuință însă fiind ca
câte un boeriu ales din cei cu bune purtări și
de a merge cu potera ce sati alcătuit,
după încredințare ce avem Domnia mea, în vred-
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nicia Dumni-tale, te rânduim pe Dumnia-ta

și poroneim să urmezi după chipul mai gios
|

arătat.

Indată după priimirea cărţei Domnici-mele să mergi la Dumnia-lor dregătorii țînutului și cerând plirotorie (limurire) de tâte cele lucrate de Dumnia-lor întru acdsta pără acum,
cetind și tote cărțile Dommnici-mele ce le sati triimis mai înainte, vei înţilege cuprinderea lor, iar apoi pentru ca să fie în 'tâtă vremea gătită poteră, ca și pe supt cumpăt
și în îvală să umble după tălhari, ori când să vor ivi în cuprinsul acelui ţinut, sai
poroncit de cătră Dumnia-lui Fiop Agă Baș Beșlegă Beșlegii de acolo, ca din Neferiy
ce are, să alcgă qice Neteră vrednici

şi cu bune

purtări și să îngrădescă

strașnice

cu

poroncă, pentru a nu face cât de puţin zulum şi supărare lăcnitorilor, şi să-i facă teslim oră în ce cas va cere trebuința, pe care Neferi este poroneit Beșlega a-i îndatori și
prin păduri şi prin locuri grele cu opinci şi cu suemane, ori cum va urma trebuința;
sat poroncit și de cătră Domnia-mea Dumniilor-sale dregătorilor ținutului, ca din slujitorii Ispiăvnicică, din tergoveţi, din locuitorii de pin sate și din plăeși, Căpitanii să algă,
menit vrednici cu toporă și cu Iănee, număr păm' la doit-decă, sati și mai mulţi, precum

va

urma

trebuința, și dându-i

supt

privigherea

Dumni-tale

cât și pe

atât pe Netferi

ceta-l-alţi poterași, să mergi și pe supt cumpăt și în ivală, precum va cere trebuinţa, și să.
faci silinţă în tot chipul spre a st desrădăcina cuibul făcătorilor de rile, și ivindu-să

unde-va

tălhari să sai îndată

cu Neferii și cu

ccia-l-alți

poterași

silindu-vă

a-l

prinde

vii sat morți, precum să va pute, numai să nu scape. Acum îndată după primirea poruneci Dommnici mele, să ieși în cuprinsul ținutului și să faci cele mai pătrundătâre cercctări erâșinarilor de pe la drumuri, jitarilor de pe la ţarini și altora ce lăcuese prin
locuri. sînguratice de ati chizășii și ce fel de Gmeni sînt și de nu ait nişcai-va prepusuri asupra lor, pentru care să te sigurăpsăști cu chizășii vrednice de credință. Intru
umblarea Dumni-tale prin ţinut să te îngrijești a nu să face zulumură lăcuitorilor de cătră Neferă sati eecia-l-alţi poterași, cu globiză, ciobote sait alte luări fără ispravă, saii cu
învinovăţiri fără dovadă,

că ar fi tâlhari, sait gazdă

de tâlhată și a nu s& urma, cel mai

resmic catahrisis (abuz), știind hotărit că asupra Dunmi-tale va cădea învinovăţire și
popundere păr” la un ban și Neferii nici de cum să nu umble rătăciți, sati ccăa-l-lalți
zulumuri
terași, ei purure cu Dumnia-ta, supt a Dumni-tale privighere, ca să nu st facă
mânlăcuitorilor pentru ale mâncărei sati altele; ci Neferilor li să va da atât pentru
incarea lor și pentru hrana cailor, numai atâta cât este hotărît tain a să da, după
strucţia triimasă din Vistierie. Iar poterașilor de ţară li să va da mămăligă și brânză.
Aceste tâte să le urmeză și ori câte altele va cere trebuința să te sîrguești cu bărbăţie
să
și silință a lucra întru acâsta, silindu-te cu tot chipul prin vrednicia Dumni-tale a
mea răsstârpi făcttorii de răle din ţinutul acela, ca prin acesta să câștigi de la Domnia
potrivă
plătiră și agăutoriu, fără de care să nu te îndoești că vel rămâne, precum și din
i
îndoire,
fără
mele
ne urmând cele poroncite, vei trage asuprăţi nemulțămire Domniei
căci Ii:
oă-ce agiutoriu vei ave trebuință să cei de la Dumnia-lor dregătorii ținutului,
de ursati poroncit să-ți dele și adesea să trimeți înștiințări la, Vistieria, Domnici-mele
să,
urmare
mare şi lucrare ce vei face; Jar acum de priimirea poroneii și de întocmai
|
|
trimiți r&spuns,
1823 Matu 7.
4. £.)

Vel Visternic.

1828.

Lpistola unui Nicolaus Petrovici cătră Jlitropolitul Jloldaviei Veniamin în cestiunea moșiei Dosancea, spre a nu să vesilea contractul,

Inalt Preosfinţite şi milostive Siepâne!

CCLAXIII. Mai întăi dai laudă Domnului
tate ce mai dinainte Prcosfinţiei Vâstre.
Am

înțăles că niște nu

cerese, că ati dăruit Jarăși fericita sănă-

voitori de bine a mici umblă

la

Prcosfinția

Vostră

și vor

contractul a Bosancilor cel de dece ani, ce este la Iași, în 18 April 821 îneheet, să-l
strice, supt cuvânt şi cu acea putere, că contractul micii nu-i iscălit de Divan, și acu
în stăpânire a Domnului Moldaviei de acu, nu este întărit de Prâosfinția Vâstră, şi nu
mai din pricine arătate sar pute strica. Slujbile care le-am făcut în curgere de dece
ani cu adevărată, credință spre folosul a sfintei Mitropolii, socot că nu or lăsa pe Prtosfinţia Vâstră ca să umblați a face cercare întru acest fel, ȘI la Gmeni ca acela nu (v)eți
da ascultare, că acești umblă numai pentru folosul lor a, face ceva, cu păgubire neapărată a sfintei Mitropolii. Pentru aceia cad la piciorele Preosfinţiei Vâstre, cu rugăminte
ca să nu vă înduraţi a asculta dușmanii miei, și di la bunătatea Prcosfinţiei Vostre aştept milostiv răspuns.
|
Al Prcosfinției Vâstre prea plecată slugă
Bosance

Nicolaus

ln Iunie 6, 823.

Petrovilz

18283.

Lpistola Guvernatorului de Silistra Selim Pașa cătră Iitropolitul Veniamin, prin

care-l laudă de credincioșia cătră Pirtă și-l invită a urma şi de acum înainte cu
credință cătră Devlet, pentru care-i va Ji recunoscător.

was
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a lunet Sieva!

turcește, saă 1923 Iunie.
Jubite, vrednice de cinste,
male,

Mitropolite,

amice

nobil

cugetiito-

al nostuu.

Am înţeles sensul serisorei Vâstre, felicitarea pentru oficiul nostru și cuprinde-

tore de dovedirea încredințărei Sadacatului și a corectitudinei Vâstre, și dorința ce
aveți de a, vă înfățoșa noii, în acest mod
după

cum

cere

Sadacatul,

ni-att procurat

veselie. Fiind că este cunoscută opinia bună
cătră noi și închinarea Vostră, și evident
fiind că până st vor arăta, semnele serviciilor Sadacatului vostru cătră înaltul Devlet, unde ești numit, și vei arăta Și în vil-

tor atențiunea trebuitâre

în representarea,
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1828.

Pulacul Domnitorului Sandu Sturdza în pricina unek hotărnicii de loc între Paharnicul_Ștefănache Talpă șiSerdărtsa Jaria Chiriue cu Anastasie Bașotă, spre
a se cerceta cele zăluite,
Prea Inălţate Domne,

CCLANV. In moșia Coreeștii de la ţinutul Hârlăului am și cit parte în care are și
Dumnia-lui Spătarul Năstăsache Bașotă, și din partea mea este despărțită cu linie
de Dummnia-lui Stolnicul Grigore 'Tomiţa, ce aii fost hotamie, și în anul răsvrătiră râdicând Dumnia-lui Spătarul satul Dumni-sale Albeşti la vro 300 cară, ait mersși ati tie
din dreptă pădure me pari, nuele, de ati îngrădit țarina Dumni-sale, cum și după aceia
ati dat voie lăcuitorilor de pe moșia Dumni-sale de ai tăet'o și câtă ati fost mai rămas și fiind că în vreme aceia mam putut sta ca, să-mi caut; de care mă aflu păgubaș,
în care moșie

fiind-că are parte

și

cumnată-mea

Dumnia-ci

Sărdărsa

Maria,

Chiriac,

când tot în vremea aceia și Dumni-sale i-ai pricinuit păgubire Dumnia-lui Spătarul,
cu stricarea a unor case șia unui loe de fânaţ și fiind că din porunea Inălţimei tale
sai rânduit înadins omul cinstitului Divan, ca să cerceteze la starea locului pricina acelor păgubină, prin carte de Dlăstăm, me rog Inălţimei tale să mi să defe poroncităre
carte și în pricina păgubirilor mele tot cătră același rânduit om a Divanului, ca să cerceteze și a mele păgubiri pricinuite de Dumnia-lui Spătarul Bașotă, și după cercetare
ce să va face, neputându-ne pune la cale acolo, să mi să deie mărturii a veni cu Dumnia-lui Spătarul întru înfăţoşare la luminatul Divan, și a fi spre pomenire.
A Inălţimei tale, prea plecată, slugă,
Ștefanache Talpă, Păharnic.
N.B. Se râgă ca în pricina tăerci pădurei de pe partea de moșie a Dumni-sale Cor.
ceștii de la ţinutul Hârlăului, cesar fi tăât în tărie de Dumnia-lui Spătarul Nasta„sache Başotă cu lăcuitorii din sat din Albeşti, să i să de poruneitâre carte tot cătră rânduitul ce merge acolo în pricina Dumnia-ci Sărdăresei Chiriac.

Dumnia-lui Vel Logofătul va pune la cale.
î.....

Spătar.
1593 Iunie 25,

Noi loan Sandu

Sturdza Voevod,

cu mila

lui Dummedeii

Credincioși bocrit Domnie mele Dumnia-lui Alexandru
la Constandin Harhaz Biv Vel Ddledelnicer sănătate.

Domn

Biv

țăreă

Moldaviei.

Vel Sarda»

î Dumnia-

Veţi înţelege din jalobă arătare și. cerere ce face jăluitorul; deci fiind că

Dum-

nia-vostră tot sînteți râuduiți acolo spre cercetare pricinci ce urmeză între Sărdăresa
Maria Chiriac și între Dumnia-lui Spătarul Anastasie Bașotă, vă poroncim Domnia-mea

ca prin înfăţoșarea amânduror părților să urmaţi cuviincidsă cercetare și în pricina
acesta, a stricărei pădurei de pe parte de moșie a jăluitorului, câtă stricăciune, anume
de

cătră

cine

sai

făcut, şi supt

ce cuvânt

ȘI precum

întru

adevăr

veți

prieincă, să dați mărturii cu arătare pre larg la mâna jăluitorilor, cu
pune la cale acolo, să-i sorociți ca să vie la Divan.

desluşi

care

curgere

neputendu-i

(L. 8)

1$23

Iunie

97,

Vel Logofăt
2 RO 6

18283.

Piiacul Domnitorului Ioan Sandu Sturdza Voerod în cestiunea a 17 „000 lei ce
reclama Lpiscopul de Iluși, ca banii cheltuiţi cu întreținerea oștilor și altele în
timpul ocupației turcești.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mi! a lui Dumnedeii Domn ţărei Moldaviei,

Ciustit al nostru

duhovnicesc

părinte, Pitosfinţite Chi» Veniamin al Moldaviei, Arhie-

piscop și Alitropolit, și ai noștri cinstiți și credincioși bocri a comitetuluy AMonastirilor îuchinate lu alte locuri.

CCLAAVI. Din banii ce sai fost rânduit de cătră Dumnia-lui Caimacamul Stefanache
Vogoride, ca să să deie theofilici sale Episcopului Hușiu agiutoriu cheltuclilor ce ati avut
cu șederea aice în Ei la Sfânta Mitropolie, în vremea ce sai aflat oștile împărătești îni
cupriusul țărci, însăreinat fiind cu Epitropia sfintei Mitropolii, și în urmă sati dat pentru slobodirea acestor bani și hotărîre prin Domniasca, nâstră țidulă a să da după socotința de mai înainte din veniturile sfintei Mitropolii, mai rămăind a lua theofilia
sa 11,000 lei, a cărora plată, socotindu-să a fi cu însărcinare pentru sfânta Mitropolie
peste

suma

ce

ai

împrumutat

agiutoriu

în

cheltuelile

oștineşti ; prin

acestă

a

nâstră

Domnescă ţidulă rânduim ca să să deie theofiliei sale Episcopului aceşti 1,000 lei din
banii moșiilor Monăstirești, și să va scăde comitetul în socotelă cu acești bani, alăturând și sînetul theofiliei sale de priimire.
(L. $.
|
$23 Iulia 9,
Vel Visternie
N.B.

Veţi urma plata. Dumnia-V6stră

și după sînet vă veți scăde.
luli 1$.

—
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N.B. Plătmdu-s6 proin Hușiu Chir Meletie, iar acum Romanu, banii: de sus, rămâne dar
țidula nostră la mâna Prcosfințici sale spre dovedire multor ostenelece aii pus în vremele cunoscute, ca un atestat sait dovada stăruirei sale.
NOI IOAN STURDZA
326

Iulie

Voevod.

1l.
(Cu însaşt mâna Domnitorului scrise aceste două

———
25

mici notiţI),

0oLS

1828.

Ordinul Pisternicului Petrache Sturdza către Constantin Popovici, pentru prinderea
tâlharilor, pedepsirea lor și ce trebue să facă cu lucrurile găsite la ci de Jurat.
Visteria,— cătră cinstit Dumnia- lui Sărdarul Constandin Popovică.

CCLNNVII. Sati primit înștiințarea Dumni-tale din 26 a următorei luni înpreună și cu
carte gospod încredințată de vornicii și fruntașii satelor, că sai cetit în audul tuturor
după poroncă, și sai vălut cele cuprinsă, și dar Dumniacta și după acesta, nu vei conteni a face adesa cercetări și pe supt cumpăt și în ivală, după cum va urma trebuinţa,
privishind şi pe acei rânduiţi pe la ocâle, de urmeză după poroneile Visterici. Pentru
tălharii lipoveni ce sait prins cu doit epe de furat și că le-ai dat păgubașilor, ȘI că
puindu-i la cercetare aii mai arătat și alte furtușaguri, și că sati dat și acele păgubailor, fârte bine a-i făcut. Iar pentru că Dumnia-lor dregătorii, după întâreerea Dummi-tale
din ţinut țatt poroncit caii să-i dai la Domnia-lor și că ţ-aii poroneit că nu ai voce a cerceta și cu
bătae pre tălhară, ţi să arată că întâmplându-să a prinde tălhari, ai voe a-i cerceta, precum va urma trebuința, și lucrurile ce să vor găsi la dânșii de furat și să vor găsi și
păubașii, îndată să le dai, fără a opri cel mai mic lueru, trăgându-ți în ostendla Dumni-tale aceia, ce cu mulțâmire lor vor priimi a da, iar pentru acele ce nu st vor arăta
păubași, oprindu-le la Dumnia-ta vei triimite izvod la Visterie, după care vă priimi
poroncă de urmare; far tălharii ce vei pr inde alăturând tacrir de cercetare ce vei face,
să-l triimiţi la Dunmia-lor dregătorii, ca prin Dumnia-lor să se triimiţă la criminal, întru
acest chip vei urma neapărat în totă vreme.
1$23 iulie 93,

Petrache Sturdza Vel Visternic.
—— 9002
——
1828.

Ordinul Visternicului Petrache Sturdza cătră Stăvostia Putnei și cătră Serd. Găvriil Avraam tot în afaceri de tâlhirie, spre anu se face abuzuri.
Vistieri a.—

către

cinstita

Siărostia Putnei

și

Strdarului

Gavriil

Avraau.

CCLNAVIII. De la toți Beșlegii de pe la ținuturi ai venit înștiințări cătră Dumnia- lui
Chiuciue Ahmet Agă, că Dumnia-v stră cu necontenire cereţi voie de arme întru alcătuire potereă; ait fost de mirare Vistieriei cum Dumnia-vâstră cutezaţi a face un pas
ca acesta, în vreme când nu ați avut nici un fel de poroncă; cici dacă sar fi socotit
de cuviinţă acesta, sar fi făcut de aice, iar Dumnia-vâstră

ați făcut un sunet zădarnie, și fiind că, de aice

să triimit

cu acâstă cerire numai

teșehererile

Dumni-sale

cât

Baș

—
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Beșlegasi cătră Dumnia-vâstră Beșlegii ținuturilor, ca înpreună cu rânduitul Boer să . de
câte 6 Neferi înarmaţi să mârgă la locurile unde să vor arăta tălhai și să silâscă a-i
prinde, întru care să poronceşte ca Neferii întru umblare să nu facă zulumuri licuitorilor, pentru ale mâncărei sait altele, mulțămindu-să numai cu aceia ce vor ave lăcuitorii pentru hrana lor și a cailor.
Pentru care și Dumni-tale Arhon Sărdar, ţi să poroncește ca să-ți iai osăbite misuri
întru umblarea prin ţinuturi, să nu se facă întru cât de puțin zulumuri și asuprină

lăcuitorilor de cătră Neferi, căci
nică un cuvânt de îndreptare.

de la Dunmia-ta să vor împlini

fără a, te pute

Petrache Sturdza Vel

1823 August 20
ANOO

agluta.

Visternie.

RS———

1828.

Pitacul Domnitorului Sandu Sturdza cătră Dumnia-lui Constandin Popovici, prin
care-l împuternicește a forma poteri si a prinde pre tâlhari din mai multe finuluri.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod cu mila lui Dunmnedeii Domn țărei Moldaviei.
CCLNNIN. Asupra prinderii și a desrădăcinărei făcătorilor de rele tălhari, rânduim Domnia-mea pe credinciosul boeriul Domniei-mele Dumnia-lui Constandin Popovici,
Biv Vel
Sărdar, dându-i-să și dece Neferi de la Dumnia-lui Chiuciuc Ahmet Agă, carele
mergând

la ţinuturile Botoșani, Dorohoiul, IHârlăul și Ierţa, de unde alcătuind poterașii
trebuincioși din tergoveți, slujitori și alții, să să sireuâsca cu tâtă virtute
a prinde și a
desrădăcina încuibarea râilor și urmând trebuința va trece și într'alte ținuturi.

Poroneim Domnia-mea și Dumnia-Vâstră dregătorilor ai ținutunilor,
alcătuiți poterașii ce va cere rânduitul boer, fără cât de puțină
întârdiere

precum

ca

îndată

să
ȘI prelungire

și prin os&bite cărți a Vistieriei vi sati scris trimițindu-vi-să și teșcherele de ia

Dumnia-lui

Chiuciue

Ahmet

(L. £.)
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Din acest sînet să constată marea lipsă de bani în Vistieria
ferei, având nevoe a se

împrumuta şi cu 0 minimă sumă,
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-CCLAAĂ. 750 le, Adică una, sută* cinci
3
.
deci lei, ai imprumutat Dumnia-lui
Căminarul Constandin Botânu în trebuința cheltuelilor țărei,
cu vade de doi anisi cu dobândă
“Înciuiă at
a
i
-ni
legiuită, și la împlin
i
ire vadele
i i săsă ii s&
să plătez
plăteseă
că aţâ
atât capite
le câtAașI dobânada. Drept aceia

sai dat Dumnia-lui pecetluitul nostru acesta.
(L. $.)

1823 Octomvrie 24.

Vel Visternic,

VABUIU TESS
CEATĂ

ue CRSITANĂ

BUCUREŞTI
1824.

Jalobu văzașilor de la Cârniceni, ţinulul Iașii, prin care reclamă asupra Sărdarului Vârgoliciu că le-a împresurat răzășiile, pentru care Domnitorul loan Sturdza
dă ordin de o nouă măsoriște, spre a-i dezdauna de 'pagule.
Prea Inălţate Domne.
COLNXAI. Jăluim Inălţimei tale, că în trupul moşiei Cârnicenii de la ţinutul și, avem
și noi baștină moșie, afară de părțile r&pousatului boer, Vornicul Iancu Leo și a Dumni-sale Sărdarului Constandin Vârgolici, şi la anul 1814, Dumnia-lui Sărdarul Vârgolici
luând hotarnie pe Dumnia-lui Vornicul Ioan “Tăutul de ai ales și ai hotărît părţile
Dumni-sale de cătră noi răzășii, și la acel hotărît ce sati făcut și stâlpitură cu petre hotară, ne-ai înpresurat atât la șesul cu fenaţ, cât și în silişte, luându- -ne castle și așădările, înpreună cu bistrica, băzându- -ne la mijloc, iar nu și-ati ales de oparte, făicânduni-să o mare strâmbătate şi sîmţitâre pagubă la șăisul cu fenaţ; căcă în hartă sînt arătate
semnele movililor și linii potrivite, iar pe fața pământului lipsăse câţi-va stânjini, din

pricină că cu punerea movililor în lung nu le-ati pus potrivite şi drept, ci chizășite una
de cătră alta, și despre

drumul

taberei, unde

aste

loc de arătură, parte nâstră îngustată

cu totul; de care înpresurare și Dumni-sale Sărdarului îi iaste știută, și după multe
ceriră ce l-am făcut ca să-și îndrepteze hotarăle și să ne deie stânjinii ce trec mai mult
la Dumnia-lui cu a lor folos din șisul cu fenaţ, și matii voit supt cuvânt că nu-și va strica
hotarnica singur, ci acel hotarnie să vie să îndrepteze, precum ati făcut, de care sînt
dece ani de când sîntem răbdători de ace asuprire.
Pentru care neputând suferi mai mult pe Dunmia-lui Sărdarul, pănă aste și
în vicță, cu luarea siliștei precum ati voit, și înpresurare de la șăsul cu fonaţ, ne
rugăm Inălţimei tale, ca prin Dumnia-lui Vel Logofătul al ţărei de gios să ni să rânducscă un Vornie de pârtă, să mârgă la fața locului, și în ființa amânduror, părților să facă
dreptă măsurătâre la șăsul cu fenaț, a totă moșie, și cu dreptă analoghia stânjenilor,
după palma, ce este însămnată la hotarnică de om de mijloc, să ni să deie dreptul nostru, atât la capătul despre răsărit, cât şi despre apus, îndreptând și movilile despărţitore dintre noi, ca să rimânem liniștiți, asămine și sîlişte, fără pigubire Dumni-sale
Sărdarului, să-ni deie numai castle şi așidările nâstre cu bisărica, să ni st dea curmeziș
precum o cerem; căci vine bine, fără a ne mal rămâne noi cuvânt, și Dumni-sale Sărdarului vre o păgubire; și ostbit apoi Vornicul de pârtă rânduit să facă la șesul cu f6naţ și între noi răzășşii osăbire, cu petre în lungul moșiei și curmezișul, ca să lipsască,
sfada și gâleâva dintre not răzășii pe toți anii cu împărţirea fenaţului; și să facă, măsurătâre Vornicul de pârtă acelor stânjeni, ce să vor găsi înpresurați de cătră Dumnia-lui

Sărdarul, la șăsul de fânaţ, în fălci, şi pentru câte fălci să vor dovedi să ni deie ostbită mărturie la mână, cu care să ni cerem dreptul nostru de la Dumnia-lui Sărdarul,
plătindu-ne și banii acelor fălci, saii să ni dele iarbă pentru iarbă pe dece ani, ce ni
mănâncă acei stânjeni, pe dreptate. Și de cercetare și alegerea ce va face după poroncă,
să ni deie mărturie hotarnică pre larg, de punere la cale ce va face pentru tâte, și va,
fi spre pomenire.
Prea plecați la mila Tnălţima tale
Vo toți răzașii Soficești și Paătieșt de moșia Cârniceni:, ținutul Ei
B.N. Cer'a fi rânduiți la Dumnia-lui Vel Logofătul, de unde să li să rânduescă un
Vornic de pârtă, spre sedterea unor stânjeni de supt înpresurarea Dumnia-lui Sărdarului
Costandin Vârgolici i spre îndreptarea sîliștei, a nu le să supăra aștările făcute dinDocumente
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tru în vechime și spre alegere și osăbire părţilor răzășilor, unul de cătră altul tot dintru
acestă moșie, ca să lipsască pricinele pe tot anul dintre denşii, împlinindu-li-să și tot
venitul pe stânjenii aceia ce i-ai cuprins Dumnia-lui Sărdarul Vârgolici cu stăpânire,
în curgere de dece ani, mai mult pe nedrept ce i să dă Dumni-sale prin hotarnică, băneşte sati Xarbă pentru iarbă, pân când și Dumnia-lui Sărdarul să află în vicţă și acolo
şădetoriu, ca să vadă și însuși nedreptatea nâstră și a nu rămâne păgubași.

Dumnia-lui Vel Logofătul va pune la cale cererea jăluitorilor după cuviință.
Sturdza Stolnic.
1824 Matu

18,

Noi loan Sondu Sturdza Voevod, cu mila lui: Domn țărei Moldaviei.
Cvedinckos boeriul Domniey mele, Dumnia-ta Constandin Ilavhaz, Biv Vel Medelnicer,

s(nădtate.

Din cuprinderea jalobei aceștia pre larg, vei înțelege arătarea jăluitorilor ȘI cererea
ce fac; deci îți poroneim Domnia mea ca să mergi la numita moșie Câricenii, în ființa
atât a jăluitorilor cu tote dovedile, câtși a Dumni-sale Sărdarului Costandin Vârgolici
cu tâte dovedile, să faci mai întăi cereare, dacă Sărdarul Vâreolici are în stăpânire sa
mai mulţi stânjeni de câți să cuprinde prin hotarnica Dumni-sale Vormnicului Ioan 'ăutul și dacă să va dovedi că aii jăluitorii răzăși ace înpresurare de cătră Dumnia-lui
Sărdarul, adică pe linia hărţii făcută, de atunce sînt arătaţi stânjenii deplin la șesul cu
tenaț și stâlpiți și eu patru hotară, și pe fața pământului nu să găstse stânjenii lor deplin, după mărturia hotarnică ; făcând măsurătâre cu stânjenul de om de mijloc arătat
la hartă, și găsind lipsă din stânjenii răzășilor și trași în partea Sărdarului Vârgoliei,
aecă stânjeni îi vei da răzășilor stâlpind și eu petre hotară despărțitâre de la un capăt
pănă la altul, fiind și cu mulțimirea Sărdarului Vârgolici și a răzașilor, cu Dumnia-lui
Căminarul Grigore Iacovache ce are cumpărături de la răzăși, nâmul Boghicese și alții.
Apoi vei face măsurătâre fălceşte acelui loc ce-l vei seste de supt înpresurare și pentru
câte fălci să vor găsi în somă, vei da mărturie os&bită în seris la mâna răzășilor cu
care să-și potă, cere dreptul lor de când să stăpâneşte de cătră părâtul Sărdar; asămine
vei merge și la sîliște de vei cerceta, și fiind precum jiăluitorii arată, că li să ia castle
și așădările înpreună cu bisărica, în stâlpitura Dumni-sale Sărdarului Vârgolici, tot
după
acel hotărît a Dumni-sale Vornicului Ioan 'Lăutul și lor li sati dat osăbit loc de siliște,
cu care îi bagă la mijloc, de li să pricinuește struncinare, arătând și Dumni-sale Sărdarului că așădările răzășilor nu st pot strămuta, la ori ce sîliște și pe ature, de
cât st
feresc aședările lor, învoindu-i acolo pe unde cer ei, ca să li să ferescă așerlările lor
cu
mulțămirea Dumni-sale Sărdarului; deosebit vei face împărțire stânjenilor între ci răzășii
și Dumni-sale Căminarului Grigore, atât la câmpul de arătură, cum și la șesul cu fenaţ,
după împarțala lor ce ai, ostbindu-i și cu petre hotară delnițile lor, cum și a Dumnisale Căminarului, ca să ştie stepânirea unii de cătră alții, dându-le și țidulă câți stânjeni
i sati venit fiește-căruia, ca să lipsască prigonirea tot-deauna dintre dânșii, şi precum vei
urma la tote cele cuprinse mai sus și ne fiind nici o pricină, vei da și mărturie arătă.
tore pre larg la mâna răzășilor. Iar dacă la măsurătâre de la șus saii la silişte, sati ln
despărțirea întregei răzășii va naște vre o pricină de nemulțimire despre vre o parte,
atunce nici o strămutare să nu faci, nică petre hotară să nu pui la locul acel de pricină,
ci cu înscris mărturie să-i triimeți la Divan.
(L. $.)
a
1824 Matu 96,

Vel Logofăt.
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Pitacul Domnitorului Ion Sandu Sturdza Voevod cătră JMitropolitul Jloldavici
Veniamin, prin care să opresc căsătoriile dintre omenii sudeți, trăitori în fură, cu
Românce.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila lui Dumnedeii Domn ţirei Moldaviei.
Cinsit al nostru duhovnicesc părinte, Prfosfinţia Vostră Chir Veniamin, Arhiepiscop și
Jitropolit Aloldaviei.
CCLAANII. După cuprinderea înaltelor împărătești poronci, statornicie în pământul acesta a supușilor stăpânirilor strine fiind oprită, firește să înţălege că și însoţirea lor cu
pământence nu este slobodă. Drept aceia facem știut Prâosfinţiei Vâstre, ca să Vă înerijiți întru acesta, şi nici de cum, în tot cuprinsul ţăraă, să nu fie slobod a să însoți
sudeții cu fete de părinți raiale. Pentru ca acel sudet ce va lua fata de ra, după ce
aice nu să va pute statornici, apoi nici pe fată, nici averea ci mișcătore sait nemișcătâre, ce va lua zestre, voind

a merge,

nu o va pute trage.

Făcând

și Prcosfinţia-V6stră

știut întru acesta și theofiliilor sale Ipiscopilor Romanul și Hușiul, cătră care sati slobodit și osăbite a nâstre Donmești ţidule, ca întoemai să fie următori, poroncind și
Protopopilor din Eparhia sfintei Mitropolii, ca să nu slobâdă peciuri de cununie, pentru
așa însoțiri, ca un lucru ce este înprotiva înaltelor împărătești poronci.
(. Să
1824 Sept, 1.
———

SC GRAS—

1824.

Repeţirea ordinului de mai sus de cătră Domnitor cătră Mitropolitul Moldovei «le
a săopri cumare asprime căsăloriile între sudeţi și femeile Domânce.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod, eu mila lui Dumnedeit Domn țirei Moldaviei.

Cinstit al nostru duhovnicesc parinte, Prtosfinţia ta Chir
Alitropolit AMoldaieă, evlavie !

Veniamine, Arhiepiscop și

COLIN XIII. Noi ca un domn precum este ştiut, că tâte fermanurile și poruncile împtzătești tot-deauna sait cctit în obștâsea adunare, faţă fiind și Pr6 Sfinţia, Vâstră și de
pururea am fost și sârguitor de a le pune în lucrare și în isprăvire (care nu mai putin de o neapărată datorie ai cerut trebuință ca și Prcosfinția Vostră, ca Arhipăstor, de
a avea o privighere în tâtă Eparhia Preosfinţiilor. Vâstre, a nu se urma din potrivă acelor poroneite de milostivul nostru Impărat); acum ne-am înștiințat că atât în orașul Iași
cât și pe la târgurile din afară st urmeză cu necontenire însoţirile raialilor pământene
cu sudeții strtini (lucru cu totul în potriva poruncii). Rămâne de a judeca Prâosfinţia
Vâstră delieateţa, lucrului. Drept aceia seriem Preosfinţiilor Vostre, ca îndată după priimirea domneștei nostre ţidule, să să pue în lucrare contenirea lucrului, adică de a se
serie poruncitore cărți cătră toți Protopopii de la tote târgurile, ca să fie în mare luare
aminte neîngăduind nici de cum de a slobodi peciuri de însoţire unul sudet și cuo raia,
fie de ori ce treptă, sait boerâscă, sati neguţătorescă; căci ori şi când se va dovedi că
ati luat sudet pe raia, neapărat trebue a urma poruneilor împărătești, spre a-i dispărți.
(L. 8)

1824

'

|

Sturdza

Vel Post.

(Acest act mi s'a comunicat, tpra publicare, de D-l V. A. Urechiă)
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1825.

Pitacul Domnitorului Ioan Sandu Sturdza Voevod, prin care recunoșie drepturile
de Diac ș acele de boer jăluitorului Contantin Iavhas Jledelnicer.
Prea Inălţate Dommne.

COLXĂXIV. Din copilăria mea am slujit pământului și larăși de la 1810 mă aflu
slujind și în slujbele Divanului, după adeverinţile ce le am față și după știința tuturor
de obștie, cum și în vremea oștilor împărătești; după acele cu sirguință slujbi ce am săverșit, mi sait dat pitac cu cin de Medelnicer, dându-mi-să și scutelnici acestui rang;
apoi fiind că după milostivirea Inălţimei tale ce din not iaste să să facă punere la cale
pentru toți acci ce st află slujind Divanului, mă rog Inălţimei tale ca prin Dumnia-l
u
Vel Logofătul să fiti pus la cale cu întărirea, dritului Divanului, ce cu multă
ostenclă
l-am câștigat, și după trecere de vreme, fiind că am Și copii, care pot fi de
slujbă, Jarăși
în Divan și va fi spre pomenirea Inălţimei tale.
Plecata mila Inălţimei tale
Constandin Ilarhaz Medelnicer.
Dumnia-lui

Vel Logofstul cercetând

cale la cererea sa.
ans...

dovegile

jăluitorului, după

cuviinţă să i să facă punere la

Vel Logotăt,

”

1555

April 2,

Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila lui Dumnedeii Domn țărei
Moldaviei.

De vreme ce după cercetarea ce sati făcut de ciitră al nostru
cinstit și credincios
boer, Dumnia-iui “Theodor Balș, Vel Logofăt al țărei de
gios, cu desăverșire încredințându-să de Dumnia-lui și Domnia mea, că jăluitorul Medeln
icerul Costandin Harhas, după
câți-va ani ce au slujit Divanurilor, mai înainte fiind
Ispravnie de aprodi, cu silință și
cu dreptate, cum îl adeverâză cartea Divanului din 4
Dechemvrie a anului 816 si altă
carte de la Domnul Calimah tot din anul acela Iulie
S, apoi de la 1817 întrând între
numărul diccilor Divanului, cum dovedește încredințare
din 1819 Octomvrie 13, iscălită,
de Dumnia-lui Logofătul Dimitrie Sturdza și slujind
pănă în vreme răsvrătirei, ce ati
urmat,
.
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pă

doile, trecându-st

din noii și în izvodul diecilor, ce să ține de cătră
Dumnia-lui Vel Logofătul, păzindu-să
ȘI pentru dânsul de acum și pentru tot-deauna dreptă
ţile răsplătitâre, precum să păzesc
ȘI pentru
(L. $.)

toți ccia-l-alți dieci, iar I6fa i sat pus câte 60 lei pe
lună.

1895 April8,
Vel Logolăt.

S'aii trecut la condică,
ANOO
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Pitacul Domnitoruhă loan Sandu Sturdza Voevod, prin care ordonă stâlpirea moșiei a Jlonahiei Agapiei Balș, care său jăluit Domnitorului. Pitacul este adresat
Îledelnicerului Constantin Harhas.
Prea Inălţate Domne.
CCLAXAV. In anul trecut răzășii din moșia, Cârniceniă de ținutul Eși, unde am și eti
ce mai mare parte, ait scos hotarnic pe Medelnicerul Constandin Harhas de ati ales ȘI
ati stâlpit părțile acelora-l-alți răzăși; și partea me pe la unele locuri cere trebuinţa, de a st
stâlpi cu pietre hotară, pentru acâsta cu umilință mă rog Inălţimei tale, ca să facă poroncă
Jarăși cătră Medelnicerul

Costandin,

arătatul hotarnic,

să mârgă la, faţa

locului

și să-mi

stâlpiaseă cu petre hotarul și parte me și va rămâne Inălțimei tale veșnică, pomenire,
Prea plecată și cătră Dumnedeii nevrednică rugătâre
Apajia Monahia Balș.

Jumnia-lui Vel liogotctul va pune la cale cererea jăiluitârei.
on...Vel Logoftt,

Noi loan Sandu
Credincios

Sturdza Voevod,

boeriul Domnie

cu mila lui Dunmedeii

mele, Dumnia-lui

Constantin

Domn

ţărei

Iarhas,

Moldaviei.

Biv vel Jedelnicer,

sănatale.

Din cuprinderea țidulei aceştia pre larg vei înțălege arătarea, sfinţiei sale maicei
Agafici Balș şi cererea ce face spre a i să hotări partea sa de moșie, ceo are din moșia
Cârmicenii de la acest ținut a Ișului; decă fiind că Dumnia-ta ai mai fost la acâstă moșie de ai hotărit părțile răzășilor și ai știință, poroncim Dumni-tale ca să mergi la numita moșie și după cererea sfinţiei sale să-i hotărăști și să-i stâlpeşti parte de moșie, în
fiinţa tuturor răzășilor, după cererea, ce face, dând și mărturie hotarnică pe obieciu arătătâre de tâte sămmele ce vei statornici și de măsurile ce vei face și pe la ce locuri, spre
a-și urma fiește-care parte liniștită stăpânire; Yar dacă va naşte vre o pricină de nemulțămire la hotărîre despre ccăa-l-alţi răzăși, atunce la locul de pricină cu petre hotară să nu
stâlpești, ci să dai mărturie de cercetare la partea care să va cădea și hartă închipuitâre
întocmai după stare locului, să sorocești pe amândoită părțile ca să vie la Divan spre

a st da hotărire.
(L. 8.)

825 Matu 24,

Vel Logofăt.
——IA90% 5—

— 962—
1825.

Ordinul Domnitoruhii Ioan Sandu Sturdza Voevod, prin care se restabilesc judecătoviile ținutuale din ţară, care în timpul Lterici ai, fost suspendate de împrejurările.
timpului, și din care cauză împricinaţii sufereaă, daune multe.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila lui Dumnedeii Domn ţărei Moldaviei.

CCLAXĂVI. Indoită datorie socotind cătră acâstă-țară încredințată, Not de la Pronia
cerâscă, aceia adică ce să atinge de dreptă oblăduire, și aceia a uneia adevărate patrioticește sîmțiri, cu prisosință și mai străbătătore să alcătuese îndeletnicirile nâstre, spre
a dovedi

cu fapt Domnâsea

părintescul nostru
care priivesc spre
îngreucză liniștita
De pildă ne
de giudecăţi,

nâstră îngrijire,

și milostivnica

plecare

cătră

tâte stările și

ochiu este neadormit privighitoriu spre împlinirea tuturor mijl6celor,
fericirea supușilor noștri, spre a râdica din mijloc tâte acelea ce le
lor petrecere.
sînt cunoscute neîndămănările cele piu” acum, a celor ce ave pricini

care era datâre

a alerga la Divanurile

de

aice, a pierde

câte

odată

cele

mai gingașe și mai scumpe vremi a anului, din pricina că Divanurile înbulzite de nenumeratele pricine, nu era în stare a cerceta în grabă tote pricinele, și după îndestulă
stăruire urmând la unele, din pricină a să face cercetare la fața locului, să întorcea cu
poroncă cătră, dregători, spre a să da acolo mai întăi limurire acestora, și după a dota
sai și a treia năzuire a jăluitorilor la Divan, abea pute să să facă curmâre după dreptate, în cât unora să pricinuia dintracesta zătieniri de multe interesuri, iar altora de
istov sărăcie, Pentru acâsta de cuviință am găsit a înoi și a îndrepta așerare acelor mai
dinainte obicinuite giudecătorii pe la ţinuturi, socotind că la aceste având a-și lua în-

cepere cercetarea tuturor pricinilor de giudecăți, acelor mai mici vor pute a-și lua de la
aceste curmare lor, fără a mai fi silit jăluitorăul să alerge la Divan cu sîmțitâre cheltueli; iar acele mai mari, care nu să vor pute sfârși acolo, vor veni limurite întru înfăţoșarea și cercetarea Divanurilor de aice, și acâsta va sluji și spre buna dumerire și ușurința
giudecătorilor, și spre nai grabnică hotărire a pricinilor prin care să alcătuește cruțări
de vremi a celor ce să judecă. Și dar fiind că înadins poruncim cu limurită arătare a
datoriilor acestor giudecători și a întinderei lor în pricinele ce să vor înfăţoșa, precum
șI a datoriilor acelor ce vor ave pricini de giudecăţi; iată de la dintii a luncă lui Iulie rânduim la ţinutul Dorohoiului giudecător pe Dumnia-lui Păharnicul Vasile Davidel, în locul Serdarului Eme Cocotă, care va urma întru tâte datoriele sale ce st cuprind prin ponturile Domnică mele, fiu” a să abate dinpotrivă. Poruncim şi Dumni sale dregătorilor de la ţinutul acela,
ca să deie rânduitului giudecător tot cuviincăosul agiutor, spre urmare întocmai acelor cuprinse prin ponturile mai sus arătate, prin care sînteți datori înpreună a, le păzi întoemai.
(L. $)
|
1825 Iunio 1.
Vel Logofăt
—— DOR IDS—
L82e.

Ordinul Alitropolituluii Veniamin cătră Ieromonahul Varnava, prin care-l chiamă

a veni la Jași,spre a finumit Lgumen la rumdsa, fiind-că după Eterie Epumeni Greci, de pe la Jlotiastirile românești dise închinate, ai fost expulsaţi. de Portă,
în urmarea
Cuvioşiel tale Ieromonahe
CCLAXAVII.

cerireă țărel.

Varnava, arhierâscă blagoslovenie.

Fiind-că Monastirele din pământul acesta al Moldaviei. care sînt închinate

—
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la locurile din gios, după înalt Imptrătese hatişerif, ce iaste la, Prea Inălţatul Domnul
nostru, saii dat pe socotâla pământenilor, și Măria Sa, ati bine-voit a hotărî ca în locul
Egumenilor Greci să să rândutscă din pământeni la acesteași Monastiri povăţuitori, și
fiind că la Frumâsa ești hotărît a fi Cuvioşia ta, drept acela ţi să serie, ca îndată după
priimirea serisorei Nâstre aceștia, să te scoli ȘI să vii aicea spre cea desăvârșită punere
la cale a acestui lucru. Acdsta și fii Dlagoslovit.
VENIAMIN AMlitropolitul Moldaviei.
1826 Mart, 21.

N. B. Și păn' după dece dile, adică la întăi de April, negreşit să te afli aicea, căci
aşa Sati scris liește-căruia întru acâsta.
IRON

E-——

1826.

Cerirea Jitropolitului Veniamin cătră Vodă, de a reda Sfântului Neculai Domnesc

un loc cu bezmăniarăși în stăpânirea Disăricei, pentru cuvântul că în timpul Lleviei ardând casăle bezmănarilor, ci nai mai plătit bezmănul, dar Biserica era lipsită de ori-ce venit de la acea proprietate.
Vornicul Poliţiei cerectând de să va atla niseai-va dărmături rămasă după arderea
focului, totul cu locul dinpreină să va da în stăpânirea bisăriciă, de vreme ce pati mmat tocmelei, rămăind Metohul Mitropoliei păgubaş de venitul locului, arătându-să Dumni-sale Vel Logotetului dovedire ce a-i făcut, după care să să facă și întăritură pe însemnarea ce sait făcut nămitorului de veci, pentru ori și care cerere a sa.
(Scrisă acestă resoluţie de mâna lul Vodă).

1$26 Mart. 99,

Prea Inalţate Domne !

CCLANNVIII.
Bisărica sfântului Ierarh Nicolae, Mitohul sfintei Mitropolii, are un
loe în cuprindere de opt stânjeni în lungul uliţei cătră răsărit, pre care loc în lăuntrul în ograda bisericii aut fost casăle răposatului Iane Nacul, fară afară pe lângă zidiu.
despre uliţă în dreptul acestor casă ati fost trei dugheniţe a Diumni-sale chir 'Iriandafil,
ginerele răposatului Dimitrie Borş, cu bezmân pe vecinieie, plătind numiții o sută noitădeci lei pentru acest loc până în vremea turburărilor, când apoi avdând aceste acareturi
ait contenit și ci cu plata bezmănului pănă astă-di şi bisărica, să află păgubind. Apoi
fiind că însăși pravilele hotărăsc că acela ce nu va plăti bezmânul legat prin toemală,
pe vreme numai de doi ani, să piardă și dreptul tocmelei și pe însuși emfitevtul.
ME rog Inălţimei tale să fie luminată poruncă, ca pe puterea hotărirci pravelilor
să să lasă acest loc în drepță stăpânirea, bisăriceă, pe care făcându-și binale să să poti,
folosi pe vremea viitâre în veci, și va fi spre pomenirea Inălțimei tale.
Al Inălţimei tale, cătră Dumnedăii smerit rugătoriii.

+ VENIAMIN Mitropolit Moldaviei.

— 964 —
De la Vornicia Poliţiei, catră Dumnia-huă Vornicul de Porta Constantin 'Timercan.
După cerirea Prcosfinţiei sale şi a luminatului Bukorultiii, vei merge la starea locului și vei face cuviinciâsa cercetare de mai sînt niscai-va dărămături remasă, pe
acest loc după ardere, după care măsurându-l și cu stânjenul gospod pe obiceii ȘI nefiind nici în vre o pricină despre alte locuri megieșite ce vor mai fi, să dai și mărturie
hotarnică pe rând Dumniilor-sale, după care să să pue în lucrare după hotărîrea Inălțimei

sale

cu

dare

lor bisericei

sfântului

Nicolai.
826

„...

Vel

April

4.

Vornic.

RSR

P—

1826.

Ordinul prin care Domnitorul loan Sandu Sturdza decretiză pe' Ieromonahul Var-

nava Jigumcn la dlonastirea Yrumosa, în locul Egumenubii grec, care ai fost suspendaiprin hatişerif turcesc, împreună cu toți Egumenii Monastirilor închinate,
după Eterie.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila lui Dumnedeii Domn țăreă Moldaviei,

CCLAXXIX. In cuprindere anaforalei cci din partea Prcosfinţitului Mitropolit al ţărei,
cu iubitorii de Dumnedeii Episcopi, de tâtă punerea la cale a cuviinciâsei alcătuirii a
Monastirelor închinate la Monastirile din gios, fiind și rânduirea Egumenilor i a Iconomilor pe la tote aceste Monastiri, adecă: la cele pe dinafară, din călugiăui pământeni cuvioși și destoinici unei așa însărcinări, și la cele din Eși și de prin orașele de pe afară
cu enorii de familii cu copii, iconomi cucernici și iarăși destoinici rânduirei aceștia, alegându-să şi numindu-s& de Egumen Monastirei Frumâsa pe Ieromonahul Varnava, iată-și prin acâstă a nâstră Domnescă

carte să întărește

rânduirea

sa de a fi Egumen

sta-

tornic arătatei Monastiri întru îndatoriri.
Intăi, de a ţinea Monastirea în tâtă buna și plăcuta rânduială cu slujitorii st ȘI urmarea sfintelor slujbe cu necontenire întoema după legea n6stră cea pravoslavnică:
Al doile, de a să îngriji pentru tâte întoemirele saii meremetul ce va avea trebuința
acestă Monastire, întru aducerea sa nu numai în starea cea din înaintea întâmplărilor, ej
încă pe cât se va puteși mai cu sporire, ca prin acâsta să înfâțoșăză osăbirea ŞI CUNOȘtința că este pământân, durelnic Egumen, lucru de tâtă lauda sa Și cătră stăpânire și
cătră toți simpatrioţii. sei.
Iar al treilea, pentru a privighea nepășirea posesorilor ce ati în orândă moșiile, acareturile și robii aceștii Monastiri peste ponturile contractului comitetului, oră în asuprirea

cea mai mică a lăcuitorilor și a robilor de pe acele moșii, ori în stricăciunea binalelor

și a pădurilor, ori în căleare de hotară despre megieșitele moșii Şi în oră ce altă încunglurare sati atârnare de Egumen în drepte măsuri şi în îndatorirea, de răspundere, care
Egumen își va priimi prin mijlocul Sfintei Mitropolii acum de odată începerea aceștii
alcătuită pe doi ani, pin” la.sfântul Gheorghe 1828, analogon însămnat din suma hotărîtă și slobodită pe fieşte-care an pentru ţinerea Monăstirilor, în tâtă buna rândudlă i
pentru cheltucla și ostenirea sa. Iar după împlinirea acestor doi ani, adică de la sfântul
Gheorghe a anului 1828; urmând a să trage câte o a treia parte din tot venitul moșiilor
și a acareturilor acestor Monastiri, atât pentru ţinerea ei în tâtă buna rânduelă, precum
să dice mai sus, cât și pentru cele-l-alte ale sale, va urma atuncea după punerea la cale
Și povăţuirea, ce va avea și atât pe epoha acestor doi ani diși mai sus, cât și pe ceia-

—

265—

l-altă vreme înainte este îndatorit a da samă la Sfânta Mitropolie de tot luatul şi datul
și pe tot anul a-și încheia sămi cu Mitropolia.
Pentru

meremetură

însă,

neputendu-să

închipui

din analogon

ce

acum

sati hotărit

a să da pe acești doi ani, care este chibzuit numai pentru ţinerea sfintelor. lăcașuri în
rânducla de mai sus disă, st va îngriji rânduitul Eoumen a întâmpina şi a săvârși ac6s=
ta prin Împrumutare în creditul Monăstirei, prin ştiinţa Prcosfinţitului Mitropolit și cu
adiverirea sînetului împrumutării cu însuși a Prcosfinţiei sale iscălitură, care sîneturi vor
avea tâtă siguritaiia lor, pănă când să va pune la cale cum și în ce chip să fie plata:
acestor

întoemiri

și meremeturi.

|

Din robii aceştii Monăstiri câţi îi vor fi trebuitori sati și toți, plătind dajdia cu
care sînt vânduți posesorilor, este protimisit a-i lua și de pe acum în slujba Monăstirei.
Spre acâsta să și întărește cartea acesta

cu însaşi a nostră Domnescă

(L. 5.)

pecete.
1826 Aprilie3.

Nicolai Postelnie procet.
——D3E675——
18268.

Instrucție date de Jlitropolilul Veniamin noilor rânduiţi Lugumeni română pe la
JMonăstirile dise închinate, și de la care Eyumeni giecă dă fost suspendaţi de Porti
după Eteria grecescă, pentru că se presupunea ca cu banii Alonastir ilor închinate
sai alimentat ieria.
Judatoririle cu care să însăreineză Cuviosul Ieromonah Chir Vamava, Egumenul Monăstirei PrumOsa, să păzlască în 161ă vremea Egumeniel sale la acestă Monăstire,

CCAC. I-iu. 'Lrebuinţă fiind mai întăi pentru toți slujitorii pisăricești și celacl-alți
poslușnici ce neapărat trebuesc, aflându-să cu totul lipsită acâstă Monăstire, datoxti aste
ca prin cerirea cătră Arhiereul Eparhiei, socotindu-să din părinți Ieromonahi, Ierodiaconi şi Monahi de la Monastirele și Sehiturile Moldovenești, 6meni cuvioși și înbunătăţii la vicţa lor, precum și din preoțiiși diaconii de mir ce vor fi viduvi și fără copii
mici, parte femeăască, carii să să pâtă tunde în schima monahicâscă fără împedicare, să să
rânduescă,

doi Ieromonahi

între care unul

să

fie duhovnic,

un

diacon;

doi cântăreți

un paraclisiarh și un prescurariu și un chelariu, aceștia din sehima monahicâscă; iar pentru facerea bucatelor. și spălarea părinţilor, precum și de slujba cuvioziei sale, i să slobode a ave din mireni un bucătariu, sati după trebuință, un vezeteii și doi poslușnică;
cărora părinți și celora-l-alți: trebuincioși slujitori aste îndatorit a le purta de grijă atât
cu hrana trebuinei6să, după rândudla părinților Monastirești, cât și cu I6fa cuviinei6să după
starea și slujba fieşte-căruia, spre a-și putea întâmpina îmbrăcămintea cuviinci6să epanghelnici sale, care acestea are să le întâmpine din suma banilor ce sînt hotăriţi a s& da pe an la

acestă Monăstire, trăgendu-și și cuvioşia sa pentru ostentlă și cele-l-alte trebuincăsse, - ca un
proestos 2,000 lei din acestă arătată somi, far pentru ceia-l-alți bani la împlinirea a fieşte-că„ruia an, far pentru ecăa-lalţi bani,să de sama la Mitropolie cum i-ai întrebuințat și la ce anume.
2-lea. Rândudla bistricei să aibă a o păzi în fieşte-care vreme întoema după așămentul bisăricese și a Monăstirilor care sînt cu sobor de părinți, fără a fi lipsă vre o dată
de cele trebuinciâsă, precum: unt-de-lemn pentru candele, lumânări. de ecră prin sfeșnice
înaintea icânelor împărăteşti, la policandru șşi pe unde trebiieso în lăuntru bisăricei și
în altariii, tămâe, preseuri de grâii curat și vin, când trebuește pentru slujirile bisăricești întrun an neapărat,

fiind pururea, și biserica grijită precum

să cuvine ; și pe lângă

aceste datorii Xaste ca în vremile rânduite să facă panahidele sait pomenirile pentru
fericiţii ctitori a aceştei Monăstiri, cu tâtă cuviința, care și aceste cuprinsă în pontul
acesta tot din soma banilor hotărăţi are ale împlini.
Documente

34
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5-lea. Pentru sfintele vast, odăjdii și cărți bisăriceşti ce vor fi de lipsă, sati vor
ave trebuință de meremet, fără care nu să pot săvârși Dumnereeştile slujbe, precum ȘI
ori-ce feliu de meremet va fi de neapărată trebuință a să face în Monăstire, pentru ca
să nu vie în stricăciune și de istov râsipire, st îndatoreşte a face înscris arătare la Mitropolie, fără, a să arăta cât de puţin cu nebăgare de samă și lenevire, căci va fi în
gre răspundere și după povăţuirea ce va lua va fi întocma următoriu; iar a face de la
sine ceva și a arăta vre o cheltudlă, cu cerire în urmă ca să i să plătescă, nu aste slobod, nici i să va priimi acea, cerire, ȘI nică are voce a să împrumuta în numele Monăstirei de la nimine

nici cu un ban,

fiind datoriu

a întimpina

cele cuprinsă

prin

pontu-

zile întăi și al doilea numai din banii hotărâți și mai mult nu are a păși.
4-lea. Pe părinţii slujitoră bisăricești și poslușnici ce să vor aşela cu statoricie la
acestă Monăstire, datoriu iaste a-i povăţui cu duhul blândeţilor întru cele ce se atiug
de

datoria și

epanghelma

întru care

să

află

fieşte-carele,

ferindu-s&

tot

de

feliul

de

prihăniri și necuviință, făcându-să și însuși pildă lor de urmarea faptelor bune; și pe
lângă aeâsta nici unul din slujitorii Monăstirei părinți, pentru ori-ce neapărată trebuinţă,
fără, știrea și înscris voia proestosului, nu iaste slobod a să depărta de la Monăstire,
nică pe la târguri, nică aiurea unde-va, iar mai vârtos prin sate cu totul sînt opriţi; și
ae va cuteza a trece cine-va peste acâstă hotărîre are voce proestosul a-l canonisi pe
unul ea acela, după mtsura vinovăţiei lui, iar neîndreptându-să faste datoriu fără piu
tinire a face cunoscut Arhiereului supt care să află, ca să-și ia cuviincidsa canonisire și
îndreptare,

căci păzind

tăcere,

trecând

cu vederea

greșala

sa, nu

numai

că

va fi întru

dare de samă, dar aflându-s& urmări de acestea, va căde însuși supt canonisirea aceluia.
D-lea. Monăstirele ce vor fi cu sate împregiur lăcuite de Moldoveni sait și robi christiani pravoslavnică, și histrici în sate ostbite de Monistire nu vor fi, sînt sloboni lăcuitorii a merge la biserică în Monăstire împreună cu preoții acelor sate, carii preoți
sînt îndatoriți să le pârte griji cu cele trebuincisse credinței legei christianicești neapărat, pentru carii sînt și dătători de samă, păzindu-și și datoria slujirei lor la bisărică
în Monăstire în vremea slujirei lor și a săptămâncă, și pentru mulțămirea ostenelei slujbelor sale își vor lua atât de la proestos cât și de la sat aceia ce ati avut și pănă acum;
iar dim părinții eromonahi nici unul nu ati a să amesteca în enoria preoților de mir,
afară numai la vre-o întâmplare primejdisă când nu să va întâmpla nici unul din preoțiă mireni, sait vor fi bolnavă, numai atuncea va ave voce din Ieromonahii Monăstirei
a merge la vre-un săten, sait când va fi chemat la vre-o casă ostbită pentru rugăciuni,
sati mărturisire, prin știrea proestosului, iar într'alt chip nu.
6-lea. Pentru acareturile și moșiile Monăstirei, care sînt date în orândă de cătră
stpânire, după Dommnâsca poroncă ce i saii dat, datoriu iaste a fi cu privighere spre
a să păzi de cătră acei ce Je ati cu contract în bună stare, după îndatorirea contracturilor, iar pentru care va vede că vine întru stricăcăune și risipă și contractierii nu-și
păzese datoriele lor, îndatorit iaste a face la Mitropolie adevărată înscris arătare, fără
părtinire sai asuprire; asămine îndatorire are și pentru paza pădurilor și a robilor Monăstirel.
f-lea. Pentru documenturile și scrisorile Monăstirei să cerceteze cu amăruntul unde,
la, cine st află, și ce serisori sînt, și să înștiințăză; astmine să cerceteze şi pentru vii
de are Moniăstirea unde-va și fiind să înștiințăză câte pogâne sînt, la ce locuri, de cine
st stepânesc, de sînt în stare sati paragină, și de când ati rămas de nu se lucrâză și iarăși să înștiințeze ca să iea povăţuire de urmarea ce are să facă.
S-lea. Pentru tâte ale Monăstirei Îucruri, sfinte vasă, veșminte, cărți, și altele din
lăuntrul bisărieei, precum și din afară, chilii, livedi, grădini, vite, și altele, și de tote
moșiile ce are Monăstirea anume, şi la ce locuri sînt, și ce acaretură ai pe densele, cum

şi de robii Monăstirei, câte sălașe și fiește-care sălaș câte suflete anume, să facă doit
lămurite isvâde, din care unul iscălit de Cuvioșia sa și de părinții ce st vor afla la Monăstire
să să triimată aice la Mitropolie pentru păstrare, iar unul va rămâne la Cuvioşia sa
spre știință și dare de samă, și dacă din țiganii robi vor fi fugiți și supuși la cine-va
să înștiințăze.
|
Acestea

sînt îndatoririle Cuvioșici sale, care pururea aste datoriu a le ave întru bă-

gare de samă, neuitare și privighere, având a da pentru tâte r&spuns ori în ce vreme.
(Locul

Sigiliului Mitropolitului.)

1526 April
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Tlvisovul Domnitorului loan Sandu Sturdza Voevod, prin care recunoște Disericei Sfântul Nicolai Domnesc, ca proprietate a sa,un loc ce-l dăduse cu embatic și
de pe care în timpul Lleriei aă ars casele embatecarilor, penlru care Biserica se
lipsise de orl-ce venit de la embatecari.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila lui Dumnedeii Domn ţărei Moldavică.

CCACI.
Inștiinţare facem cu acestă carte a Domnici mele, că prin jaloba ce ne-ait
dat iubitorul de Dumnedeii și al nostru duhovnicesc părinte, Preosfințitul Mitropolit al
Moldaviei, Chirio Chirio Veniamin, arătând că bistrica gospod a sfântului Ierarh Nicolae din Iaşi (care este Metohul Sfintei Mitropolii), are un loe pe carele în lăuntru,în
ograda numitei bisărici, au fost casăle săverșitului Iane Nacul, iar afară pe lângă zid,
despre uliţă în dreptul acelor cast, ait fost trei dugheniţi a unui Triandafil, ginerile săverşitului Dimitrie Borş, cu bezmân pe vecinicie, plătind numiții una sută, noiiă-deei lei
pentru acest loc pină în vremea turburărilor, când apoi ardând binalele aii contenit
și ci cu plata Dbezmânului pănă astă-di, aflându-să bisărica, pigubașă. ȘI fiind că însuși
pravilile hotărăse că cel ce nu va plăti bezmânul legal prin toemală pe vreme numai
de doi ani, să piârdă și dreptul toemelei şi pe însuși emfitevtul, făcând cerire să să lasă
acest loc farăși în stăpânirea bisăricei să-și facă binale, să să pâtă, folosi pe vremea viitâre. Care jalobă la 29 a trecutei luni Mart a acestui curgitoriu an 1826, rânduind-o
Domnia inca la Vornicia, Poliţiei să cerceteze și de st va și afla niscai-va dărmături
rămasă după arderea focului, totul cu locul dinpreună st va da în stăpânirea bisăricei,
de vreme ce maii urmat tocmelei, rămăind Metohul Mitropolici păgubaș de venitul locuiui, în dosul căria jalobă la 4 April Vornicia Poliţiei ai rânduit pe Vornicul de
portă Constandin 'Timirean să mârgă a faţa locului, unde să facă cercetare cuviincidsă
și măsurând și locul cu stânjenul Domnesc să deie și mărturie hotarnică pe rănduslă.
Acum Cucernicia sa Iconomul Constadin, Epitropul numitei bisărici, pe lângă jaloba
Preosfințitului Mitropolit, ai înfățoșat la al Nostru cinstit și credincios boer Dumnia-luş
Vasilie Rosât Vel Logofăt al 'Țărei de jos, de sati văut și mărturia de cercetare ce
ai făcut rânduitul Vornic de portă din 28 April, arătând că ati mers la fața locului
unde în fiinţa numitului Epitrop,

i a Stolnicesei Roesandei, fiica s&vârșitului lane Nacu],

începând a măsura cu stânjenul gospod locul casălor Nacului, la un loc cu locul de
trei dugheni, ce le-ati avut 'Triandafil Theodor, din zidul boltelor de pâtră, ce sînt lângă
porta numitei bistrici, spre răsărit, alăturea, cu ulița ce vine de la sfânta Vineri, păn'
în locul iarăși a numitei bisărici, faţa la uliţă, s'aii aflat opt stânjâni, doiiă palme, însă șăse
stânjeni, ce t-aii avut 'Triandafil și 2 stânjeni 2 palme locul bisăricei slobod; de acole din marginea uliței Sfintei Vineri (lăsată de 3 stânjeni 2 palme) întoreând măsura, spre amelă-i, pănă

—
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în ţîntirimul Disăricei, unde ati fost temelia casălor lui Ene Nacul, linie dreptă, parte
despre răsărit, cu lăţimea zidului, cinci stânjeni șapte palme trei parmace; de acole spre
apus prin ţîntirim pe temelia castlor Nacului, pănă iarăşi în zidul bolților dughenei de
lângă porta, bisărieci, parte despre amelă-di, sati aflat șast stânjeni, șapte palme; de
acole din ţînterim spre medă-nâpte, alăture despre răsărit de zidul bolților de lângă
portă, pănă în marginea uliţei,. ce vine de la Sfânta Vinenă (lăsată, lărgimea ci de trei
stânjâni șapte palme), parte despre apus, sait aflat cinci stânjeni, cinci palme, patru parmace;

și cu aceste patru

măsură,

sati încungiurat

locul

castlor ce ati avut Iane

Nacul

și Triandafil "Theodor. In cuprinsul acestui loc să află un beciu cu zidire de petră şi
cărămidă cu totul stricat, cum pre larg să cuprind la aceiași mărturie a Vornicului de
portă, adeverită fiind şi de cătră al Nostru cinstit și credincios boer Dumnia-lui Vasilie
Hrisoverghie, Vel Vornic al Politiei. Drept aceia de vreme ce acest loc în măsurile arătate ati fost și este din drept locul bisăricei gospod a Sfântului Ierarh Nicolae, și de
la pornirea tulburărilor trecute, și arderea focului fiind peste patru ani şi biserica să
află păgubașă și de bezmânul ce nai luat și de folosul locului ce ar fi putut avea dacă
șar fi tăcut binale pe dânsul.
Pentru acâsta vălând Domnia mea cerire Preosfinţiei sale, ajutată de hotărîrea pravilelor și cu tot cuvântul dreptăţei pentru biserică, iată dar prin acâstă carte a Domnici
mele hotărim: ca nămitorii de veci a arătatului loc al Districei să răimâe pentru tot-deauna izbrăniți, și depărtați de oră și care cerire. Si numita biserica, volnică și puternică
să fie pe drept locul ci a zidi și a face ori-ce fel de binale va voi, spre a să pute tolosi pe vremea viitâre în trebuințăle sale, cu cele spre podsba sfintelor slujui și a buncă rândueli; și cartea acâsta a Domnici mele să fie numitei bisărici de întăritură statornică, neclintită și nărășuită, nici odinidră în veci, care spre întocmai urmare, sait întărit
cu a nostră Domnescă iscălitură și pecete,
NOI IOAN STURDZA Voevod.
a
(L. $.)

1325 Maiu

8 dile

Vel Logofit procel:

Sati

tvecut în condica

Theodor

de hrisove

Gașpar

supt No.

3 fila 14

Condicar de Divan.
De mine sati scris
Constandin .... Stolnie.
NOR —

1828.

Anafovaiia Divanubii de alegerea la Episcopia de uși în persona Ieromonahului
Sofronie Jliclescu și întărirea Domnitorului prin următorul Pitac.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila lui Dumnedeii Donm țărei Moldaviei.
CCACII. Infăţoșându-ni-să anaforatia acesta a Pr6osfinţitului Mitropolit al ţărei și a Dumniilor-sale boerilor și pătrundendu-ne de cunoștința, că, găsim de cuviință și de tâtă lauda
atât socotimţa mutărei iubitorului de Dumnedei Episcop Chir Meletie, de la Huşi la
văduvita Episcopie a Romanului, cât și alegerea noului Episcop pentru Eparhia Hușului,
a cuvioșiei sale Ieromonahului Sofronie, din părinţii călugări ai Moniăstirei Nemţului, pe îneredințarea dată de Prcosfinţia, sa Părintele Mitropolitul Chir Veniamin de areti (virtutea) și
destoinicia pomenitului Ieromonah, spre însărcinarea și păstoria acestei Eparhii a Hușului. Drept aceia și unindu-ne cu acâstă plăcută socotință, hotărîm: atât mutarea theofi-

—

lică sale Episcopului de Huşi la Roman,

2609—

cât şi hirotonia și rânduirea

romonahului Sofuonie la Episcopia Hușului.
cu însuşi a nostră iscălitură, și pecete.

NOI IOAN STURDZA

Voevod.

Spre

care

(L. 5.)

să și întărește

cuvioșiei sale Ieanaforaiia

acâsta

1826
Vel Logofăt procet.

Prea Inălţate Domne.

COXCIII. După luminata Domnescă țidulă din 26 a următorei luni în pricina văduvitei Episcopii a Romanului, ne-am adunat la sfânta Mitropolie, și socotind mai întăi de
cuviință chemarea iubitorului de Dumnedeii Episcop al. Iușului, chir Meletie, la vădluvita Episcopie a Romanului, pe lângă altele mii cu dinadinsul pentru înfăţoșata, icOnN0micesca sa petrecere la Episcopia ce ai fust, care mai eu dinadinsul o cere acum ncvoia aceșter-l-alte Episcopii a Romanului, după povâra datorici în care să află dim întâmplări și peristasurile (împrejurările) trecute, Sati și făcut acâstă chemare prin Prcosfinţia sa Părintele Mitropolitul, întru care unindu-să și priimind theofilia, sa Chi Meletie,
intru făgada sîreuinței plăţei și a rătuirei a tâtă, datoria la care este supusă acestă Episcopie, prin cele mai iconomiese și osărdnice chipuri a theotilici sale, cu cât sa pute
mai fără prelungire, urmeză cu întărire Inălţimei Vostre, mutarea sa la Episcopia homanului,
Am întrat apoi și în ceia-l-altă socotință și alegere de trebuitorul noii Episcop a
Eparhiei Iușului, și în tot felul chibzuind, ne-am mărginit după încungăurarea luerului, a să aduce din părinții călugări ai Monăstirei Nemţului pentru acestă însărcinare și
păstorie, pe care Prcostinţia, sa Arhipăstorul îl va socoti enaretos (virtuos) și destoinie învrednicirei aceștia; și aşa socotind și alegând Prâostinţia sa pe sfinţia sa Ieromonahul Sofronie, întru ttă încredințarea potrivirei și a destoiniciei priimirei locului mutatului Episcop de Huşi la Roman, ne-am unit și noi în socotința Prcosfinţiei sale întru a să
rândui Episcop de Huşi pe pomenitul de mai sus Teromonah Sofronie, de care și facem
cunoscut prin acesta a nâstră plecată anatora spre a Inălţimei Vâstre hotarire și întărire.
Iu 1826 Iunie 1.

A Tnălţimei Vostre, cătră Dummeeii

+ VENIAMIN
Plecate

Vasilie Iosăt
clescu Vel Vornic.
Dimitrie Plaghino
Sandu Sturdza Vel

smerit rugătoriu

Mitropolit Moldaviei.

slugi

Vel Logotet. Costache Canta Logofăt. «Indronache Donici Vel Logotăt. Vasile Ji:
Petrache Sturdza Visterie. Calimah Visternie, Constantin Cantacuzino Hatman,
Vornic. Iorduchi Paladi Vornic. Iordache Drăghici Vel Vornic. Canta Postelnie,
Vornic. (Şi patru nume nedeserifvabile).
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Pitacul Domnitoruhii loan Sandu Sturdza

cătră Ianacache Jilu, spre a să plăti

de orășenii Romașcani 9,000 de lei carui li să dădu-să la nevoe.
Noi loan Sandu Sturdza Yocvod, cu mila luă Dumnedeii Domn țărei Moldaviei.
Cinstit credincios

CCACIV.
de Roman

boerul Domnici

mele, Dumnia-ta Enacache Milu, Biv

Cu mirarea nâstră am vădut înștiințarea ce face Pr6osfinţia sa Episcopul

cătră Donmul

Vel

Vornic

al obștiei,

pentru

trăgănarea

9,000 lei știuţi a hrisovului care să făicuse de adaosul venitului

vicța Episcopului

de

mai

înainte;

ŞI pe

urmă

după

cești bani fără nici o pricinuire

sati întârdiere,

după

care am

încă

a

plăţei

celor

tergului, ce să afla în

rugămintea

rii și ccăa-l-alți împreună ati remas în nelucrare, banii aceștia
cutia milelor atunce întru facerea hrisovului, s'aii ȘI împărţit
praznicul Paștelor, precum iaste știut însuși Preosfinţiei sale
fost vroința și priimirea boerilor și a celora-l-alți târgoveți de

ace6

Vel Posteluie

obștei

acelui

terg,

boe-

apucându-st a să da
la săraci în lefele lor
Părintelui Mitropolit,
acolo ca să respundă
fost slobodit

la
la
ai
a-

carte gospod

de slobodenie şi apărare sporului ce să făcuse, Și tot as&mine și trecerea
pe acolo

atât a Preosfinţiei

sale cât și a nâstră, făcându-să

vorâva

acesta,

no-am

încredinţat

că

pomeniţii bani s& vor da fără nimica întârdiere, spre care am fost
și rânduit pe Dumnia-ta Efor isprăvi aceștie,
Nu folosăște că și acum aseminea die că vor plăti precum
serie Episcopul, căci
așteptare de luni sati de ani nu încape, și Xată, scriem Dumni-tale
ca, de iznâvă făcând
vorovă cu boerii și cu cci întii a orășenilor să steie a lua sferșit
strângerer banilor ȘI
teslimarisirea lor la, Preosfinţia sa Episcopul nu mai departe
de cât păr” la 25 mult păn
la sfârșitul aceștei luni, ca nu cum-va mai urmând ȘI acum
trăgănare sati împiedecare
plăţei banilor, să fim și noi siliți a lua alte măsuri în pricină.
:

1526 Septemvrie 13.
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Drăgh
(j!ici

de orășănti din Roman,

în ? pricina

celor

9,000

spre a stărui scdterea lor.

Cu fitască plecăciune strui drâpta blagoslovitâre a Prtosfinţieă

de

lei datoviti/

Văstre.

CCXOV. Din r&spunsul ce-mi faceţi în pricina celor 9,000
Iei știuți, care ati a să
lua de la tergoveţii de Roman în socotâla cutiei milelor,
vădând prelungirea ce aceștia
acum mrejăse după ce și-au vădut lucrul isprăvit, am fost
silit a arăta Mărie sale lu;
Vodă însuși cartea, Prosfinţiei Vâstre, și Măria sa a scris alătur
atul pitac cătră Dumnia-lui Postelnicul Enacache Milu, întru ce mai fără zăbavi
isprava acestui lueru, precum vă veți pliroforisi din copia pitacului ce închid întracest plic. Ve
rog dar, ca chemând
pe pomenitul boeriu și dându-i-să pitacul, să staţi împreună a face să înțelâ
gă pe îndatoriţii
plăței aceștie să nu mai prelungâscă ca să nu fie în căință. Metahi
risind (întrebuințând) tote.
chipurile cele ce înțălepciunea care aveţi ve va povăţui unde să
mă scăpaţi de acestă supărare și pot dice să scăpaţi pe însuși Episcopie, căci eti după hârtia
ce am de (la) răposatul Episcop când am luat cu împrumutare acești bani, știută și Prcosf
inției sale Părintelui.

na

Iordache

eram

Vornicului

2

Epist
7 ola

ID

1l

—

Mitropolit, pot să mă întore oră și când cu cerire şi împlinirea banilor de la Episcopie:
Iată și un alt pitac gospod citră însuși Prâosfinția Vâstră, care Măria sa mi-ati
poruncit a-l serie în ființa atât a Părintelui Mitropolit cât şi a Vlădicăi Varlaam, și din
are pliroforisindu-vă, ei nu mă îndoese că cu înțălepțește veți chibzui curmarea lucrului,
ca nu cum-va pentru o bagatelă să catadiesască (ajungi) picarisiră în mijloc. Iar aceia ce
ei nădăjduese că vă voiu putea sluji întru acesta, este ca să-mi triimiteţi în giumătate banii,
adică 1,200 Iei, acum fără întârdiere, cum și hântia aceia ce vaii fost dat Părintele
Varlaam, cu care întrând în mijloc socotesc că voiu împăca pe lucru și st va și sfârși
cu mulțumnirea amânduror părților, rămăind şi pentru mine mulțămire că vam putut
sluji măcar atâta, cu păzire și a linică celci-l-alte priincidsă; și sînt
A Preosfinţiei Vostre, fiiu sufletese și slugă
Iordache Drăghici Vel Voinic.

N.B. Faceţi bine a da și alăturatul răvaș la mâna
——

celui îneredimţat.

core

18268.

Pitacul Domnitorului loan Sandu

Sturdza în afacerea

tot a celor 9000

de lei

trimițendu-ă și un Ciohodar spre esecuție.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila lui Dummedeii Domn ţărei Moldaviei.

Nobitoriule de Dumneddeă Episcop al Romanului, Chir Meletie, fericită sănătate
vă dorim.

Milu
I
CCXCVI. Din alăturatul pitac ce st serie Dumni-sale PostelniculuiEnacache
area
ce
şi Dumni-sale Postelnicului George Vârnav în pricina condeiului de 9,000 lei
trage cutia milelor pentru hrisovul știut, pre larg vă veţi pliroforisi, şi nu mai puțin
având mirare și de ncîngrijirea Prcosfinției Vostre cătră trăginarea pricinei aceştia, vă
seriem ca îndată chemând pe numiții boeri la Episcopie și dându- le pitacul să fiţi împreună, lucrători și sîrguitori cătră adunarea banilor mal sus diși, dacă pără acum nu
st vor fi strâns.

Şi cu acest înadins Ciohodar să st triimată numai de cât deplin, fără care este poruncit Ciohodariului a nu să întâree înapoi, și pentru care să vă îngrijiţi a nu st mai
face şi acum smintelă.

lo IOAN STURDZA

|

Voevod.
990

1526 Oetombre 22.

—
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Lpistola Vornicului Iordache Drăghici cătră Episcopul de Roman, pentru plata
banilor 9,000 lei, prin care face responsabilă Episcopia de acestă sumă.
Cu fiască plecăciune sărut dr îpta Preosfinţiei Vostre.

COXOVII. Priimind cinstitul vostru Pitac, mam bucurat mai întăi de încredințarea .
că vă aflați sănătoși;

am

înţăles și cele serise în pricina hrisovului

știut, am

dat și Pi-

tacul ce aţi seris cătră Măria Sa Vodă, și de vreme ce îndărăpnicia orășenilor sati arătat:
într'acestași chip cătră însuși fapta aceia ce s'aii făcut cu milostivire din partea stăpânului.
pentru dânșii, iată același înoit hrisov ce să făcuse mai înainte în numele procatohului (predecesorului) vostru, prefăcându-să în numele Prcosfinţiei Vâstre cu însuși acea cuprindere și
pronomion ce era în acel dintăi, să triimite la Dumnia-lui Postelnicul Tanacache Milu
dregătoriu, ca, de iznâvă tratarisînd pe pricină cu târgoveţii. Dacă nici acum nu să vor
înduplica a răspunde aceia ce cu împrumutare sati jărtfit de procatohul Preosfinţiei
Vâstre la cutia milelor, atunce să rămâe bun pentru Episcopie, avându-și totă lucrarea
cuprinsă întoema, răspundend Preosfinţiei Vâstre acei notit-mii lei, ca să-i dai de unde
sai luat împrumut; care acestă lucrare este și cu însuși știința Prcosfinţiei sale Părintelul Mitropolit ; și sînt
A Prcosfinţiei Vâstre fiu sufletesc slugă
Jordache Dragihci Vel Vornic.
SOCRU

18268.

Lpistola Vorniculuii Iordache

Drăghici cătră Episcopul

de loman, prin

care-l

învilă a trimele la Domnitor o cerere pentru schimbarea pontului bezmânului,
spre a scute un hrisov în favorea

orășănilor din Roman.

Cu fitască plecăchune sărut drepta Văstră cea blagoslovităre.

CCACVIII.
Am priimit cinstit răspunsul Preosfinției Vâstre asupra celor ce vam
fost seris cu trecere cumnatului Costache pe acolo prin Roman, şi înţilegând cele cuprinsă, am vorbit înadins cu Măria sa Vodă, care să unește cu prefacerea de iznâvă a
hrisovului. și schimbarea pontului ce-mi însămmnaţi, după ce mai ales diceţi că este mai
cu împăcare lăcnitorilor acea schimbare a pontului bezmănului; și dar nimic nu întârdieţi a triimete om înadins cu hrisovul și însămnați prefaceri atât la pontul acela, cât
și la altele ce veți socoti de mulţămire lăcuitorilor fără sporul cel mai mie peste hrisovul ce să făcusă; însă tot odată trebue a triimete și banii ca să vindecăm acela ce ai
apucat a să face și a să lua împrumut prin r&post atul Episcop, ca tot odată să in sfârșit și una și alta.
Faceţi. Dine

a triimite cu înadins

om

și alăturatul

răvaş

la

Dumnia-lui Postelnicul

Milu înto pricină de niște bani ce are să-mi de.
Și a i să cere și răspuns, care cu cel mai întăi și sigur ocazion, veți face bine a
mi-l întâree spre regula mea cu datormicul acesta.
Și cercetând pentru starea săniătăței Preosfinţici Vâstre cea mie înteresată, rămân
A Prcostinţiei Vâstre fiiu sufletese și slugă
1826

Dechemvrie

lordache Drăghici Vel Voi,

|,

——SRORS——

1828.

Epistola Vovnieului lordache Dr ghici, prin car ovestoșie pe Episcopul de Roman,
că a prefăcut Ilrisovul orașului Roman și că pentru banii cutiei milelor s'a dat
adeverinţă.
Cu fitasca plecacăune săvut drâpta

Vlagoslovităve

a Prâosfinţieă

Vostre.

CCNCIN. Priimind blagoslovitorul vostru pitac, am înţăles cele cuprinsă în pricina
prefacerei hrisovului Sfintei Ipiscopii pentru târgul Roman, după corespondenţia urmată
mai înainte; care iată prefăcându-st cu adaosul și schimbarea după însămnarea ce a-ţi
trimis, prin cât sati putut, se întoree Preosfinţiei Vostre cu însuși gramaticul' și pe bamii; ee în numărătâre
verinţă,

iar pentru

ai lăxat aice în socotela
punerea

cutiei mililor acestui hrisov, s'a

în lucrare a împlinirei

cuprinderei

hrisovului,

va

dat adeplirotorisi

prin gratu pe Prcostinţia Vostra gramatieul, precum i-am vorovit, fiind
Al Prcosfinţici Voâstre fiiu sufletese și slugă
Jordache Drăghici Vel Vornic.
26 Dechemvrie

.

20.
TROAS

1826.

Adeverința

de plata

a 5,000

mii

lei, ce ave

ȚIrisovului

a lua

cutia

milelor, prin înoirea

orașului Doman.

CCC. 5,000 lex, Adică cinci mii lei, sati priimit do la Preosfinția sa Episcopul de
Roman,

în banii ce are a trage

cutia milelor, pentru

înoirea hrisovului acelui târg.

Jordache
1526 Dechemvrie

Draghici Vel Vornic.

2V.

OI

RORS—

L 8268.

Serisorea Mil opolitului Veniamin călră Episcopul de Doman Jleletie, prin cave-l vestestede reînoirea Fhisovului călră orășenă, deplata a 5,000 mii lei de
calră Episcopie și de a nu se face abuzuri cu schimbarea neregulată a Antimenselor.
Cu frăţască în Ilristos dragoste înbrăţoșăm

pre Prăția

ta!

CCCI. Am vedut cele însemnate prin pitacul Frăției tale, și în cât pentru dania,
Dumni-sale Cucânei Eleno Balș, pentru a da Noi cuviincăiosul răspuns Dumni-sale Logofetului "Theodor Balș, xăspunden Frăției tale aceia ce socotim și aceia ce pravilele hotărăsc,

că adică o danie făcută și anerisită, de însuși acel ce o ai făcut (mai ales trăind încă)
și făcută alta mai în urmă, are putere acea mai din urmă; nu rămâne dar alt chip, de
cât numai dacă vei putea îndupleca pre Dumnia-că ca să rămâe în hotărîrea cea dintăiu, aceia aste armă
trivire,

Am

vădut

și putere, iară întwalt feliu lucru aste slab, și nică trebue împro-

ii cele

în pricina

târgului

și aste

adevărul

că noi

voit ajutoriu acei casă cu dobândirea hrisovului ce-mi însămnezi,
rea ce singur poți cunâşte că are încunjurările târgului Hușului
eendu-să și îndestulă, vorbii pentru
în cât fără a fi unirea , obștești
Documente

adăogirea venitului după

socotinți

în

astminea

pricină,

tot-deauna

am

fi

dar pre lângă osăbiși a Romanului, fă-

cuprinderea
ispravă

și

acelui

hrisov,

dobândire
33

nu

— 934—
să pote face și iarăși cunoscând cela, ce are să Xasă dintru asiminea mișcare și lucrare,
sînt silit a mă trage din pricină; și tot odată fiind-că după vorâva şi amelințarea ce ati
făcut Dumnia-lui Vornicul Drăghici, cu boerii și fruntașii Romanului, când era acolo
pentru a-i pute îndupleca întru învoială cu Episcopia asupra sporului cuprins prin înoitul hrisov, precum ai spus că ţi-ai și dat știință Frăției tale, de odată videm înştiinţare
cătră pomenitul boeriu, că st unesc și aii hotărit a plăti suma de 9,000 lei, jărtfită la
cutia milelor, și a înoiturei pentru acel hrisov, atunce când prohatohul Frăției tale ati
Iuerat înoirea. Care înştiinţare făcându-să cunoscută Mărică sale lui Vodă, și vădendu-st
că aste pe temelul alcătuirei de mai înainte și privitâre la o linişte a unul norod de
Omeni, aii hotărit a să da sferșit întru acâsta și a să și întârce Frăției tale, din banii
mai sus diși, suma de cinci mii lei, ce ai fost apucat a dala cutiea milelor, îndatorind
pe Dummia-lui Vornicul ca să serie din poronea gospod, spre a, triimite fără c6s de zăbavă atât hrisovul înoit, cât și doit cărți gospod deschise, ce sait fost triimis Frăției
tale împreună cu hrisovul, adecă una citră dregători pentru punerea în lucrare, şi alta
cătră târgoveţi pentru a rămâne în adetul dintăi; pe lângă care adăogim și noi ca îndată cu înadins om să triimiți aceste câte trele hârtii drept cătră Noi, ca întru teslimanisirea lor la locul poruncit să să priimască, și acei cinci mii lei și să ţi să întârcă înapoi
cu însuși accl triimis.
|
Unii din boerii cei întăi ce atit așeări și bisărici în Eparhia Frăției tale, ni s'aii
paraponisit că fiind pre la acele bisărici bune antimise, sai dat acum altele de pânză
cu o plată de 25 lei. Noi de datoria și priința ce-ţi păstrăm, îndemnați înstmnăm
Frăției tale, ca să potriveștă, să cumpănești lucrul fără a st pricinui vorâvă, adăogend
și accsta că în ființa nâstră la acea Episcopie am împărţit pre unde ai trebuit Antimise de atlaz pentru 12 lei unul, și încă pre la multe locuri am dat și în dar,
Al Frăției Tale în Hristos frate
159

Yevruar

f VENIAMIN Mitropolit Aloldarviei,

217. Iași.

L 82

7.

Lpistola Vornicului Iordache Drăghici cătră Episcopul de Roman, prin care-i
spune ca să întorcă Irisovul orășănilor, spre a să anula și spre a-și relua acei
5,000

lei dafi.

Cu fitască plecăclune sărut drâpta Vostră cea Vlagoslovitâre.
CCCIIL. Am priimit cu tâtă supunerea cinstitul vostru pitac, și mam bucurat de
încredințarea că vă aflați sănătoși; am vădut și cele cuprinse în pricina înoitului hrisov
a târgului, și fiind că osăbit de prefacerea lucrului cu priimirea, adecă a târgoveților de
a plăti banii daţi cutiei milelor și în avactuni, de cătră prohatohul Preosfinţiei Vostre
întru acesta, precum Părintele Mitropolit pre larg vă serie, dar temeiul și stavila fiind

neîmpăcarea ce am găsit acum în sferșit la Prâosfinţia sa Avhipăstoriul asupra punerci
în Îuerare acelui hrisov, după cele ce adecă i sar fi dis de cătră o samă de boenă, nu
rămâne: alte de cât a întârce înapoi hrisovul cu amândous cărțile gospod deschise, drept
cătră Preosfinția sa Părintele Mitropolit, pentru care veţi priimi înapoi şi acei 5,000 lei
căci întracestași chip este și însuși hotărîrea și poronea Pr6 Inălţatului nostru Stăpân;
și sînt
|
|
A Preosfinției Vâstre fiu sufletesc și slugă
1827 Martd
'Jordache Draghici Vel Vornic.

———9S06R—

182"7.

Epistola Vornicului Drăghici cătră Episcopul de Roman, prin care-i anunță că
din cauza îndărătnicie Romașcanilor se pule a nu se puneîn lucrare Hrisovul Domnesc fără energia Episcopului.
Cu fiiască plecăctune vă sărut diâpta cea blagoslovitâre.
CCCIII. Nu bănuiţi că am întărziat a vă răspunde în pricina necăjitului hrisov,
nici că nu sait dat acci 5,000 lei priimiţi la cutia milelor, din madcoa aceia la rânduitul de a-i priimi, pentru că nestatornicia ati îndărăpnicia Romaşeanilor, ce acum jarăşi întore făgăduinţa lor, aii făcut iarăși stavilă lucrului; hrisovul înocit și cu cărțile sînt la
mine, filotimia st&pânirci cătră un un așa Joe a Romaşeanilor încă este în pornirea sa,
singur numai neînduplecarea Părintelui Mitropolit împedecă formalicâsea punere în lucrare a hrisovului, și dar o îngăduclă ceva, eii nădăjduese că ai aduce o ispravă mulţămitore și de filotimie Prcosfinţiei Vâstre, pentru că cutia nu pâte rămâne păgubaşă de
un irat ce aii apucat a întra în sămi în caet, ce neapărat Dumnia-ta trebue a o despăgubi, și qicând despăgubire dacă îndărăpnicia Romașcanilor încă urmeză, apoi nu ered
să st găsască alt chip de cât tot acela a Episcopiei; și sînt
A Precosfinţiei Vâstre fiu sufletesc slugă
Jordache Drăghici Vel Vornic.
1827 Mart. 25,
———9900R2—

182

'7.

Jaluba luă Ioan și Costache Ciornei asupra Domnei Zoiţei Carp pentru împresurare,și pitacul Domnesc de a face măsurare locului păluitorului,
Prea Inalţate Domne.
CCCIV.
Pe drepta moșia nâstră Vladomira din ţinutul Eșii, ce este alăture cu
moşia Bălteni a Dumni-sale Zoiţa Carp, voind noi a ne face o grădină și a lăsa și puțin
loc de imaș, am pus de am făcut gardul pe la pietrele hotară despre Bălteni, ne trecdud cu
gard pe moșia Bălteni a Dumni-sale Zoiţa Carp; iar fiiul Dâmnei Zoiţei Carp, Tâder,
în nefiinţa mea ati eșit cu vr'o câți-va, 6meni și mi-ati stricat, aii risipit tot gardul ce
am

fost făcut

despre

hotarul

moșiei

Bălteni,

supt

ce

cuvânt

şi cu

ce putere nu

ne este

știut; deosthbit că la mijlocul moșiei ne mai împresură cu o bucată de loc, unde sînt
stricate și pietrele, și întră în tărie pe drepta moșia nâstră Vladomira de ne strică și ni-ati
stricat puţina apărătură ce avem. Plecat ne rugăm Inălţimei tale de a poronci cui să
cuvine, ca să să rândudscă înadins om gospod, să margă la fața locului și prin cercetare cu amăruntul ce va face, aflând tot adevărul, să putem și noi dobândi îndestularea
dreptului nostru, îndatorind pe Dumnia-lui fiiu Zoiţei Carp a pune și gardul ce aii risipit la loc cu a sa cheltudlă, și a să poronci ca mai multă supărare și păgubire despre
drepta nâstră moșie să nu ne aducă. Pentru care vecinică pomenire va rămâne Inălţimei
tale.

|

A Inălţimei tale prea plecate slugă
Iân Ciornei Păharnic și Costache Ciornei.
N.B. Cer: a li să orândui un om gospod spre cercetarea și alegerea părței de moșie.

—

210—

ce ai în Vladomira, ţinutul Eşi, despre Băltenii Dumni-sale Cucâncă Zoiţa Carp, puindu-le și petrile hotară ce lipsăse, și gardul ce Ii stati stricat de câtră pârita, să o silâscă
a-l pune la loc, precum ati fost, cu a sa cheltuclă.

Dumnia-lui Vel Logofătul văgând arătarea şi cerirea jăluitorilor va pune la cale.
Sturdza Logotăt.
152 Mart. 14. No, B37I.

Xoi loan Sondu Sturdza Voevod, cu mila lui Dumnedei Domn țărei Moldaviei.
Cvedinetos Voeriul Domniei mele, Dumnia-ta

sănătate,

Costandin Iavhas, Biv Vel Medelucer,

4
Din cuprinderea jalobei aceștia pre larg vei înțălege
arătarea jăluitorilor și cerirea
ce fac; deci poroneim Dumni-tale ca să mergi la numita moșie şi în fiinţa a jăluitori-

lor cât și a pâritului, cu tote dovedile

ce vor fi având; să cercctezi forte cu amăruntul,

și dacă să vor dovedi arătările jăluitorilor adevtrate, apoi în urmarea dreptăţei să îndatorești pe părit a pune gardul jăluitorilor Ja loc și vei statornici și petra hotar, ce arată
că lipsăște din rândul celora-l-alte pietre, arătând Și păritului ca mal mult să nu să întindă a pricinui stricăcăune în apărătura Jăluitorilor; și de urmare și punere la cale
ce
vă face, vei da la mâna jăluitorilor și mărturie de cercetarea Dummi-tale ; iar dacă pricinile vor fi întralt chip, și cu punere la cale ce vei tace vor rămâne Jăluitorii nemulțămiţi, atunci să dai mărturie la partea care st va cuveni, ca să vie la Divan.
(1. 8)
1827 Mart 16.

Vel Logojtt.
NYNO

1827.

Jaluba lui

Vasilie

Racliș

Sărdar, pentru a i să măsura moșia drmășănii de îm-

presuvavea unor răzeși, și Pilacul Domnitorului cătră Constantin Ilavhas
de a
„sidlpi moșia după scrisorile ce vor presenta părțile saă să-i sorocescă la Divan.
“Prea Imălțate Domne!
CCOV.
Moșia Armișenii din ținutul Făleiul să împarte în trei părți, pe trei
bătrână, un bătrân Oana,.altul Varvara și altul Costin. Din care bătrâni, pe
giumătate din
Costin și întreg bătrânul Varvara, bez de alte osăbite părți, după răspund
erea zapiselor
vechi ce am și alte scrisori, sînt ai mei; avându-i zestre de pe soția
mea Nastasia fileu
săvârșitului din vicță Costandin Banariul, carele sati și stepânit, Yar rămășița
, pământului
cât nu să cuprinde în stăpânirea mea, după aratarea scrisorilor notă ȘI vechi, sînt
piuțile unor răzeși ce să trag dintr”un Andronache Cârlig, care tot ci și tot din
partea bătrânului lor ai să să scadă cu opt pământuri, o danie veche a nemului lor cătră
Monăstirea Brădicești, acești răzăși cârligești, după ce rămân a trage din moșia acâsta
o
prea puţină parte, nu pot închipui Inălţimei tale nevoia, Și supărarea câtă pătimese despre dânșii, că din di în'di lățindu-să în drepte părțile moșiei mele, îmi stepânesc pămentul, ară, samână unde vor, fără vre-o învodlă cu mine, numai în. tăria lor, și pe
lângă acesta, mai învitâză și pe alți Gmeni din lume, ce nici sati vădut, nică sait pomemit, și-i face de răzăși, îndemnându-i a cere părți din locul met. ce l-am îngrădit cu

dovedi și cu serisori. Pentru accsta mă rog Inălţimei tale, să să orânduâscă pe Dumnialui Medelnicerul Constandin Harhas, carele mai întăi scoțend moșia din ori ce împresurarea va, fi pătimind despre megieșă, să-mi alegă tote părțile mele vechi și noită ce le
am după serisori, stălpindu-le şi cu petre de hotară, ca să-mi pot stăpâni dreptul mei
fără supărare despre aciea, și cu poroncă ca partea lor, adecă acelor răzăși, să mi st hlizască

ca mai mult să nu

deoparte

acei

a întra și a călea moșia mea; iar pentru

cuteză

ce-i fac de nâmuri și de răzăși cu dânșii, să le dea părți din părțile lor. Iar nu să-i
înviteze asupra mea, acele care părțile mele le am dovedite şi arătate prin scrisori.
Prea plecat milci Inălţimci tale
Vasile Racliș Sărdar.
N.B.

Cere

pe

Medelnicerul

Costandin

Harhaz

să-i hotărască

moșia

Armășenii.

Dumnia-lui Vel Logotătul va pune la cale,
Sturdza Logofăt.

1527 April 22, No. 4590

Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila lui Dummedeii Domn ţărei
Credincios boerul Domniei mele,

Moldavică.

Dumnia-ta Constandin Ilarhas, Bio Vel dMedelnicer,

sănătate.

Din cuprinderea jalobei aceştia pre larg vei înțălege arătarea, Dumni-sale jăluitorului
şi cerirea ce face spre a-i sc hotări cu alegere, după puterea, scrisorilor ce ar fi având,
părțile din numita moșie Armășănii; pentru care seriem Domnia mea Dumni-tale și-ţi
poruncim ca să mergi la numita moșie și mai întăi să cereetezi după scrisori și dovedi
atât în fața jăluitorului i a altor răziși cum și a tuturor megieșilor, ca să dovedești”
ccle adevărate margini şi hotare a numitei moșii, pe unde din vae st va dovedi că ati
umblat și să o hotărăști de giur împregiur după obiceiu și pe la locurile ce va cere
trebuința, să pui și petre hotară, dând și mărturie hotarnică spre a le fi știut tuturor
despărțirea aceştei' moşii despre megieşitele moșii. Apoi să cereetezi scrisorile Dummi-sale
jăluitorului și câtă parte să va dovedi că are, să o deostbești de cătră ceia-l-alţi răzăși
și să o hotărăști, despărţindu-o cu petre hotară prin mijloc, spre a nu mai pricinui unii
din răzăși împresurări

dreptelor părți a Dumni-sale Sărdarului, dându-i la mână

şi mău-

turie hotarnică arătătâre în măsui și semnele ce vei statornici, spre a-și urma fieşte-care
parte liniștita stepânire;

iar dacă, la cercetarea

scrisorilor,

sait la hotărît va naște vre-o

pricină de nemulțămire, atunce la locul de pricină cu petre hotari să nu stâlpești, ci
făcend hartă închipuitâre cu meșteșug ingineresc, întocmai după starea locului, să dai
și mărturie

de

cercetarea

ce vei face

tâte părţile să vie la Divan.
(L. S.)

lu partea

care să

va

cuveni

și să-i sorocești pe

|
|

——ANOOPA———

S27 April 24.
Vel Logojăt.
-
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Ordinul Vorniculii Alecu Sturdza cătră administr ația târgului Tecuciului, pentru
a lua dispostțule posibile în stârpirea lăcustelor.
De la Vistierie,— cătră cinstiţi Dunmia-lor Căminarul Constantin Botânu,
Sărhan şi Stolnicul Iordache Leonide..

Căminarul

Gheorehe

CCOVI. După trebuința ce urmeză a să rândui înadins din boerii țînutași, la fiește-care ocol a ținutului acela a "Tecuciului, împreună lucrători cu Dumnia-lor dregiătorii, asupra baterei lăcustelor, din porunca Măriei sale lui Vodă vă rânduiți Dumniavâstră la ocolul Bârladului, întru unire și eu Dumnia-lui Căminarul Scarlat Bontăș, care
este de mai înainte rânduit; și să serie Dumnia-Vâstră, că îndată ce veți priimi cartea,
acesta, întâlnindu-vă cu Dumnia-lor dregătorii, precum și cu Domnul Căminar Bontăș, și
pliroforisindu-vă (limurindu-ve) din cărțile gospod ce sînt serisi de mai înainte asupra
povăţuirilor ce urmeză în acestă lucrare, să
îmbrățișați sîlința cea mal cu dinadinsul,
îngrijindu-vă a pune în lucrare întru baterea licustilor atât chipurilor însămnate prin
cărțile gospod, cât și tâte alte mijlociri ce sar socoti de priință, și privighind încă a
st urma și necontenite rugăciuni de cătră preuţi cu norodul, cu segterea sfintelor Icâne
la câmp, după poroneile ce sînt date mai dinainte. Siliţi-vă, îngrijiți-vă ca să să întâmpine acest răi a, lăcustilor, și ca să să ferâscă sămănăturile lăcuitorilor nevătămate, căci
o asămine îngrijire și o asămine silință să cere neapărat de la Dumnia-V 6stră, și nu vă
îndoiți că prin acesta vă veţi trage mulțămirea însuși a prea Inălţatului Stepân.
152. Iulie 6.

Alecu Stuvdza Vel Visternie.
.

SRO

—

L828.

Adresa representantului rusesc călră Jitropolitul Veniamin, prin care să încdrcăa
scgte cimitirile din oraș afară, pentru salubritatea publică:
Ilpeocpamenubiimiii

Baaqpro,

Muaoerunuii

Preosfințite Stăpâne, milostivule Domn.

Tocyaapr!

!

COCVII. Jo cnbabuin MOero Rona, u70 11
BABIUINEMD TOPOAb CYIECTBYETE OGHIRIHOI cuie 10SOpOLAT MEPTBIAX'5 TĂIA BL Orpaaxb uoyaneii.
OGrouall 07073 BPEACLL 3A0POBBIO 11 COBCPrureuito
NpOTuIBCID

Cey, RAOUL

pOGpony

noauneilezouy

iopamy.

Ilo-

coobpaaurrrei Ch DABILTAMI, pause

Mam

înștiințat că în

orașul

acesta să

urmeză obicinuita îngropare a morților pe
la ogrările bisăricelor ; obiceiul acesta fiind
vitiimătoni lu

Dunei.

sănătăiței șși cu totul împotriva,

polițienești

spre închipuirea

orândueli,

drept

cu pravilile, ce

să

țuesc tâte părțile cele luminate, eii socotesc

TBIMIL BO BCGXD XpICTIAUCRUXD UpABOEIABULIX'D
CTPANAND, 41 8A NCOOXOAIIO UŞ:RIIOE NOUNTAIO Upe-

de neapărat a să conteni o asemenea
gropare a morților vătămătâre obștei

HPATIITE

nătăii,

TAROBOE

NPEAOCŞANTEALNOC

OOIENy

340-

POBLIO yuorpeGaenie n npunasari TpaisAanenoay
IasavuerBy OTBECTIL upuuuuoe vero aa TOpo-!
ROME AU NOrpebenia MeprBuxs.
IloneatB'r NCIOALUNTITEAIGLONY

pana upubeeru cie wbponpiarie
oGpamaver

nbimero

Poni Bameji. -

ŞI a porunci

stăpânirei

însă-

politicești

ca să ostbască afară din oraș loc pentru
îngroparea morţilor. Poruncim comitetului

ur-

împlinitoriu a Divanului ca să aducă acestă
punere.la cale în lucrare; cit mă întorc

17 abileraie, a

cătră, Preosfinţia Vostră plecat rugându-vă

ROMUTETy

nb Bameny IlpeocBameneny CB n0R0p-

npoer6o0

aceia

povă-

0 cozbileraiu MBpL cei co cro-

spre cea împreună
crare

întru

din partea

Vostră

lu-

acâsta. Fiind dăsăvârşit înere-

dințat căi Prcosfinţia Vâtră veţi lua în bă-

—

219 —
gare de samă cerirea mea. Ei vă rog să
luaţi ostenclă, când pământâsca poliţie a
oraşului Eșii va deosăbi locul de îngropare împreună cu supusa Preosfinţiei V6stre duhovnicâscă tagmă, să-l sfințască după orândudla bistrici.

DB noanors ynbpeniu, uro pante IlpeocBautenerBO 6 OTRAMETE NPUUATE IPOCLOY MOI FO ŞBaACNE, 41 MPITIANAIO BACL NOTPYANTICA, ROTAA
MBCTILAN NOII TOPOAA ÎCC'E OTBEACTT EIAĂNIOC

MBETO, OI CI NOAINHCUULINE BAM AŞXOBEIETBAMD OEBATIIT OH0E 10 Upapa Ilepinu, nacrBD ROCI 1:51 CEO IOCBITILAII.
Iopyuai BIpouemr CCA MOINTRAMT BAUIUNT,
NMBIO UCCTL OHITE Cb NCTUNADIND NOUTENICMD 11
IVEAANINLOCTIIO
Pamero IlpeoenameucTBa NOROPuLIME EAIŞLOIO
IAIIID,.
Ito. 126. 27 Auphan

Recomandarisindu-mă milostivirilor V6stre, am cinste a fi cu tâtă supunerea a
Prâosfinţiei Vâstre plecată slugă
G. Palin.
91 April

182$

Iași.
(Traducere

veche)

1828. Secu.
——

AR

9 (OS A————

1828.

JMijlocirea representantului austriac călră Mitropolitul Veniamin, de a i se plăti
unui neguților Alexandru JMargariti suma de 1000 galbeni, cu cure a împrumutat
pe Guvernul Joldovici în timpul evacuaţiei țărei de 3500 Turci, spre a întâmpina
cheltuelile necesare.
Czernovitz

Cernăuţi 23/,, Marii S25

a 21/,, Mai 823

Preosfințite Arhiepicscope.

AMonseigneuw IL” Archâveque !
CCCVIII. Le porteur de la prâsente
le sujet ct nâgociant VAutriche, Sieur J.
Alexandre Marghariti, se trouvant par une
procure spteiale nomm6 mon fonde de pouvoir relativement î la reclamation d'un
pret de mille Ducats eflectifs, que je me
suis empress6 de faire pour les besoins du

ant austriac, Domnul Alexandru Margariti,
fiind înputernicit prin procură specială și
cu deplină putere de a, reclama împrumutul de una mie galbeni, împrumut ce m'am
grăbit a face pentru trebuințele guvernului Moldovei în anul 1824, îndată după

gouvermement

lors de

plecarea

la premitre 6vacuation des 500 tures, Jose
recommander ă la justice ct au puissant
appui de Votre Eminence les demarehes,

“numitul

Moldave

que le dit procureur

en

1824,

sera dans la cas de

faire auprs de la Regence moldave actuelle,
dont Elle est un tres honorable membre,
afin de realiser une bonne fois une erdance
“que je. n'ai

contracte

dans

Mautre

but

(ue celui de rendre un service essentiel au
pays dans le quel javais Phonneur d'âtre
acercdite comme fonctionnaire publice de
Sa Majeste PEmpereur et Roi mon auguste
mâitre,
|
Les sentiments de sainte probite, et de
justice qui Vous signalent, Monseigneur,
m'oflrent une garantie sure et irevocable
de ce que Votre Eminence voudra bien
employer toute sa puissante influence, pour
porter sans delai â son complement defi-

nitif et satisfesant, une râclamation aussi
juste que sacrâe pour tout Moldave qui
sait aprecier Pinterct bienveillant et cffi-

Purtătorul

aceştia,

celor 500

supus

și

comerci-

turci, îndrăznesc a re-

comenda dreptăţei și puternicului sprijin
al Eminenţei Vostre, demersul pe care sus
procuratoriii

va

fi silit să facă

pe

lângă regența actuală a Moldovei, între care
sînteți un prea cinstit membru pentru a plăti
o dată o creanţă pe care n'am făcut'o, de
cât numai în interesul de a face un serviciti însemnat

ţării în care

am avut

ondre

da a fi acreditat ca funcționar public al
majestăţei sale Impăratul şi Rege, augustul mei Stăpân.
Sentimentele de sfânta probitate și de
dreptate, ce vă caracterisază, P. $. Stăpâne,
îmi presintă o garanție sigură și irevocabilă, că Eminenţia Vâstră va binevoi a
întrebuința t6tă puternica sa influință pen-

tru: a aduce fără întărdiere la îndeplinirea
desăvârşită, o reclamaţiune atât de dreptă
și sântă pentru ori-ce Moldovan, care ştie
a aprecia interesul bine-voitor și eficace,
de care am fost inspirat, pentru adevărata
fericire a patriei Moldave.

—

cace dont je mai cess€ d'âtre anim6 pour
le veritable hienâtre de la patrie Moldaxe.
Daignez agrer Monseigneur les €xpressions de la vencration respeetucuse ct de
la consideration tris distingute avec les
quels sentiments jai Phonncur d'âtre
De Votre IEminence le trts humble et
tits

obeissant
Agent

280—

Bine-voiţi vă rog, Prtosfinţite, a priimi
espresiunea venerațiunci respectudse și distinsă considerațiune cu care am onâre a fi
Al Eminenţici Vâstre prea umilit si
supus servitor

Lippes.
„Agent al L. R. al Austrier pen-

serviteur

tru principatul Moldovei.

Lippes.

J. R. VAutriche pour la principaut de Moldavie.

———ORO0
0 ——

18828.

Disposiția vepresentantulii rusesc adresată Mitropolitului Veniamin,prin care-l
încunoștiințază ca să mijlociscă de a se ceti de toți preoții din țară locuitorilor,
de a
stinge provisiună de grâne și alte producte în diferite puncte ale țirei,
spre a
le putea găsi armatele rusești la întrare în fară gata.
Jassy le 23 Mai

1823.

Jlonseigncur.

Preosfinţite,

CCCIX. La vistiarie ainsi que la commission 'approvisionnement ayant €t6 daus
le cas de vcrifier plusieures plaintes, portees
a la charge des individus emplov&s, par

les Ispravniks des districts, ă reccuillir dans

les magasins dtablis sur diflerents points de
„la Moldavie, les grains ct autres provisions
nccessaires;—elles ont pi deeouvzir que,
quelgues unes de ces plaintes n'ctaient point
denuces de fondement,

et que Wautres

n'6-

taient rien moins qw'exagerces, et tendantes
ă demontrerle peu V'empressement de quelques proprietaires de cooperer au but desire.
A cot6 des mesures de surveillance que
la vistiarie a crfi devoir prendre pour empâeher et prâvenir les abus de la part de
qui que ce soit, relativement î cet objet,
de la plus hâăute importance; elle s'est împos€ le devoir de se râunir î la commission
pour aviser ă tous les moyens possibles
afin datteindre avec sucets le but des dispositions de cette dermitre; dont la base
principale est la plus stricte justice envers
toutes les classes des habitans.
En consâquence il a ct6 trouv6 convenable de râelamer le secours de la sollicitude paternelle de Votre Eminence et
de la prier de vouloir bien, par le canal
du clerg6 des villages porter î la connaissance de touis les habitans des districts
les points suivants, qui forment le precis

Vistieria împreună; cu comisia îndestulăvci fiind silită de a cerceta multe jalobe
ce sati arătat asupra zapeiilor întrebuințați de citră dregătorii ţînuturilor de £
aduna în magaziele așezate în ostbite locuri
a Moldovei, pâinea și alte provizii trebuinei6să, aii descoperit că unele din acele jalobe
nuar fi cu desăvârșire g6le de Greș-eare temeJur, iar că altele sînt numai asupritâre și ţîntate sprea dovedi puţina plecare a unora din
pameșniei de a îndămâna sfârșitul dorit,
Cătră măsurile de privighere, pe care
Vistieria, ati socotit drept datorie de a lua
spre a întâmpina rălele întrebuințări din
partea

ori a cui

și

ar

fi

asupra

acestui

punct, de mare scumpitate și-ati legiuit datorie de a să uni cu comisia ca să să îndrepte cătră tâte mijlocirile putinei6se pentru a agiunge cu bună ispravă la pravă-

țul lucrărilor comisici, al căria cel mat însemnat pravăţ iaste cea mai cu scumpătate

dreptate pentru tâte stările lăcuitorilor,
Drept aceia sati găsit de cuviință de
a să cere ajutorul mijlocirei părintești a,
Prcosfinţiei Vostre, rugându-vă să Dinevoiți ca prin mijlocirea preuţilor de prin
sate să să aducă în știința tuturor lăcuitorilor de pe la ţinuturi ponturile următăre,
care închipuese fiinţa instrucțiilor date dregătorilor și celora-l-alţi boeri întrebuințați

pentru

adunarea

proviziilor armiilor Impă-

—

2851—

des inst uctions donndes aux Ispravniks,
et autres Boyards employ €s pour Papprovisionnement des armâes de Sa Majeste
VEmpereur.
Ic. ]l ne s'agit point de contribution i im
posce au pays. Il est question seulement
de preparer cet de fournir des provisions
pour les troupes de Sa Majeste.
20,

Ceux

sions

apris

leur

qui

que

usage

aura

ont

un sureroit

de

răteștii sale măriri.
l-iu Că acâsta nu
însărcinată asupra

mise

de

provi-

cotc,

soient

engagcs A les ecder aux magasins contre
quittance, qui sera rembourste; par la suite.
Ceux qui n'ont point un surplus de
provisions ne seront pas oblige Ven acheter
pour fourmir aux magasins. Ce sont les
proprictaires des terres et lcurs fermiers,
depositaires des cercales qui doivent fournir
la quantite indiquce, et les paxvsans auront
sculement ă transporter aux magasins la
quote part qui leur est cchue respeetivemment dapres la repartition faite par la com-

ar fi având "zahavale, vor fi îndatoriți a da.

suma însemnată, și țăranii vor fi însăreinați numai

En outre îl a ct6 expresement ordonnc
aux Ispravniks de veiller î la stricte execution des mesures ci-dessus indiquces ct
ă ce que les paysants ne soient vexts en
aucune mamitre,
Votre Iiminence est respectucusement
price de vouloir bien accorder son intervention A une mesure, dont le but est celui
de prevenir les abus, dapplanir les difficultes cet de faire disparaitre tout mesentendu reprehensible.

pe

la

magazale,

Și sîntem cu adâncă cinstire
A Preosfinţiilor Vâstre, prea plecate
și supuse slugi

Nous sommes avec respect
Votre Eminence les tres humbles
ct trts obeissans scrviteurs

P. Pisani.

cu cărătura

cu analogon carele sai venit după tabla
slobozită de către comisie.
|
Intre altele sait dat înadins poruncă cătră Ispravnici ca să privigheze la cea cu
scumpătate împlinire a măsurilor de mai
sus arătate şi pentru ca lăcuitorii nici întun chip să nu să asuprâscă.
Cu cinste dar rugăm pe Prcosfinția V6stră ca să bine-voiţi a dămici mijlocirea,
la niște măsuri, a cărora sfârşitul iaste de
a depărta asupririle, a aduce întru neființă,
greutăţile și de a face st lipsască tâtă nedumerirea, cca asupritâre.

mission.

De

o condiţie

trebuința de a găti şia da provizii pentru
armia Impărăteștii sale măriri.
2-lea. Că cei care ai prisos de zaharele, osebinduli-s& suma trebuitâre pentru
îndestularea lor, ccăa-l-altă parte să fie
îndatoraţi a o da la magadii și pe suma
ce vor da, li să vor slobozi chitanții, după
care în urmă vor lua plată.
d-lea. Că aceia care nu ati nici de cum
prisos de zaharele nu vor fi îndatoriți a
cumpăra pentru a da la magazale. Căci
stăpânii moșiilor, sati orândatorii lor, care

la quantit6 nccessaire î
ct6

este vre

ţărei, ci iaste o sîngură

Costache Catargiă Visternie. Alecsandru
Sturdza Visternic.

C. Selly.

———S906R2—
1828.

Declaraţia Jitropolitului Veniamin, că a plătit suma de bană cu care a convenit
cu câpi-va bărbaţi erudiți Greci peniru a împr ima în limba elenă pe Sânți Păvinți Dbisăricești cu comentariale lor ; precum și declaraţia vepresentantului acelor
erudiți Gr ec, că numai ai nici o pretenţie asupra Jitropolitului Veniamin.
„000
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(care

de

cu data

de astă-di de cătră Domnia sa în păstrare,
sigilate cu sigilul Preosfinţitului Irinopolică Chir Grigorie) la o a treia parte pe
Prcosfinţitul Irinopolei Chir Grigorie și pe
Domnul Constantin Levide, Si spre dovadă
am subscris.

7, VENIAJMIN

f VENIAMIN Mitropolit loldasici.
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Alitropolit Moldaviei.

Am priimit de la Prcosfinţitul Mitropolit, sfântul Moldovei, Domnul Domn Veniamin, interpretările amintite mai sus și
declar, în puterea plenipotenţei ce am din
partea Domnului N. Levide, că în viitor nică
o pretenţie nu va fi din partea Domnicisale asupra Preosfinției sale, nică din. partea

Prcosfinţitului Irinopolei. Deci peniru recunoştința datorită Prcosfinţiei sale să îndatorește că atunci când le va imprima să dea
câte un esemplar fie-căruia. Și spre dovadă
am dat presenta declaraţie cătră Prcostințitul Moldaviei.
Iaşi în 19 August

o

1825

'839,

R. A. Doctor.

P. A. LATP
———
SE OR5—

1828.

Ade esa Grafuluă Palin cătră Divanul Jloldovei, prin care declară că daci pent uU
moment nu se pote face bisărică la cimitirul de afară, gropile însă pentru înmor-

mântarea corpur ilor prin jurul Bisericelor din Iași trebue să fie forte adânci, spre a
se evita miasmele,
Ilpeoenamenubiiniii

Baagp:o,

Preosfinţite Stepâne, milostivule Domn.

Muaocrunuii Tocyaapr!
CCCAI. Ile upeanuaa Br nacroauce Bpea
BOBMOMRHOCTIL RI NOcrpoeuiro Ilepaau ua RaaaGuINOT MbeTĂ, BUG FOPOAA Slcer UPeAro0::eunox
OLI10

aa

NOrpeâenia

MCPTEDIX'D

ThID,

1

AID

ie HAATeianice ROMY eabaşere Npezuncauie upiOCTANOBUTE Madpubiiulee NOceuy pacnopaitenie 10
Upiobpbrenia ip TONY ŞACONLISD CPEACTBD.
0 ucr ypBqomaaa Dame IlpeocpaneueTao BD
OT:kT5 ua Oruomenie ROM 075 24 uerenuiaro
Maia unor lo. 31, a uoropubiiure Bac, Muaocrupbuii TocyAapr, po Nputazare NOABEI0NErDBEUIOAY BAND AYSOBUIONY HAUAIBETBY IMĂETE CTpOroe
naGmozenie,

aGBL

Npu

CŞINECTBȚIONCIT Hp

N0-

Nevădând în vremea de acum putinţa
spre zidirea bisăricei pe locul mormintelor
care alcătuită a fost a fi afară din Iași,
spre îngroparea trupurilor morților. Bit am
slobozit locului cuviincios cătuta poruncă
spre oprire ce mai înainte după acestă punere la cale, până ce să vor găsi întru
acâsta înlesnitâre chipuri.
Drept aceia înştiințând pe Preosfinţia- -Vo6stră spre răspuns pe otnoșenia (adresa) triimasă cătră mine dim 24 a trecutei luni Maiu,
de supt No. 31, eii plecat rog pe Preosfinția Vâstră, a porunci supușilor Preo=

— 283—
Panta IOrpEDEnie ŞMEPumxb BUŞTPI TOPOAA,
Oulu BIRANDIBACMLI AA TOTO IML TIŞONUOIO 16MERGE RAD BI TD Apr KB OTBparnenilo BpeaHALO 1 BAPABUTEALHATO NENApEnii, NpONEXOANIMAro
OT5 Tabuia TRIB, NOXOPONICNLINT BB Menbieii
UpONOPIUIL

TIŞÂNNLL 1IMB.

Jopyuait edi CRINCHULIMT MOIITBAML BALLUNT
N APSIACTEIPEROMŞ O.IATOc.OBEuiIO, HMbIO veci
OT

Ch

METIUIDIMT

NOUTENICMD

II COBEPILCIIAOIO,

IpeACHnoCTIIo.

sfințici Vostre, duhovniceștii nacialstvii a,
ave ncadormită privighere ca la rânduiala.
păzită acum la îngroparea morților în mijlocul orașului, gropile să fie săpate pentru.
acesta adânc, numai puțin de cât trei arșină, spre depărtarea aerului molipsit, ce esă.
din putredirea trupurilor,

care sînt îngro-

pate în mai mică proporție adâncimei gropilor.
Afierosindu-m&

sfintelor

molitve a Pr6-

osfințici Vâstre și Arhipăstoreștii
samero

lovenii,

Ilpeoennuţenerna

am

blagos-

cinste a fi cu cea mai adevâ-

rată plecăciune și desăvîrșită supunere

Ilonopubiinuntr caştoo

al

Prcosfinţici Vostre

T. NAJUIUD.

plecată slugă
G. Palin

llo. 1,173.

11

hour

1528.

Dyuapeere.

“Iunie

No. 1,173
11, 1829. București.

STADE
——

1828.

Adresa Presidentului Divanuvilor Principatelor Joldawei și Valahiei, grajul Palin, cătră Divanul Moldovei, prin care dă lămuriri, de immunităţile date locuitorilor
Joldovei și cum brebue a se urma cu strângerea birului în viitor.
Ocârmuirea, deplin împuternicitului Prezident Divanurilor Cnejiilor Moldaviei și a Valahiei.
Divanului Unejici Moldavică,

CCCXII. După voia Impărăteștei sale măriri, asidosia (imunitatea) dăruită Cnejiei Moldavici,

în urmarea

curgerea vremei ce
păeci să va, da voe
pentru norod, după
Aducând întru
cunoscut Divanului
acei dări

au

rămas

convenționului

Achermanului,

nu va mai

avea

lucrarea

sa în

tâtă

să vor afla oștile Rosienești în pământul acesta, iar după încheerea,
Divanului a-l preface întrun chip cu cât se va pute mai folositoriu
|
|
întâmplări.
împlinire o asăminea Monarhicescă, poruncă, eii mt îndatorese aface
aceste mai gios următâre: Intăiu, ca tâte sumele carele pe temeiul
pănă

acum

ne împlinite

de la birnici,

să cuvin a întra de la întă-

iul Matu a. anului curgătoriu în hazn6, deostbindu-st însă banii aceia care în puterea
hatișerifurilor de la 1802 și al pontului al cincilea a tractatului din București, s'ait strîns
în folosul ocărmuirei turcești. Al doilea, că împlinireaa 129,333 lei, care, după punerea,
la cale a Domnului de pe urmă, st împlinese de la birnică, spre deplinirea acelor sume
ce în urma asidosici dăruite să să însemneză pentru trebuinci6sele cheltuele a stăpâniri,
care acum st desființază. Al treilea, fiind dar că asidosia contenește lucrarea sa de la întăiu
Matu a acestui an, și fiind că după obicekurile de aice, birul să strînge tot-dcuna pe
doit luni, apoi de la lăcuitorii ce plătesc birul trebuește a să împlini darea acâsta, deosthind numai banii ce sai pomenit în doiiă ponturi mai sus arătate, pentru trei vadele
trecute, adică, întiiu: pentru Maiu și Iunie, al doilea pentru Iulie și Avgust și al treilea
pentru Septemvrie şi Octomvrie, precum numai puţin și pe vremea viitâre, birul să să
împlinescă

fără rămășiţi.
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Pentru tote aceste ponturi, ci puiu înaintea Divanului

a face

cuviinciâsa

punere

la, cale.
Graf Palin.
No. 4.889.
Octomwrie 21 București,

1828.

Ordinul Divanului Cnejiei Moldovei cătră Vistieria [ărei, prin care vegulezi modul strângerei bivului pe viitor, și în care să arată și ce sumă ca bir plătea fara
pe aceste timpuri Jurcilor.
.

..

.

?,

.

*

Divanul obştese a (mejică Moldaviei,— cătră cinstita Vistierie a Cnejici Moldaviei.

CCCXIII. St alăturează aice copia predlojeniei Inalt Exelenţiei sale împuternicitului President Graf 'Pheodor Petrovici Palen, din 21 Octomvrie, supt No. 4,889, atingitâre de
rânduirea strângerei birului pe un an, începându-st de la di întiiu Maiu trecut și pănă
la sfârşitul lunei Aprilie viitâre, afară numai de condeile acele care st strîngea împreună
cu birul în folosul Porţei othomaniceşti; iar ostbit că şi condeiul de 129,333 lei care
după punere la cale a Domnului de pe urmă să împlinea de la birmici pentru trebuinciosele cheltuele a stăpânirei, să desființază, Fiind dar că întru acestă împlinire să arată
că iaste Monarhicâscă înaltă hotărîre, apoi și dreptăţile a or a căria neputinţă vădută
a 'Ţărei contenesc și nimică nu pâte fi destoinie spre urnirea și a unui minut a lucrărei Impărăteștei înalte voinți. Cinstita Vistierie, cetind din cuvânt în cuvânt predlojinia
acesta, va rîndui îndată ca să să facă și tablele cifertului, cu oscbire numai a scăderei
acelor 133,717 Iei, întru care să cuprind atât țibiciia, adecă haraciul țărei, cât şi rechiabidia și ibiâita, din suma de un milion doiiă sute șasă-deci mii lei, (1,260 „000) ce este
hotărită și legată a fi birul ţărei, după pacea de la Bucureşti, afară de birul ținutului
Botoșanilor, care urmeză a se strânge și acum, precum ati fost și mai înainte.
Strângerea acesta a unui an a birului, fiind că urmeză a să face în șast luni, ce
ati mai rămas păn' la di întăiu Malu viitorii, adunarea obștâscă a Divanului socotește
că în luna, Noembrie,

Dechemvrie și Ghenarie

să fie strângerea

de un cifert îndoit, și în

Fevruarie, Martie şi Aprilie alt cifert îndoit, pentru ca să se împlinâscă cuprinderea povunccă acei ce hotiiriiște de la di întăiu Matu trecut strîngerea birului, iar tablele cifertului vor fi fără prefacere după tablele cele mai de pe urmă a cifertului ce at urmat
înaintea asidosici. Iar cât pentru banii răsurilor câte 15 parale lu lei, care după legiuive să strânge împreună cu cifertul, fiind că ai urmat

strângerea răsurilor fără cifert pe

șase luni trecute, cu ostbite table, apoi tot osthit va urma strîngerea răsurilor şi pe
aceste șast luni rămasă până la di întătu Malu viitorii; fiind că nu încape a să lua și
răsura, pe tâtă suma

acâsta a Dirului de un

an, dacă s'ait strîns pe șasă luni pănă acum

os&bit; dar nică încape a să face neînțelegere satelor, dicându-li-să să cisluescă dotiă ciferturi a birului pe trei luni și numai pe un cifert răsurile întra aceste, ci mai ales lămuvit să li să arăte că răsurile lefilor să împlinesc cu osăbită tablă și cisluivea birului să
fie osăbită, întru acestă vreme și neamestecată cu răsurile, Iar cătră adunarea obştâscă
să va, triimite din partea Vistieriei estractul tablelor, ce să vor seste, după acâstă înaltă

Impărătâscă voință a strângercă Dirului,
”

Noemvrie
————

OROS

—

1528, Iaşi.

—
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1828.

Declaraţia Divanului obștesc al Jloldovel, prin care se arată că a piumit garanţia din partea Vistiernicului Dimitrache Ghica, pentru întreprinderea întreținere
a 1000 cai, trebuitori armatei rusești.
Divanul obșteştei adunări.

Aupana oonqaro CoGpanii,

br unerapiio Moagapenaro

Divanul obştese al Cnejici Moldaviei,

huaiecraa.

După cerirea Dumni-sale Visternicului
Dimitrache Ghica, sprea da dovadă Visterici pentru zălogul cu care aii siguripsit
ținerea a una mie cai, Divanul obştese
prin aedsta înștiințeză pe cinstita Vistierie
că Dumnia-lui Visternicul Ghica a înfă-

CCCIIV. Ilo npoerât Bueriapa Anmurpiit Pin, NAMETT
rpedonaniu Buerepieo aadora n oGegueunuisi coqepitauist
NpUGALONILIXD TELCIU NOUTOBLIXT SONIA $ Apar 06maro coGpanin en yutaostanerr Buerupio, u7o TI. But
eriapr AMumurpiit Tura, UpeAeranilIb ANBauy CeMy A0EyMeNTisl ROTUNIGL ROCĂ howanenuiTbt COLCMU NpuuaAIciaHUNI Eh ONOIĂ CCAHnțIUL BP Dakonenosn WIIuŞTĂ Cocrounuii
Tab PuBIO 11 TAROM iC 1ta AOL ETO Bi TOpoAL seca x
cocroumii ; nopazexorpnio unana nait qenio, ro ranonii
MOeTb OGezncul BATI 00R3A2A40r'b Vb DOAIOĂ Mp

toșat

THALCTRO ECO UE CCTI COAAXEPIRANĂNL MONITOR I0uraqeii,
HARD PABLO DAEIIOMACMŞIO CYMUY, ANOTOMŞ A0EYMUUTII
ciu nozaneuaraniu AuBauezoro nevarbio vero Bieriapa
Fusu nozomenbi Bb MuTponodiio, Tab U OyAyTp» XpHunTIeb
A0 TOTO BpEMELIII, NORA COBEPULENLO HPepHTUTEIA HAAOGHOCTI,
pb 201078, OGEBUCUUBALOLMINT TUICIUY HpHABOWULIXE HOH18 au.

1828

roap.

Divan

tru ţinerea a 1,000

documenturile

moși-

cai, și suma

ce

saii

slobozit întru deplină măsură, care zălâge
pecetluindu-s& cu pecetea Divanului și a
Dumni-sale Visternicului Ghica sai pus
în sfânta Mitropolie, unde se vor şi păstra pără când st va săvârşi trebuința în
acest zălog ce siguripseşte ţinerea a 1,000

IOBBIXD AIOWAACIĂ.
Menadpu

acestui

ilor sale Comăneştii cu alăturatele siliști
din ținutul Bacăului, precum şi documenturile casei Dumni-sale din Iași, și după
cercetarea ce sait făcut, sait păsit că acest
zălog siouripseşte contractul încheiat pen-

[. Seen

cai.
Dechmvrie

ş- VENIAALIN
man

13 ile, anul 1823 Capitala Iași,

Mitropolitul Moldaviei.

Canta Logofăt. Constantin Canta Visternic. Vasile Aliclescu Vornic.
Vornic. Mater Roset Hatman. Pa/adi Vornic. Canta Postelnic.

Dimitrie

Deldi|

Am priimit amanetul mai sus pomenit ce am avut păstrat în sfânta Mitropolie, pentru care încredințez.
1850 Octomvrie 21.

Visternic.

Dimitrie Ghica

SIROP
FARA

—
DATA

Adresa de mulțămire a Jlitropolitului. Veniamin, împreună cu Doerii, representantului rusesc, pentru ofranda a 4 tunuri, din care s'a făcul un clopot în Alitropo-

lia Jloldovei, și care

tunuri aă fost luate de Ruşă în resbotul din 1528 și 1929
|

la Brăila.

CCCXYV. Grăbind a r&spunde la înserisul Exelenţiei Vostre, din.... a următori luni,
cu căduta smerenie vă aduc cele mai adevărate sîmţiri de. mulțămire ce împreună cu
mine supun Exelenţici Vâstre și cei-l-alți toți pământeni pentru mijlocirea hărăzirei a 4
tununi, din acele dobândite în slăvitul resboiu a fericiţilor ani 1828 și 1829, rugându-ne să,
vroiţi bine a priimi ce întru tot supusă a nâstră mărturisire, a mulțămirei şi a cunoștinţei, atât cătră bunele

cugetări a. Impărăteștei

sale măriri,

prilegiul gândește la fericirea acestui Prinţipat, cât și cătră

carele cunâştem

Exelenţia

Vostiă,

că în tot

a căria

—

986—

înțăleptă ocărmuire este și tipărită în inimele tuturor Moldovenilor cu slovele bunei cunoștinți.
Ei împărtășind de acestă bucurie pe toţi de obște, tot odată am cerut și socotința,
fieşte-căruia, și întru plăcută mulțimire și unire s'a găsit de cuviință a să face numai
un clopot din acest metal, la al soborului bisărică a Mitropoliei, în slava numelui întru
tot milostivului Monarh, spre pomenirea acestor fericite epohuri a izbândelor sale și spre
cinstea, și lauda nâstră, a căria mărime făcându-i alegerea din tote cele-l-alte clopote,
tot-odată înfăţoșază privitoriului și înţălegerea scoposului alcătuirei lui.
Ei am pus în lucrare din partea me, milostivul meii Donm, cele de cuviință îngrijii pentru însemnarea priimitoriului la Galaţi a acestor tunuri, aducerea lor aice şi pornirea lucrului, a cărui săvârșire cu nerăbdare dorindu-l, nu voiu cruța cea de mai aprope
sîrguință, prin care să împlinesc Monarhiedsea vroinţă, isprava mijlocirei Exelenţiei V6sstre și bucuria nâstră tuturor de obște.
ic-mi certat vă rog a ve înoi încredințarea respectului celui mai adâne cu care am
cinste a fi
Al Exelenţiei Vâstre cătră Dummnedeii rugătoriu.
DD

ROOXE——

1829.

pentru dările locuitorilor fărei, mai ales a rusumaluMoldovei l
unsu
Divanuhi
Răsp

pilov, susținând că sunt în conformitate cu obiceiul țărei, veclamând menţinerea lor.
CCCXVI.

Viţe President, din 16 Iunie, No 4617,

In urmarea predlojâniei Domnului

obștâsca adunare

a Divanului

Cnejici Moldaviei,

după

tratarisire

urmată

doit

în

dile

la 18 și 19 a curgătârei luni, pentru mutarea birului în rusumaturi, după închipuirea
Divanului Valahiei, spre ușurarea adică a lăcuitorilor, sati găsit că rusumaturile în acest
"pământ sunt îngrădite și legate cu obștești acturi, sobornicești hris6ve și cu blestenuri
„atât a Soborului pământesc cât și a Soborului bisăricii ecă mari, și anume l-iu. FHrisovul din 1815 Iunie 20, legat cu blestemuri a Soborului pământese, la 1817 April 50.
Al doilea hrisov

din 1815

Noembrie

1,

întăritoriu

obşteştei

anaforale

din

20

Iunie

a

aceluiași an, legat cu strașnice blestemură a Soborului pământenese la 1816 April 30. Aceste
tâte lucrate în urmarea patriarhicescului și sinodicescului blestem din 1815 Iunie 15, slobodit
pe temeiul vechiului obicciu și a legăturilor prin testament, spre a nu să adăogi darea, ru- |
sumaturilor supt nici un feliu de chip și nică la o întâmplare, după care priimindu-să
în băgare de samă și următârele împrejurări, obștâsca adunare ai încheiat socotinţa, sa.
Intăi, că birul fiind așădat pe tâte stările lăcuitorilor Dirnică, mai lesne aste și mai cu
ușurință urmeză împlinirea de la toţi bimicii de obște, de cât în partea numai de la
acei ce ati: oi, sfini (râmători), stupi, și vii; mal ales că după obiceiul pământului, osebit de
rusumaturile ce plătesc lăcuitorii cei ce.le ati, apoi și la cisluirea birului și a havalelilor, le pun în analoghii și mai ferit iaste de catahrisis așădimântul împlinirei birului,
făcându-să regulat pe fieşte-care triminie și după cisluirile alcătuite de cătră însuși lăcuitorii între denșii. Iar adunarea banilor rusumaturilor nu pote fi îngrădită de asuprire,
ne având înlesnirea regularisirei. birului.
Al doilea, că la Valahia iaste ştiut că starea boerâscă, și monastirâscă, afară de scutirea de rusumaturi pe ale lor, care acâsta din învechime sait păzit cu nestrămutare,
mai ati încă deosăbite împărtăși cu hărăzini din însuși rusumaturile stăpânirei cu a

—

281

—.

cărora jărtfire pot îndeplini sîmţitârea parte a birului. La Moldavia însă neurmând o
asemine osăbită împărtășire, nici chipul nu să prilejăşte de a să pute înehega vre-o sumă
în despăgubirea birului.
|
|
Al treilea, că starea boerescă

a Moldaviei,

de la întrarea oştilor Impărătești, pigu-

Dbește multe din dreptățile împărtăşirilor că, spre agintorul "Țărei, precum de pildă banii scutelnicilor, care cuprind pe fiește-care an 672,000 lei, legiuiţi prin actinameli și
hatișerifuri,

ca să-i tragă boerii în tâtă vremea

când

se împlineşte birul din "Țară, as&-

mine și folosul slujbei, ce trage de la acei scutelnici, precum și însuși averile lor, alte
jărtfiri necontenite să fac în trebuinţele oștenești; iar ușurința lăcuitorilor Dirnici sar
închipui mai cu înlesnire de ar fi cu putinţă a să scăde din bir suma de mai sus pomenită a banilor seuteluicilor, rămăind atunce birul 454,283 lei, din care fiind că de
la treptele "Țărei se împlinește 217,071 lei, 54 bani, după așădămenturile lor, cum și
(0,000 lei de la dugheni, care aceștia nu sînt supusă prefacerei, ar rămâne asupra lăcuitorilor suma de 177,211 lei, 66 bani.
Al
No.

patrulea,

165,a

că iaste

Dumni-sale

vedere

în

deplin

însuși

împuternicit

cuprinderea predlojinici din 18 lFevruar 1829,
Prezident ca, din acest bir să să rescumpere

chitanţele lăcuitorilor, pe cele date în trebuinţele oștinești, și apoi de ar și fi cu putinţă
mutarea Dirului în rusumaturi, atunce darea ne fiind obștescă pe toți lăcuitorii, precum
|
Dirul, nici întrun chip nu sar putea nimeri analoghia scădereă.

Al cincilea, că nică haznatia însuși mar putea fi sigură întru îndeplinirea, sumei bi-

'vului cu accstă
purilor.
AL șasălea,

închipuire,

că rusumaturile

pentru

tâte sunt supusă la nestatornicia timde la acei ce aii bu-

numai

împlinindu-să

și în sferșit că acesti sumă

cate supusă rusumaturilor, care nu să socotesc mai mult de cât o a treia parte
rodului, și atârnând acestă povară numai asupra acei părți, vederat iaste că în

a

no-

grabă

ar obosi şi pote că pentru de a putea scăpa de o as&mine povâră vor desface averele
acele pricinuitâre de sarcini și cădere, iar în urmă şi cele-l-alte părți a norodului mai
mult ar suferi dacă aceştia eu care că astăli să îndămneză și să agiută, ar îngenunchia,
şi nu rămâne

îndoclă că tâtă "Țara ar veni întru așa

ar

stare, în cât nu

mai fi putin-

căâsă spre întâmpinarea, ceririlor și trebuinţele ocărmuirei.
Anul

VENIAMIN

15829 lunie

19 dile

Mitropolit AMoldarică.

Petrache Sturdza Logotăt. Dimitrie Sturdza Logotet. Sandu
Canta Logofăt. Grigorie Ghica Vornic.

Andronache Donicv

Sturdza Visternie. Balş Logofăt. Costandin
Logotit. Ioan

Sturdza

Vornic.

Toader» Balş.

Vasile Miclescu Vornic. Aleco Canta Vornic. Paladi Visternic. C. Sturdza. Sturdza Hatman. Beldiman
Cantacuzin
Vornic. Alecu Stnrdza Visternic. dn Cantacuzin Vornic. Ghica Spitar. Grurge Vornic.

Postelnie. Joan Grecinu Vornic. Canta Postelnic. (Trei nume nedescitrabile).
SS

OGRI—

1880.

Adresa funcţionarului pus F. Jlircovici cătră JMilropolitul Jloldovei Veniamin,
spre a împărț, mile la săraci în dia onomasticei Împăratului Neculai Pavlovici,
BucononpeocBanrenutiniii Baaauro
Muaoerucuii Apxnnneriipr !

CCCXVII, Ba oananenocanie oGueit pazocrii, 11 PEpIO
OAAANItiecRArO GIAroioBbiit, Rh BDICONOTOPilCCTBCULOUY
Auto resouemirerea Bcexuaoeruntiiularo Tocyaapi narmiero

|

Inalt

Preosfinţite

Stăpâne,

milostivule

Avhipast or!

| Spre amintirea
.

-

bucuriei nâstro „comune
.

v

?

ȘI evlaviei de supunere credinciosă pentru
Ciita, de înaltă solemnitate a onomasticei

—

288—
a tot Augustului nostru monareh, la 6 dile

G-ro uueaa Gyayuaro ȚlexaGpu mbeana, [. Iloanonounuii
IIpeackAaTear, Kakb uataauui'b Bb hpat, BbuiiB'p CEO
BD OGH3ANNOCTIE,

II TOPiECTRO,

AATb

NPABAINICCTBY Ceuy BOZIMORNOI

NOPŞUIL MI

ninmu, upuraacuri, Bame

Aa

MHAOCTILALI

Cuuran

MERA

NpOuuMI

datorie să dee acestei sârbătorio strălucire
posibilă și solemnitate, nva însărcinat, între
alte disposițiuni, să vă invit pe Inalt Prea
Sânţia Vâstră de a distribui milostenie s€vacilor pe la biserici.
Considerând pentru mine de o datorie prea
plăcută a comunica Inalt Prcosfinţiei Vostre
o aseminea intențiune bine-făcătâre a D-lui

EP pat

GEAULIMD NPI NCpEBaAxb.
AU

Meu OOH3anocTIio

Bamemy BercORONpPEOCBALNENCTBY, TaAtOBOE
IL.

pacnopaite-

BpIcORONPCOCBILICHETEO,

upinTn Bere,

nambpenie

ale lunci Decemvwrie, D-l President cu depline puteri, ca șef în ţară, credendu-și de

Caecii

Iloanonounaro

cOOGnITL

GIaroAbTeILII0€

Ilpeacbaareau,

51 -OcTa10cr

BD NOANOĂ yBEPELINOCTIU, UTO BLILO UYEETRY UCIORBEOIIOGIIL
Bautero, tz» qobeprueiio oGuţeii pazoceri, RT Oanamenopanie
BPICOROTOpiRecTneunaro

Au

reaonnenurerea

LOCY IAPA

JIMIIEPATOPA HHHOIAS IABIOBIINA, ne
paaăaTe MHAocTuuLI OBANND, UI TÎXD CAMT
nonriii

oupirr

Gaaroabaniii

Ero Ilpenocaxoqureanerpa.
Ilopyuas cei CuuTrib

nacrriptony

BamuxD,

1 BoInoauurI

MOINTRAMD

GIAroczoBEeniI0,

BANNIND

President

ocraure
NORAZATI,
iedauie

31

APXur-

IIMĂIO WCeTb OriTb CL ICTIHIl-

NDIAD HOWTCHICMI N HPeAaULNIOCTII0,
Bamero

BricORONPEOCBAMINCUCTEA

NOHOPibiIiuMD

cu depline

puteri,

cii rămân

pe

deplin încredinţat, că [. P. $. Vâstră după
simţul de iubire de 6meni al I. P. Sânţiei
Vâstre pentru terminarea bucurici nostre
comune, în amintirea dilei de înaltă solemnitate a onomasticei Suveranului Imperatorului Nicolae Pavlovici, nu veți împedecă de a împărți milostenia săracilor, și cu

CIŞTOIO

acea însăși de a arătă

o notă

încercare de

hine-faceri ale IL. P. Ș. V., şi de a îndeplini
dorința Exelenţici Sale.
Afierosindu-me sfintelor rugăciuni ale
|. P. 5. Vâstre și bine cuventărei Arhi-

. MIPROBILUD,.

]lo. $7:7. 15 IloaGpu 1830, slceu

păstorale,

am ondre a fi cu adevărată stimă,

şi devotament
Al Inalt Preosfinţiei Vâstre prea plecat
serv.
|
LI. Aivcotici.
No. 8717

1

Noembre

1839 Iaşi.

——NROI%0—

18831.

Adresa funcţionarului rus FL. ivcorică cătră Jitropolitul Moldaviei

Veniamin în

causa veîntoreeret unor bani aghenţiei ce s'a deposit în Mitropolie.
BrcoronpeoeBsineuntiimiii BaaqrIo
MuaocruBmii Tocyaapr !
CCCAVIII.

Ilo

npeamecrBopaBuuib

pacnopaienias'B,

nap Witcaa axmiiickaro cCopa, NpeAnoao;ennaro na yAOBICTronenie Xoanenz, 38, sanie NOAD TOMNTAIL AONOLD IX,
WacTi Aenerb Xpannren Bb Murponoain. Haxoan NpabiabHBIMD, UTOGbI EYNUMA CÎi, COXPANAIACI AOBDIAANIL BD CBOEMTD
uter,

ToecTb:

Bb heaprupuoii Hoxuuciu,

a noxopubiime

upomy Bame BIcoRONpEOCDANIENOETEO paAcnopaAuToeii, 4ToGu

Bet nocrynuziuiu

Giant

BO3BPaniCnuI

BL

ns»

utaprupoii

BBACIIE

aqitiu,

Koweit

acuvru,

-

.

Cr nernunrb HOUTENICI'D 11 COBEI IMEHIi010 NpezannocriIo
UM'BIO UECTb GBITL,

Ramero

PricoronpeoesimnencrBa

Ioxopusaiinuuyrz CaŞT010
P. MIIPROBIIUL,
Ho.

2445, 3 Anptan

S31. Scena,

Inalt Prlosfinţite Stăpâne, milostivule Arhipăstor !
După disposițiunile anterisre, din numerul venitului de la, agie, care venit să prepune a fi pentru satisfacerea proprietarilor, pentru exproprierea caselor lor, peutru hospital, o parte din bani să păstreză
la Mitropolie. Găsind, că este just, ca acostă sumă să să păstreze pănă la liberarea la Jocul săi, adică în compania pentru Cuartiere,

cii vă

prea

plecat

pe

niă, cari ati provenit de la compania pentru Cuartiere, să fie întorși dregătoriei agici.
Cu adevărat respect; şi distins devotament am ondrea a fi
Al Inalt Preosfinției Vâstre prea, plecat serv
FL. dlivcocică.

No. 4tă, 3 April 1831, Iași.
Rose

rog

Inalt Sânţia Vâstră a disposă, ca toţi ba-
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1882.

Lpistola hui Constantin Ciupercovici cătră Arhimandrilul Veniamin Roset, igumenul monastirei Dolăști, prin care-i spune măsurile ce u luat în gospodăria
averei acelei monastiri.
Cu smerite metaniă sărut drepta blagoslovitore a. Sfinţilor

Vostre, milostive Stăpâne.

CCCXIA. Cinstite Părinte, pentru perdelele oilor, de care Sfinţia Vâstră ne porunciţi
spre a ne îngriji mai din vreme, am adunat tote cele de nevoe; numai la facerea lor
cere neapărată

trebuință

spre a fi scutarul față să să facă după

cum cl va arăta, ca nu

la urmă să pue pricină că nu sait făcut după cum lui trebuința cere.
Pentru coșerul cel din livadă, de care nc-aţi seris, ca să să ceree de nu-i stricat, după
cum ati fost și cel de la Rediu, și bătând dintrenșii 25 merțe sait aflat buni, și am deșertat numai

atâta cât ar fi îndestul pentru

acești noi, puind însă păpușoii

ce

ai

mai

remas desupra celora-l-alți.
Pentru ca să nu să mai strice păpuşoii în coșer, ne-ați poruncit să întrebăm pe
Părintele Sinesie, spre a ne arăta acel meșteșug de care ne-ati și arătat, și vom urma
atât la Doljeşti, după cum şi la Rediu. Grâul cel de vară sati isprăvit de treerat, din
care sati vânturat numai 19 merţă, iară cela-l-alt îi în vrav; iară pe Luni se va isprăvi
de vânturat cu ajutorul lut Dumnedei, rămăindu-ne de trierat ovăsul și fasolile și mălaiul.
Ceirul cailor sati isprăvit de arat de Joi, și am fi început a ara la Rediu, după
cum ne poroncești, fară fiind boii cam trudiți l-am odihnit acele 2 dile, culegând în acele doiiă dile tâte legumile și puind și S bolobâce de curechiu la murat pentru iârnă;
iară de Luni vom începe iarăși a ara cu ajutorul lui Dumnedeii.
Pentru argaţi ne sericţi, ca să tocmim mai din vreme, de care sunt îndestui pentru
întâmpinarea la tâte cele poruncite. Pentru via de la Draga, de Luni vom pune să să
culegă. Pentru boi mi-aţi poruncit, ca pe la 20 a acestei luni să să afle la Rediii, odihnindu-s& vro 3 sati 4 dile până la larmaroc; Yară fiind-că iarmarocul să începe cu o săptâmână înaintea sfântului Dimitrie cere trebuinţa de a-i pori mai înainte de aici, și viind la 20 nu vor avea când să să odilhnâscă.
Pentru dejmă, de care îmi porunciţi să privighez, spre a nu se face ispravă, am fost
ci singur la facerea prubilor, făcând izvod fiește-care cât are: a da.
Pădurea de la Draga am slobozit-o iarăși de a să vinde cu jugu. Iată triimet și
izvodul de lefile părinţilor și slujitorilor. Intre altele sînt al Sfinţilor Vâstre smerită ȘI
supusă

slugă

pină

la mârte,

|

R32 Oct. 9.

Constantin Ciupercovici

N.B. Bivolii i-am vândut lui Tache cu 500 lei, după cum i-aţi lăsat Sfinția Vostră,
primind numai arvonă; iară de vă ţineţi înșelat, îi voiu întoree arvona.
————IROOR—
1882.

Epistola lui C. Ciupercovică cătră Arhim. Veniamin Rosăt, igumenul Doljăștilor,
în afaceri de ale gospodăriei acelei monastiri.

Sărut drepta blagoslovitâre a Sfinţiilor Vostre, milostive Stăpâne.
CCCSX. După, porunea Sfinţilor Vâstre, îndată cum am sosit am pus și sait măsuDocumente

37

—
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și de cosit, 55 fălci de
rat tâtă Bohonca: 25 fălci în curătură cu vatra satului de arat
unde st pâte curăţi.
la drum la vale de axat și de cost, 31 fălci și 20 prăjini pădure
Peste tot sînt 111 fălci și doiă-ecă prăjini.
bolnav și banii nam
Părinte Arhimandrite, ce să fac cu Froim, fiind că este fârte
bani vor fi pentru câștiul
mai scos de la el, ci mi-ati dat datorie din sat $00 lei, care
sînetuvile nu are nică o
acest de pe urmă; ar pentru ceia-l-alți bani ce este dator cu
pănă nu st va mai îndrepta,

putere acum,

de la Draga

cârșmară la cârciumă,

că de a mai ţîne orândile nu are putere.
Isprăvnicii, fiind grabnică.
urmă, după ce voiu mai seste din datorii, neavând
luă Isaia, pentru suma vitelor.

după cum veți socoti Sfinţia Vostră,
Iată triimit şi o cartea cinstitei
Pentru bani, voiu triimite mai pe
acuma bani gata. 'Triimet şi izvodul
Vinul

şi st râgă ca să puneţi

sati dus la "Pergul-l'rumos. Şi cu acâsta remân

tre smurită şi supusă slugă,

al Sfinţilor V'6s-

“Costache Ciupercozică.
,

„532 Oet, 27,

————SRDOR—

18

88.-

Dolăști, prin
Epistola luă C. Ciupercovici cătră Arhim. Veniamin Rosăt, igumenulde
locuitori, rucare arală că prin sale se încvartireză spreernare Căzaci, carii pradă
îi îstorigându-l a mijloci scoterea lor din satele monăstirești, de-i posibil. Apoi
sește ce măsuri aă luat în gospodăria moșiilor monastirești.
or Vostre, miCu smerite metanil închinându-mă, sărut drepta blagoslocităre a S/inţiil
lostivul meă Stăpân.
hotăriţi de
CCOXKI. Cinstite Părinte, am socotit că vom scăpa de Căzacii, ce sînt
a erna

pin

în Rătunda

satele

aceste

ati şi aştdat

de

pe

Siret,

dar

nu

ati fost cu

78 de toți, și la Rediu

putinţă,

fiind

că în Doljeşti

încă ai să vie cât de curând

9,

și

și de

r Vostre,
vor veni atâţa, apoi să duce fenul, că umblă noptea de fură. M& rog Sfinţiilo
șede până în
faceți vro mijlocire, doră îi veţi pute ridica din satele nâstre, că de vor
nu aii de pe
primă-vară, apoi lăcuitorii noştri rămân cu totul săraci, fiind că ci singuri
sati arat
acuma ce mânca, dar în sfârșit cu ce să ţie fieşte-care câte 2 soldați. La Rediii
sat unde
pănă acwna delul unde ai fost grâul, orzul, ovăsul și scara, sait arat și după
de vară, și cu
ati fost ovăsul şi sait început și în popușoiște, unde ati fost an grâul cel
și pănă acucă
ajutorul lui Dumnedeii vom face arătură după dorința Sfinţiilor Vâstre,
ște,
ma sati și isprăvit la Rediu de arat; iară când am scos la arat plugurile pe burueni
ai, nepuSati ridicat zapcii la Eși cu ciubote spre a face remășița de lemnile ce mai
arc.
tând ca să ne are, iară viind îndată îl vom pune și pe dânșii să ne
Pentru jidovul de la Răchiteni,

de care

îmi poroncești

să întru: în tocmală cu el

dat numai
pentru tâte orândile, am întrat ceti în toemală mai înainte cu cl și mi-ait
; iară fiind
2,000 lei, puindu-mi pricină că Froim ati dat 2,200, cu orânda din Bohonca
iară mai pe
că aceia acuma lipsăşte, am socotit ca să i le dati pe aceste cu acest preț,
urmă cum veți socoti Sfinţia Vostră, fiind și vinul scump în anul acesta. Pe vinul ce
șapte
este în pivniţă mi-ati dat câte 6 (lei) 20 parale, pe vadră, iară eii i l-am lăsat câte
Sfinţia
și giumătate, şi aii rămas încă necurmată tocmâla me, pănă voiu înștiința pe
Vostră, şi după cum veți găsi de cuviință mă veţi înștiința cât mai îngrabă, fiind vremea scurtă, spre a închee contract cu el. Că de nu veţi face cu acesta, orândile nstre

— 991—
vor rămâne pustii, și atunci vom ave mai mare pagubă, fiind ca orândarii cei vechi sati

lăsat toți de a le mai ţine.

|

”

Pentru cârciuma din 'Lergul-Frumos, pentru care-mi bănuiți Sfinția Vâstră,. că nu
“am înștiințat ce am făcut, m& rog Sfinţiilor Vâstue să am ertare, fiind că ct vași fi
înștiințat pe Sfinţia Vâstră, dar mati mai venit Ion să vorbescă cu mine în pricină. Iară
Sâmbătă la 23 Octomwrie ati venit şi Y-am hotărît, că de-mi va da câte 8 lei pe vadră
cu han cu tot, îl voiu lăsa, iară de nu, îl voju da altora; și ait rămas ca să vie la, Sfinţia
Vâstră, și pe Joi îmi va da tot răspunsul. Iară de va şi veni, din S.lei să nu-i lăsaţi
vadra nici de cum, că fiind că pe loc să vinde vadra câte 7 lei; așa dară hanul și dughena nu mai are încă cât de puţin măcar 500 lei pean?
Im Doljeşti am arat numai popuşoiștea cea de la mâra lui Bogdan, find că la
pluguri ait fost munai Rătungenii, fiind căla Doljeşti ai fost la Oenă, iară de Luni
vor Xeşi și Moldovenii. Lua jitării am arat cu plugunrile nostre pănă în partea ţiganilor;
că ca să are tâtă, după cum ați poroncit Sfinţia Vâstră, nu st pote, că apoi nu avem
unde să dăm ţiganilor unde să-și are.
Pe Tucinian l-am pus de ati bătut peiele cele de bivoli şi de Luni îl votu pune să
ne încă hamurile,

pănă

ce va merge

la

“Lisa. Pentru

vie

sati

pus la

tăet

de

Vineri

în d€l şi la Bohonca.
Mascurii sar fi pus la îngrăşat, iară fiind-că țarinile sînt slobode şi ati îndestulă,
hrană pe câmp, de aceia nu i-am pus. Iară de Luni s& va urma, după cum ne poroncești. Pentru izvodălul vitelor, de care Sfinţi Vostră îmi sericţi că mi-l trimetiți ca să-i
păstrez, mu l-am priimit.

Cinstite Părinte, m& rog Sfinţiilor Vâstre să am ertare acâstă ună dată, fiind că cit
văd singur că am greșit cu acesta, pentru că nu vam înștiințat de venirea duhovnicului la Doljeşti, fiind-eă având multe supărără în ditia ce am scris, am și uitat dea
vă scrie, și că de sati jeluit nici nu am avut știință, fiind-că în diita aceia am ședut
tâtă ditta la Rediu zapeiuind Gmenii ca să are bine. Și cu aceste'mă însămnez al Sfinţiei
Vostre smerită și prea plecată slugă,
Constandin Ciupercovici.
1832 Octomrrio

50.

N.B. Duhovnicul sai jeluit numai pentru I6fă,
sfinţi, spre a v& milostivi, ca să nu le opriţi I€fa.

și puindu-l

spre

a fi răgea

cătră

Mărturia Spătarulii Stamatin, prin care declară că știe: cum că Serdarul

Ga-

183583.

vriil Adam a avut sculeluici în acest ținul, ca boer.
Mărlurie.

CCOXXII. La 1823 când eti mă aflam staroste la ținutul Putnei, Dumnia-lui Sărdarul
Gavriil Avram mi-ai înfăţoșat cartea Vistieriei, cuprindătâre ca să să scală scutelnicii

cuveniți cinului Dumni-sale de Sărdar
dară tăgădui

acestă a mea

adevărată

în

satul

Grozești

știință, după

de la acest ţinut.

Neputând

cerirea ce ait făcut, i-am

dat acestă

mărturie supt însuși adevărata mea iscălitură, care să-i slujască,
ce va fi de trebuinţă a o înfăţoșa.
:

Stamatin

de temeiu

la locurile

Eşii, anul 1833, Avgust 12 dile,

Spătar.
——ADORS—

a
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1838.

Jlăvturiu luă Constantin Ghica şi Alexandru Sturdza, prin care spun că aă vădut
pitacul de boerie a Sărdarului Gavriil Avram.
Mărturie.

CCOXXIII. După cerirea ce ne-ati făcut Dumnia-lui Sărdarul Gavriil Avram pentru pitacul rangului săi de Sărdar, noi iscăliții neputând tăgădui adevărul, îneredințăm prin
acesta, înscris, că am vedut pitacul la mâna Dumni-sale, prin carele îl cinstiți cu cinul
de Sărdar; pentru care am dat acestă mărturie, care să slujască drept dovadă cătră locul cuviincăos.
In Iaşi. anul

Costandin

Ghica Vornic.

Alezardru

Sturdza

Vel

1833 luna Avgust

16 dile.

Vornic.

DOG

188384.

COCXAIV. 3,000 lei, adică trei mii lei, danie hărăziţi de Tnălţimea sa Domnul Moldavică, Mihail Grigorie Sturdza Voevod, bisăricei gospod din orașul Eșii cu hramul sfântul
Ievarh Nicolai, sati primit la Mitropolie ca să stea deapururea, de unde numita bisărică
își va priimi legiuită dobândă câte 10 lei la sută pe fiește-care an (spre pomenirea întronărei Inălţimeă sale); pentru a cărora priimire sai dat acest sînet, întărit cu a nâstră
iscălitură și adeverit cu pecetea Mitropolici.
Anul

1834 Avgust 31 dile.

ț- VENIAJIN Dlitropolit Moldaviei.
(Locul sigilului Mitropoliei.)

Din poronea Inălţimei, sale, sati numărat de cătră iscălitul suma de trei mii lei.
Asachi.

zar x

Binetul Jitropolituhii Joldaviei Veniamin, prin care se arală că a luat în păstrarea Jlitropohei suma de 3000 lei cu procente de 10 la sută pe an,pe care bană
t-aii hărăzât bisericei St. Nicolae Domnesc din lași Domniloriul Mihail Grigorie
Sturdza Voevod, cu ocasia ungerei sale de Domn în acea biserică.

Y

AHEZA, A

A

Daia

Acte și documente relative la Mitropolia Moldovei și la istoria națională,
incepând de la anul 1614 până la 1850.
NOTĂ.

Cercetând din noii documentele existente în Mitropolia Moldovel, am mat găsit încă următărele, tot relative la Mitropolia de Iași
și la istoria ţărer nostre,

1814.

Act de învotală între călugării Sinaiţi, trăitori la biserica Sântei

Vineri în lași,

și între Jlitrofan, fostul Episcop de Roman, pentru ca acest din urmă să zidiscă o
casă la acea biserică, ca mitoc pentru părinţă din llonastirea Secul. Din acest
act se constată că biserica a fost zidită de Nestor Ureche, marele Vornic, și
făcută pe când încă el trăta.
dp
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1614
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25.

Prin presentul act declarim noi părinții
Sinaiţi, trăitori în Iașul Moldaviei, la metohul nostru,

Sfânta Parascheva,

zidită de

prea onorabilul boer Domnul Nestor Ureche, Mare Vormic, că venind și iubitorul
de Dummnedeii Episcop, Domnul Mitrofan,
fost al Romanului, să dea cheltudlă de a
st face o chilie aicea în liuntru în metoh,
ântăiu de a fi pentru mântuirea, sufletului
lui, și al doilea pentru ca întemplându-să.
să vină părinții de la Monastirea Secul
să găzdudscă în acâstă casă, acceptăm ca,
ori când vor veni să stea aicea și niminea,
din noi să nu-i împedice, macar de ar veni
şi la mijlocul nopței părinți amintiţi, să
fie gata a găzdui aicea. Aseminea în timpul nostru, cât și a celor te vor veni după
noi părinți, să se ţie acâstă învodlă și niminea să nu-i împedice la acesta sub greutatea afurisenici. Deci pentru întărire adevărului saii seris presentul act, subseris de
cătră părinţii aflătozi şi sati dat la Monastirea, Secul, a cinstitului profet și înainte
mergător și botezător Ioan;
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tuxisesc cele de mai sus. Mazim Jeromonah

mărturisesc cele

de mai sus. Neofit Jero-

monah, mărturisesc cele de mai sus. M/aaim leromonahul subseriii cele de mai sus.
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188955.

Act de vândarea unor case între Ilie Abăza și Jiwopolitul Sava, și în
se vorbește încă de Biserica Albă ca Jlitropolie Nouă.

care

CCOXNXVI. Adeci cti [lic Abăza, ce-ati fost postelnic, de preună cu soțul meii Safta,
și
fata lui 'Toderaşco Rusul, ce-ati fost elucer, nepota Solomonesci Logofetese, scriem
mărturisăm cu acest adevărat zapis al nostru precum am vândut castle din Iași, ce sînt
pre lângă ţîntirimul Mitropoliei Nouă, anume Bisericei Albe, și între locurile răpăosatului
Păladi Vel Vormie şi a preutului și Potropopului Ursului din Iași și pe lângă locul
Dumni-sale lui Iane Lazului, Biv Vel Medelnicer; care cast ne sînt și nouă cumpărătură
de la mătușa nâstră Solomontsa Logofetâsa ; așijdere și Dummi-sale i-ati fost schimbătură cu Muia sa Domna Nastasia a răpăosatului Ducăi Vodă, cu niște locuri de cast
ce sati îngrădit în ţinterimul Mitropoliei Biserieei Albă, precum să vede mai pe largu
și în ispisocul Mărici sale Dommei, care sai pomenit și mai sus, Din aceste cast am
vendut Svinţiei sale Preosvinţitului Părintelui Mitropolitului Savci din Iași dirept optudeci de lei bani gata, ca să fie dreptă moșia și neclătită în veci; pentru acea că când
Sai făcut acestă toemală cu Svinţia Părintele, mai înainte nii-am întrebat tote rudele şi
nu sati aflat nime cumpărător, fâr Svinţia sa, ce nk-aii prins bine la lipsa nâstră şi la
nevoia, care avem de datornici, precum am mărturisit și Dumni-lor sale boerilor ce sînt
iscăliți mai gios; care de aemu nainte ori hie când, nime din seminţia nostră să nu mai
aibă volnicie a întârec, dacă la nevoia nâstră nu sai aflat să ne facă bine, ci să lic
de veci moşia Svinţici sale, precum am și dis în veci. Pentru credință am iscălit și noi
și ne-am pus şi pecetea ca, să să știe.
U las 1203 (1695) Octomvrie 5.

Ilie Abăza pisat.

Sajla (LU. Sig.).

——0306RS—

1697.
Tlvisov din partea Domnitorului Antioh, prin care dăruește din locul Domnese
din Braniște cu o bucată de pământ pe Andronache Stolnicul pentru serviciile
sale, și în care act se amintesc mai multe localități din jurul lașuliă.
Suret asimine de pe ispisocul Domnului Antohi Costandin Vodă din velet 1205 (1697) Iulie 17.
lar ispisocu cel adevărat s'aii aflat la Pitarul Gheorghe zet: căpt: Antiohi a căruia aii tost moşia
Rotarii, .

Noi Antohi

Costandin

Voevod

Dboj. milost.

Gospodar zenmli Moldavscoi.

CCOXXVII. Adică Domnia mea, bine vrând a urma bunelor lucruri ce-ait lucrat
alți răposaţi Domni înaintea nâstră, de aii dat milă a bodriși a slugă credinciose pentru
a lor drâptă și cu credință slujbă, ce le-ai slujit Domnilor țărci, milostivitu-ne-am dar
și Domnia mea, și dintr'a nâstră osăbită milă am miluit pre al nostru boâriu Dumniaui Andronache Stolicul cu o bucată de loc, din locul Domnesc în Braniște, ce iaste
la Covasna în ţinutul :Iaşilor, pentru a Dumni-sale -drâptă și eu credință slujbă, ce-ai
slujit altor Domni mai înainte și Părintelui Domnieă mâle și acmu mai pre urmă ȘI
Domniei mele slujind cu dreptate. Şi am trimis pe bocriu nostru Vasile Rojniţă, Vornic
de Pârtă, de ati mers acolo și ati strîns 6meni buni megieși de pin pregiur, anume: It-

—

995—

todi, Vataf de vănători, şi Grigorie Bogdaprosti, ce-aii fost Vataf de vânători, şi Malcoci
vânător și Mihăilă de acolo și Ion şi Mihăilă Aprodu și Tănasă cel bătrân și Gavril
Brânză din Comarna şi Andrei din Comarna şi Gheorghe de la Pruna și Dumitru Hăliţă și Simion și Costandin Foca, sluga Dummi-sale Visternicului, și Mihăilă, Broatie cel
bătren şi mulți Gmeni buni, și atit socotit și ati: ales și ati hotărît acea bucată de loc
din sămn în sămn, începând hotarul din movila, cea mare la vale peste Covasna, alăture
cu hotarul Dobrovăţului și cu a Homorului și văleciia Fătăciune la deal pin! în zarea
dealului, și să tîmpină cu hotarul lui Buzne și zarea dealului în sus pă în hotarul călugărițelor de Socola şi la vale alăture cu hotarul călugărițelor și cu hotarul Agapici,
pă în podul Moerăi, și sati pus stilpu dâsupra podului, despre apus, și (le acolo în gios
pre supt stîncă, piu în hotarul lui Mihil Logofăt, și farăși păn' la movila cea mare de
unde sai început hotarul Mintii ; pentru acea ca să-i hie Dumni-sale de la noi dreptă
ocină și moşie și giupănesti Dumni-sele și cuconilor şi nepoților și a tâtă sămânţia cine
Sar alege mai aprâpe. Aşijderea și după a nâstră viță, și Domnie, pre cine Dumnedeii
va alege Domn a hi ţărci: aceștia a Moldaviei, din fiii noştri saii dintralt nem, poftim
să aibă a strica a nostră danie şi miluire, ci mai vârtos să aibă a da și a, întări și
a milui, precum şi Domnia mea nu stricăm mila și întăriturile ce ati dat și ati miluit
alți reposați Domni, ci mai cu bună osârdie întărim și miluim; acâsta seriem.
Iscălit. gospod: ANTIOII COSTANDIN Voevod.
(Locul peceţei)
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Actul

,

Savin Uricar.

381.

cumpărare a locului luă Sandu Alevra de la: Dimitrie
care face schimb cu Jitropolia, luând moșia Cecaniă.

DBoldin, cu

CCOXAVIII. Adecă citi Dumitru neguţitoriu Boldin și cu ficăoru-meii Costache
seriem și mărturisim cu acest adevărat zapis al nostru, precum să să ştie că de nime
silit nici asuprit, ci de bună voia nâstră am vândut a nâstră dreptă ocinăși moşie, un
loc de casă, ce am aici în târg în Iași la ulița IHagide, din dosul dughenilor a Sanduluy
sin “Pomei lui Alevra și a Catrinei Lăscăre, și pe lângă locul dughenilor lui Ștefan Mihai și la deal păn” la uliţă despre biserică la stete Fteodor și din gios păn' în locul lui
Ilașeo și păn' în gardul lui Chiriac Odbaș, ce l-ai cumpărat Gligoraş Crășmaru. Acesta,
loc l-am vândut Dumni-sale Beiului Chervasaragiu la vam, drept bani gata 30 lei, bani
de argint și ni-ai făcut plată deplin întru mânule nâstre toţi banii ce serii mal sus,
ca să le fie de la noi dreptă, ocină și moșie și femeei saii și copiilor în vecă; care loc
mi-ati fost și mie

cumpărătură

Lascar

de la

feciorul

lui

"Toader Abager;

și la acestă

" toemală sai tâmplat mulți negustori și mahalagii, 6meni din carii mai gios s'or iscăli ;
și noi pentru credință am pus pecete şi copilul ai iscălit, și eit Dumitrache Comisul,
Diac de cămară, am scris zapisul cu voia lor să să ştie.
U Jas 1239 (1731) lulie 10,

Dumitru Boldin ( sigii ). Jordache Sandu Trubotdin, Ștefan Mihu primăsc. Constandin.....
Dumitrașco

Pojar martur.

nedescifrabile).

Maria

fata

lui Dumitru

99058—

martură.

Toma martur. (Două nume

—
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Schimbul ce aă făcut Mitropolitul Antonie, dând moșia Cecanii din ținutul Putnei
lu Sandu Alevra pentru o pivniță de petră și o dughenă în târgul Iașii.
CCOXXIX. Adecă eii Sandul feciorul a Tomei a lui Alevra, înpreună cu makca
mea Alexandra și cu fratele meii Natanail călugărul, seriem și mărturisim cu acest adevărat, zapis al nostru la cinstiti mâna a Svinţiei sale Părintelui Mitropolitul Chir Antonic, precum să să ştie că am făcut schimbătură cu Sfinţie sa pentru o moșie, care
ati fost a moșilor noștri, la ţinutul Putnei pe Milcov, anume Cecanii; și noi am ştiut că
Xaste acea aoșie dreptă a nâstră și am cheltuit de am făcut și mâră în apa Milcovului,
iar acmu mai pe urmă sati aflat acea moșie şi cu vadul de moră unde am făcut noi

m6ra, dată danie Svintei Mitropolii de unchiul nostru Gligoraș Iaşanul, care aii fost
frate mâşei nsstre Zoiţăi Alevr6e și noi mam știut de acea danie a umehiulu nostru ;
iar acmu vădend Sfinţie sa Piirintele Mitropolitul că stăpânim noi danie a unchiului
nostru, ce-ai fost dat Svintei Mitropolii, făcut-ati luminată cartea a Măriei sale luminatului Domnului nostru Io Grigorie Ghica Vodă, ca să-și stipânescă, moșie, ce este danie
Mitropoliei de la unchiul nostru Gligoraş Iașanul, şi noi să fim lipsiți de întrega moșie,
și pe poroncă, domnâscă am fost dar rămas cu giudecata Divanului să-și stăpânâscă Păvintele Mitropolitul moșia. Apoi noi am cădut cu rugăminte la Sfinţie sa Părintele Mitropolitul și am făcut schimbătură, am dat noi Svintei Mitropolii pentru acea puţină
moșie de la Cecani și cu vadul cel de mâră, o pivniţă de piairă de aici din târg din
Iași, ce aste pe podul Hagi6e, și cu dughena de crâșmă și cu tot locul din dos, cât ține
dughena de largă aşa merge și locul din dos pănă unde ati ținut părintele nostru 'Loma Alevra, care i-ai fost dată zestre de la socrul săi Ștefan Slănină,; și așa ati priimit
şi Sfinția sa Părintele Mitropolitul pivniţa și noi să ne ţinem moșia și cu vadul cel de
moră. Și acestă schimbătură și toemală sait făcut înaintea Dumi-lor sale a tuturor boGrilor celor mari, carii s'or iscăli mai eios, şi noi de credință am iscălit, și cit Dumitrașco
Mustea, Diâcul de cămară, am scris zapisul să st știe,
|

U las 72410 (1732)

Darie Donici Vel Logofât.. Sandu sin Toma
Hat. Eromonah Veniamin. Tai Myola uornoas.
Constantin Diac. loan Arghir.
99

15.

Alevra iscăl. Constantin Abaza Biv
"Adus Rozrartă uxornoă ză duo:
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Constatarea

Noemvrie

82.

Vornicului de Portă, pe timpul

Jlitropolitului ' Nichifor, de mărimea

locului dat de Sandu Alevra.
CCCXĂX. Din poronea Sfinţiei sale Părintelui Mitropolitului Chir Nechifor, mersam la o pivniţă de piatră, care este pe podul Hagidei de la deal de pod, care pivniţă
ati fost a Dumni-sale Sandului sîn “Toma Alevra Cupeţ, care pivniţă ai făcut-o schimb
cu Mitropolia ; și am mesurat dughâna de largă din față și atâta esteși locul de larg
din dos și merge la deal locul pivniţei păr în locul Beiului Stegarului, și am pus piatră
acolo, şi "din piatră am, măsurat la.deal păn' în uliţa ce vine pe “dinaintea lui Sfeti 'Lheo-

dor, ce merge spre Curălari, și am pus în margine uliței piatră, şi am măsurat din piatră alăturea cu uliţa în gios pin” în locul lui Gheorghe Cupeţ care este și piatră hotax, și sînt pași dece, bez o palmă în curmezișul locului, şi ne-am pogorit la vale la mij-

— 297. —
locul locului și am măsurat păr în gardul lui Ioniţă zăt lui Enache Căsican, vătavu
lui Devieri, și sînt pași doi-spre-dece fără 2 palme, far pasul este de 7 palme a Vornicului Petre, și am pogorit la vale la fundul locului şi iar am măsurat păr în gardul
lui Ioniţă zât Căsiean tot în curmeziș, și Iar sînt dăce pași și giumiătate, care sai înpreunat cu locul pivniții, pentru că și acest loc este cumpărat de Mitropolitul de la Beiul Stegariă, care loc sati hotărit cu locul pivniţii tot la un loc; deci am făcut și noi
acestă mărturie la mâna Sfinţiei sale Părintelui Mitropolitului şi am pus și pecetea Porţei
Domnului și la acâstă mesurătură acestor locui am strîns neguțitori și mahalagii, 6meni
bătrâni care mai glos sati iscălit.
|
U las let 7250 (1742) Iulie 12.
Gavriil Pilat

Vornic glodnuai (L. sis. Porţei).

Sandul Alexandra.

Trans Myo

flzzo.

Mihalache Protopop ot Li.
—— A9O6—
1'7

50.

Vendarea locului Nastasici cătră Mitropolitul Nichifor, și care loc era lângă Mitropolie, pe locul ci și lângă temuța de lângă Jlitropolie.
CCONAXI. Adecă ei: Nastasia, fata Mariei Stănciulcsa, făcut-am zapisul. meii la
cinstită mâna Sfinţiei sale Părintelui Chiriu Chir Nichifor Mitropolit, precum să să știe
că întâmplându-se morte mamei și rămăind ca datâre cu cinci lei poli Sfinţiei sale: Pă-.
rintelui, de pe niște vin ce ati luat de la Gherasim chelariul Mitropoliei, și cu patru Iei
de la Ion scutariul Mitropoliei; fiind acești toți bani stăpânești și pe urmă apucându-mă
pre mine ca să plătese eti aceste datorii, și ne având cu ce plăti, fără cât rămăindu-mă
o casă pre locul Mitropoliei, lângă temniță, în faţa uliței mari, care casă at cumpărat-o
mama de la Iane țiganul Mitropolici, și fiind et la multă lipsă și sărăcie, ati făcut Sfinţia sa cu mine milă şi mi-ati ertat datoria și încă mi-ati dat și alți patru că, și ci
încă l-am dat acest zapis al men la mâna Sfinţiei sale: ca să nu mai alb cit tr6bă cu
casa, și zapisul cel vechiii de la Iane ţiganul încă l-am dat Sfinţiei sale, și pentru bună,
credință mi-am pus degetul.
Let 1259 (1750 Mai 31,

Nastasia Vengdetgre.
SRO

1758.
Act din partea Arhiepiscopului
lugăvii

din Monastirea

Schitu,

de

Andru

din

Gherasun, prin care

Polonia,

care

depindea

de

declară că căJloldova,

erai

ortodozi, adică nu s'aă putut converti la papism oră unie, cu mulți alți români și
ruși din acele localități. Actul mai spune și starea de cultură a Jevarhului.
CCOASNII. E 345 sv poza uirjgcoș, sis îxa mapa 305 oszticos "Ind Agizzciă
pal mută
za Gu id Vie Uz
9 zizigzazty 0) *ppiotpdsta0) Tuhize.a305
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Documente

In misteriile creștinilor, câte de la Mân-:
tuitorul Isus Christos şi a însuşi ucenicii
lui şi Apostoli la întemierea, socictăței creștineşti și spre deseverşirea pioșilor și ortodoxilor creștini

a plinirei

ereștinătăţei, ni.

Sati predat în adevir, și ortodoxia cu neas&mănarea în totul superidră şi mai înaltă;
deci dar cu voința lui Dummnedei venind
38

—

298

—

ei Gherasim, fost al Andrului,
în Jărţile
Polonici, aflând acolo o Monastire, ce se
numește Schitul, cu patronul cinstitei și de
viţă purtătârei Cruci, aflându-se și binecuvântații părinți în credința ortodoxă a
Bisericei de răsărit catolice și apostolice și
(mărturisind) după cum ordonă dumnedeescul şi sântul Simbol al credinţei nâstre:
Jar cit ca Arhiereii smerit a Dumnedeului
celui prea Inalt venind la acest schit am
liturgisit la trei Decemvrie în qiua Duminicei cu sânţii părinți; și acesta o mărturisese cit însuși, că se află după dumnedeeştile și sântele legi neschimbaţi în ortodoxie, și prin noi cătră Dumnedeii. Amin.
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superiorul

Decemvwrie

5.

Arhiepiscopul GIHERASIAL fost al An-
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S'a conservat inadins erorile din original, care-l sciis de însuși Arhiepiscopul Gherasim.
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58.

Piacul Domnitoruhu Grigorie Alexandru Ghica Voevod,prin care vecundște de
proprietar pe un bătrân de pe moșia Slobozia contra pretențiilor Pogorîşștilor.
Noi Grigorie Alexandru Ghica Voevod boji mitostiv gospodar zemli Moldavscoi.

CCCAXXIII. De vreme ce înainte Dumnia-lor veliţilor Doeri at avut giudecată de
față Catrina fata Saftei, nepâtă, Cozmei, preotesa preutului Mafteiu de la biserica Sfeti
Neculaiu gospod, cu Vasile i 'Toader i Ilie Pogoriște i Aniţa, Băgulesă și Costandin 'Iopală zet Pogoriștilor și Vasile sin Andrei Popor și Ioniţă Căpitan Agiescu sin Aniţei
Băgulesă,

cerând Pogorîștei să lepede pe preutul

Mihaiu

din moșia

Slobozia

de la ţînu-

tul Eșului, arătând că preutul Mihai să trage dintrun Sândescul, ce nu li-i lor nem,
nică că are moșia cu dânșii; dar întăla dovadă sati vădut dintro carte gospod de la
Ioan Neculai Vodă,

ce este la mâna

numiților

Pogorişti,

întru care îl arată

pe preutul

Mafteiii ginere Pogoriștilor; apoi și hotarnica moșiei din let 7261 (1756) Avgust 25, ce
sati vățut la mâna, preutescă, să vede că preutul Maftei înpreună și cu Pogoriştii, ca un bun

moșinaș și nem ce li era, ati cheltuit de ati hotărît moşiile cu Vornici

de Portă şi cu

mazili; și deosăbită carte de giudecată, are preutul Maftei din let 1265-(1757) Fevruarie
» isc dit reposatul Radul Racovin Vel Logofăt şi Dumnia-lor Vornicul Lupul Balș şi
isternicul Filip Catargiu, ce ai avut pricină cu Costandi Topală, ginerile lui
Pogor,
ce arată că în Slobozia preutul Maftei are un bătrân, și cu aceste dovedi de mai sus
arătate dovedindu-să că preutul Maftei este ginere Pogoriștilor și are un bătrân în Slo.
.
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pace cu tot venitul, ne supărat de cătră Pogoriști, de vreme că Pogoriştii cu strâmbătate și fără nici o dovadă înbla să, înstrăineze pe preutul Maftei din moșie; acâsta, poroncim.
(L. $.)

1763 Matu 19,

Procet Vel Logofăt.
——SSOORI—
1'7868.-

Vindevea locului de lângă Mitropolie de cătră Ioan Larion și Constantin Istrati

penru îvebuința scolelor domnești din lași la 1766, pe care
tropolia prin Joniță Cantacuzin Hatmnan.
CCCXĂNIV.

Adică

noștri, și ct Costandin

Ion

Larion,

Vel Sulger,

Istrati înpreună

cu soțul

mei

l-a cumpărat

Jli-

înpreună cu soţul mei Ilinca şi fii
Safta,

făcut-am

adevărat

zapisul

nostru la cinstită mâna Dumni-sale Ioniţă Cantacuzino Hatman, precum să se ştie: că,
având noi o casă cu locul ci, cât este îngrădit lângă zidul Mitropoliei, aice în târgul Eși,
lângă locul lui Evloghie Dasealul, i lângă grădina Stolnicului Costandin Păladi, care loc
nefiindu-ne nout trebuitor n-am așădat cu Dumnia-lui Hatmanul Ioniţă, Cantacuzino,
și t-am vândut Dumni-sale acestă casă cu tot locul ci, cât este îngrădit, drept două sute
dou&-deci lei noi; care bani făcendu-ne Dumnia-lui deplin plată întru mânule nâstre, noi
însă I-am dat

Dumni-sale

acâstă serisâre,

ca să aibă Dumnia-lui

a stepâni casa de mai

sus arătată, cu tot locul că cât este îngrădit, cu bună pace în veci, și i-am dat Dumnisale și serisorile vechi câte am avut pe acest loc, ca să fie la mâna Dumni-sale, pe care
să albă Dumnia-lui a-și face și întărituri Domnești. Și pentru mai adevărată încredințare - mi-am iscălit mat glos, și sai iscălit și alţii carii sati întâmplat; și acest loc de casă,
ce arată mai sus, saii luat pentru trebuința şeslelor Domnești în let 1766 Mai 15.
Târgul cu Dumnia-lui am făcut, fiind Dumnia-lui Vechil și să atb a trimite Dumni-sale tâte scrisorile vechi, ce sînt pe locul acesta, far de va mai rimâne vre-o serisâre
pe locul acesta, să nu să ţie în samă.
|
Costandin Istrati vândător.
Safta vândătone.
ADR

P—
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Acl de danie prin care fraţii Ștefan Năstasă Postelnicul și Jlaria sora
nosc

sa recu-

dania făcută de jratele lor Veniamin, a uncă dughene din târgul de jos, Mitropoliei din Iaşi.

CCCXXAV. Ștefan Năstasă Postelnie, înpreună cu soru-me Marie, giupănâsa Șetra
Hului Costandin Gândul, adeverim eu acestă serisâre a nâstră pentru o dughiană gata
cu locul că, în “Târgul de gios, ce șede într'ânsa Gheorghie Golăe bărbier, cu chirie câte
20 lei pe an, care dughiană ait fost a fuatelui nostru răposatul Veniamin Monahul, fidorul reposatului Costandin Năstase Visternic, și la mârtea lui, prin diâta ce-ati făcut,
dat-ai fratele nostru Veniamin danie acsstă dughiană cu locul ei Svintei Mitropolii din
Esi, pentru pomenirea sufletului uiși a părinților, și ca să aibă părinții de la Svînta
Monăstire a serie și numele la pomelnicul cel mare, să să pomenâscă sufletul lor, la
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svintele Leturghii. Deci de acum înainte să aibă Svinta Mitropolie a stăpâni și a lua,
venitul acei dughene în veci, ca de la o drâptă moșie şi danie a Moniăstirei, și fiind că,
mai avem și noi frații dughene acolo, care sînttot la niște scrisori, alte scrisori vechi
la Monăstire n'am dat, ce am dat serisârea nostră și după zapisul nostru să aibă a-și
face și întărituri Domnești

credință

și pentru

iscălit.

am

Let

Ștefan Anastusă Postelnie.

Marie Gândulesa
Costandin

1767.

Șetrărde am pus pecete (|. s.)
Gându

Vel

Șatrar

martur.

——
SORA——

1'7 817.

Ordinul Domnitorului Scarlat Grigorie Voevod cătră Constantin Bașotă, Isprav-

nic de Sucdva, de a satisface cerirea lui Pavel Jlorțun făcută asupra
Sileoan pentru împresurare de moșie.

ll

Stefan

Noi Scarlat Grisorie Ghica Voevod, boji milostiv Gospodar zemli Moldavscoi.
Credincios

boertul Domnie

mele,

Dumuia-lut

Costandin Bașoia, Biv Vel Medelnicer,

Ispraunic de ținutul Sucerel.

CCCASSVI. Îşi facem știre că aice ln Domnia mea atit dat jalobă Pavtl Morţun,
Biv Căpitan, pe un Ștefan Sileoan de la Hinţăşti, tot de la Suceava, dicând Pavăl că
are o moşie de baștină de la moși și strămoșii lui, anume Luţeanii pe apa Sucevei, și
aemu de vro... ani încâce mai având giudecată şi cu alții, și ati vămas dreptă moșie a lui; iar acest Ştefan Sileoan să acolisăște de niște lazuri ce sînt pe acâstii moșie,
trecând peste al treilea hotar, și i le stăpânește,ne având nici o trebă cu moșie, şi ve”
hitul acelor lazură el le-ai mâncat, și mai dând jalobă acest Pavel Morţun, i sati scris
carte la Ispravnici să-l aducă de față pe-acel Ștefan să-i ia sama cu ce pricină stăpânește acele lazuri, și sorocindu-l n'aii vrut să margă, ne având scrisori cu ce răspunde;
pentru care iată că-ți scriem să triimeți să-l aduci de față și să le ci sama forte cu amăvuntul şi cu bună dreptate și dovedindu-să că răi și făr de cale stăpâneşte acel Ștetan
lazurile, să le iai de la stăpânirea lui și să socotești și câtă pagubă sa dovedi că-i să
să întrage acestui Pavăl Morţun de 3 ani, de când mănâncă acel Ștefan. lazurile și
plineşti; jar de nu-i pute așăla acolo, să le pui di de soroe și cu mărturie Dumni-tale
să-l trimeţi la Divan; acesta seriem.
(Locul

] ecetei gospod)

Let 17657 Mai bi,

:

A

30OR—
1'787.

a lui Pavel Jorțun pentru împresu-|
Iotăvîrea dată de Constantin Bașotă în favorelui
Stefan Sileodn.

marea ce suferea din partea

sa
COCASIVII. Din luminată poronea Prea înălțatului Domnul nostru, Măria
cu
și
Scarlat Ghica Voevod, avut-aii de față giudecată înaintea nostră Pavel Morţun
aice la ţinuȘtefan Sileoan, jăluind Pavăl Morţun Măriei sale lui Vodă, că are o moșie
și luându-le
tul Sucevei pe apa Sucevei, anume Luţeanii, și o înpresoră Ștefan Sileoan;
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noi sama cu amăruntul, fiind de față
ce-a fi având, să să dovedescă cu ce
întracest chip ait dat samă că scrisori
Luţeani nu are, numai așa ati apucat
moşie lui Morţun; de care noi v&lând
niscal-va Gmeni

să dovidâscă

moşie lui Sileoan Răustnii nu
taxă întră în al treilea hotar
numai cu gura, nică nimeni nu
tate ce i să cade, am hotărit
și îspisoce ce are la mână și

şi Ştefan Sileoan, întrebându-l să scâtă scrisorile
pricină întră în moșie lui. Morţun, dar Sileoan
ware să răspundă cu serisâre, nică altă parte în
stăpânind niște lazuri și cu acele lazuri întră în
că Sileoan nici o dovadă n'are, nici serisâre, nici

de la cine ati apucat

să
cu
să
să
am

acele lazuri şi cine le-ati făcut, nici

hotărăște cu Luţcanii lui Morţun,
lazuri în moşie lui Morţun, deci
află să stăpânescă lazuri pe moșie
stăpântscă Morţun moșie cu pace,
dat mărturie nâstrăla mână.

ci peste două hoînpresâră moșie lui
străină, după drepdupă serisoră vechi

Let 1265 (1767) Iunie 8.

Costandin Bașot Medelniceriu.
NOR

1'78'7.

Grigorie Joan

Ordinul Domnitorului

Calimah cătră Tudorache, Staroste de Pulna,

spre a judeca pricina între văzașăi din Conţești și Jlonăstirea Braduleţul,
împresuraă moșia Jlonăstireă.

cari

Nol Grigorie loan Calimal Voevod, boji milost Gospodar zemli Moldavsevi.

Credinclos boeriului nostru Dumnia-lui Tudorache, Biv Vel Conis, Starostele de Putna.
CCOXNXVIII. Îţi facem știre Dumni-tale, că Domniei mele ai jăluit rugătoriu
nostru Orest, egumenul de la Schitul Cornii ot Putna, (icând că pentru multă pricină
despre răzășii de

și înpresurare ce-ati avut

Conţăști, care

răzăși ar fi înpresurat moșia

cu a moșiei lor ce ait alăture Conţăștii, pentru care pricină
numitei Monăstii Brăduleţul
Y-aii sorocit și-la Divan și că mai venit, și i-ai tras Egumenul la giudecată, și acolo
la Starostele ce ati fost atunce și el nu sait supus să margă, și în tăria lor ati scos și
niște vite a Monăstirei

de pe moșia

Monăstirei,

carii ati arătat că ait niște cărți gospod

de stepânit moșia Monăstirei de la alți luminaţi Domni, și tot de răul lor nu pot să-și
stăpântscă moșia, care tâtă pricina pe larg o vei înțălege Dumnia-ta din mărtunile ce
are de la doi Egumeni bătrâni, ce-ait fost. mai înainte acolo şi dintwalte scrisori ce are
Monăstirea pe ace moşie ; de care iată că-ţi seriem Dumni-tale să aduci față pe acei răzăși de Conţăști și să le iai sama cu amăruntul după scrisori și alte doveqi ce vor arăta,
și o parte și alta, și după giudecare ce vei face Dumnia-ta acolo pe dovedi ce vor arăta

-ca să facă cercetare, și acolo la starea locului, să rânduești Dumnia-ta dofiind trebuinţă

mazili Gmeni de ispravă pe cine-i socoti, să margă acolo la moșia ace cu pricină și strin_

pe serigend pe toți răzăşii locului, câtă moșie s'a, dovedi că este drâptă a Monăstirei
ostparte,
o
soră și mărturii pe cele vechi să alcgă şi să hotărască moșia Monăstirei de
cex
hit stilpind-o cu petre hotar, ca să ie sfârșit pricina dintre denșii și după hotăritura
or face să de și mărturie hotarnică în sîni iscălită, carte mărturie hotarnică să o cer-

far necetezi și Dumnia-ta și aflând-o făcută cu dreptate să o iscălești și Dumnia-ta,
odihnindu-să vre-o parte acolo, să vie la Divan. Acesta seriem.
1L. $.)

Let 19175 (1367) April 35.

.

990

——

—
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1'78

"7.

Domnitorul Grigorie loan Calimah, recundște pentru Jlitropolie trei scutelnici de
tol birul și carii să se ocupe cu păscăria pentru lrebuinfele Jlitropoliei de aseminea
și pe Vălajul Jlitropoliei îl scutește de tute dările.
Noi Grigorie loan Calimah Voevod Doji milostiv Gospodar zenli Moldavseoi.

CCCXAAIA. Facem ştire cu acâstă carte a Domnici mele, de vreme că la Sfinta.
Mitropolie a ţărei n6stre sprijinâşte tâtă partea bisăricâscă și politicâscă, cum și nemernică, ca la ceia ce este maica tuturor bisericilor aceștei ţări, pre lângă care de multe
or să întâmplă a veni și Gmeni străini, obraze lipsite de altă ţară, care după cinstea
a fiește-căruia să cade a fi priimiţi și mulțăniți, și Sfinta Mitropolie după vremile ce
Sati întâmplat

aflându-să la slăbicrune,

Xată că după

cărțile de milă ce am vădut Dom-

nia, mea, atâta de la alți luminaţi Domni de mai înaintea n6stră, cât și de la prea înălțatul părintele Domniei mele, Măria sa Ioan Theodor Voevod și de la Domnia mea din
ceia-l-altă Domnie a nâstră, pre lângă alte miluiri ce am făcut Domnia mea cu acestă
sfintă și dumnedeescă casă, am mai adaos și acestă milă și agiutoriu Sfintei Mitropolii,
hotărind ca să aibă pururea și patru Gmeni pescari la apa Prutului, însă 6meni fără.
de bir, să-i găsască, Preosfinția Sa Părintele Mitropolitul și să-i așădă la slujba păscăriei,
ca să pârte de grijă să nu fie lipsă nici odată de pâște la Sfinta Mitropolie, și aceşti
păscari pentru ca să fie cunoscuți dintraltă țară, Li să va da şi pecetluituri roșii pe fcțile lor; așijderea m'am milostivit Domnia mea: și pentru Ioan, ce iaste Vatav la Mitropolie, carele să află pururea nelipsit de la slujba şi trebuințile Sfintei Mitropolii, ca și
el să fie în pace și scutit de bir pe capul lui și de alte dări și angării, ori câte ar fi
pe altă ţară, el întru nimică supărat să nu fie. Și poroncim Domnia mea și Dumnia-lor
bocri slujbaşi și voit slujitori, vă&dând cartea Domniei mele, cu toții să vă feriți de acești păseaă, cum și de Vatavu Mitropolici, întru nimică să nu-i supăraţi, că așa este
„poronea Domnici mdle,

“Aoi GRIGORIE

1167

CALIMATI Voevod.

Octomwrie

31 7276.

(Locul peceţei)

Procei: Vel Logofăt.
Sati

trecut

la condica

Divanului

Simeon Burghele.

1'789.

Ordinul Generalului Dus IIlvistofor Fon Ștofeln către administraţia țărei, de a scule
tot clerul de la dări, Zaharele şi tote angăriile, ce făcea ceea-l-altă țară în acele timpuri. Se vede

că

administrația

ţărei

și

pe atunci

era în mânile

rusești ca și

altă dată.
-

(Copie) Suret de pe cărţile Măriei sale Ghenăralului,
”

(Neschi mbat)

De la Gheneralul Poruteic şi cavaler Iristofor Fon Ştofelu, Isprav : de ținutul Niamțului.

PORUNCĂ.
CCCAL. De vreme ce ni-am înștiințat de la Preosfinţia

Sa Chir Gavriil Mitropo-

litul Moldaviei, cum că faceţi mare supărare Sfintelor Monăstiri și preoților și a totă.
partea, biserieescă, făr' de ostbire de altă țară, atâta la zahirea cât și la alte Deilicuri și
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angării, lucru ce aste peste hotărîrea sfintelor Canâne și a dumnedeeștilor pravile, care
"nici într'o ţară nu să obicinuește, ci pretutindenea partea bisericâscă aste ferită şi apărată de tote Deilicurile și angăriile; drept acela și noi, socotind ca să ridicăm necuviința,
acesta, de-asupra părţei bisericești, iată din mila prea puternicei nâstre Imperatriţe, că
am ertat atâta Monăstirile cât și preoţii și diaconii, ca de acum înainte întru nimic să
nu să supere nici la un fel de zaharea, nici la alte beilicuri, ce să fie slobi de tâte,
ca fiind în linişte să roge pre Dumnedeii pentru buna norocire și îndelungata viță și
pentru necontenită biruinţă asupra vrăjmașilor, a prea puternicei n6stre Imperatriţe. Deci
poroncim ca mal mult val sati supărare să nu faceţi, acâsta.
1169 Dechemvr'o.

Ton Ștofeln.
(Locul peceţei Generalului,

178

5.

Scrisorea oficială a Împărătesei Ecaterina II cătră Mitropolitul Jloldovei și Dpis-

copii țărei Moldovei, prin care-i sfăluește a nu se espune la trădări din partea
Tuvcilor și a-și aminti că ea luptă contra Agarenilor, orăjmași aă creștinismului.

(Copie) Cu mila lui Dumnedeii Noi ECATERINA al doilea, Impirătesă şi singură stăpânitore a totă
hosia, şi altele, şi altele și altele.

Preosfinţiţilor Mitropolit și Episcop! a nostrei Cnejiă al Moldaviei.

CCCAĂLI. Pe cât vout vă este bucurie a vede acum pe sine-vă și pe tâtă blagocestiva Cnejie al Moldaviei slobodită de supt giugul, nevolicia și robia neînpăcaților
vrăjmași a Crucel Mântuitorului nostru, atâta și însu-mi not ne este cu priință, că înțelepcăunei sale cele întru tot înalte ati fost voia să întrebuinţăz armile nâstre instrument spre săvârșirea acestuia, pentru tâtă creștinătatea, atâta de folositoriu lucru, Lumea
știe îndestul și prea îndestul, că acest tănguitoriu războiu nu de la noi Smenii, ci chiar
numai din nepăzirea credinței de cătră Poarta Othomanicescă Și din urăciunea ek cătră
ocrotirea care am dăruit noi în Polonia pravoslavici Bisăricei nostre a răsăritului, ce întru nevinovăție și silnicește se împila.
Noi fără îndoire nădăjluim că Domnu puterilor cel ce ati blagoslovit pin” acum
prin atâta de mari și însemnate izbânqi, ce cu drept este a nâstră și chiar numai
cătră
0 singură apărare a svînt numelui seu, ridicată întrarmare, nu va conteni şi de
acum
a o încununa cu izvorul binelui seii, încă mai pre sus atât spre înblânlirea
sălbaticei
rcutăți al Agarianului, cum mai vârtos și spre ridicarea slaviei creștinătă
ței cei cădute
la răsărit. Voi Pr6osfinţiţilor Mitropolit și Episcopi, ca niște mijlocitori a norodului
vostru
cătră prestolul dumnedeese, înălţați pentru acele, cu unite buze ȘI cu unite
inimi înaintea,
celor fără de sânge jertvelnice, fierbinți rugă și cereţi cu omilință, cu
credinţă ȘI cu nă-

dejde ca dreptatea celui întru tot puternic să fie de apurure cu armile nâstre, spre în-

grădirea însu-și a Vâstră de pre năvălirea necredincioșilor ; dar apoi
pe lângă acesta încă
Și ca, niște păstori a sufletelor blagocestivei

turmi, ce vă aste încredinţată, să întrebuin-

eze pretutindene și de-apururea osărdnica Vostră

îndemnare,ca, tot norodul

Moldaviei

de la mic pin” la, mare și atât toţi de obștie cum și fiește care ostbit, cu râvnă să să
sirgudscă a să face pe sine-și vrednice „aceștia, cu o (cu) tărie credinței
și a creştinescului
giurământ, cu care că prin cuvântul Mântuitoriului și strașnicului
giudeț, cu atâta, svințenie și prăznuire sait legat cătră Noi,

ne îngăduindu-să pe sine nici de cum a să vechi
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de niscai-va plăcute făgăduinți, sati cu iubire de iubire de argint a Iudei celui ce s'ait
pus înaintea, vrăjmașului a tâtă creștinătatea. Drept acela Noi iată că pe Voi, prin Voi
și pe tot blagocestivul norod al Moldaviei, prin acesta anume vă încredințăm, că după
măsura credinței și a osirdiei Vostre cătră slujba Nâstră care este atâta de aprope lipită
cu slujba Bisăricei lui Hristos, vom măsura a Nostră cătră Voi milă, bună voinţă, apăxare și ocrotirea cu care aceste și acum socotindu-vă de pre o parte de adevărații că
fii și despre altă parte de a Noștri credincioși și iubiţi supuși, ca o maică iubitâre de
fii, ne aflăm cătră Voi întru bună plecare.
Sai dat la Sanct Peterburg de la nașterea Mântuitoriului Hristos, la anul 1769
“Dechemvrie 16 qile, iar al Inpărăţiei Nâstre întru al optule an.
——OGRS—

1 '7'72.

Adresa guvernatorului de Liov cătră Graful Romanţov, prin care atrage atențiunea sa și-i cere favorea sa în respectul conservărei Monăstivei Schitu din Liov.
Copia servisoril cătră Gratul Berghen Gubernatorul de Liov.

Domnul meă !
CCCALII. In pământul Galiției nu departe de confiniile Ungariei se află o Monastire de confesiunea Greacă neunită, pronumită Marele Schit, care pe lângă privilegiile
hărăzite ei de către Regii Polonică, sau folosit neîntrerupt de o deosebită protecţie din
partea Curţii nâstre. Maiestatea, sa Imperială, pre milostiva mea Autocrată, ati bine-voit
a garanta drepturile și prerogativele acestei Monăstină, care depinde de Arhiepiscopul Mitropolit de aici şi care priimeşte întreţinerea sa și nutrimentul atât de la locurile ce le
are în Moldova, cât şi de la Monastirea Suceviţa, închinată ei; de aceea ei nu pot trece
ca să nu aduc în folosul ci Eeselenţici Vâstre a mele sirguitore mijlociri și a nu o recomenda milci și.bunei Vâstre voinți; cu atât mai vârtos că precum ei sînt încredințat,
previn prin acesta intervenirea și amintirea tot despre ca din partea Ministeriului nostru
care are a urma și a vă aduce la cunoștința Eeselenţiei Vostre.
Am ondre a fi cu deosebit respect, Domnul mei, a Eeselenţici Vostre pre plecat.
ŞI

prea

supus

serv

|

Graf Rumianţov.
laşii, 25 Dechemvrie anul 1112,
———

OG

Rs—

1778.
Anafovraua Divaniţilor din Jloldova în afacerea relaţiilor între proprielari şi locuitori, și prin care se arată raportul dintre țevanul român și boeril fărei.
Prea Inălţate Domne,

et

CCCALIII. După luminată poronea Mărică tâle, ce ni sai dat prin țidulă, adunându-ne cu toții, sau cetit și am înţeles (resumatul) perilipsis a poroncei Măriei tale, dintru care
cun6ștem cu bucuria nâstră stepânesea a Mărici tale purtare de grijă, care ca un părinte
iubitor de fii, mai înainte privește chipurile și bunele așălări ce caută spre folosul și
odihna de obşte a supușilor. Dorind a așida tâte stările înprejur a aceştei patrii, după.
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măsurile dreptăţei
sire şi punere la
și între lăcuitorii
un loc să facem
înștiințăm

întru bună orânduslă, și fiind că una din cele-l-alte ce cer diorthocale, iaste şi o rândutlă ce să cade a st păzi între stăpânii moșiilor
ce să hrinese pe dânsele, ne poronceşti Măria ta, ca adunându-ne la
unită cercetare și socotinți asupra aceștei pricini, și prin anafora să,

pe Măria

mai pe urmă, și în
hotărîrea Mărici tale
și lăcuitorii încă să
să tacă, ca să remâe
Deci după

ta, în ce chip

ati fost din vechiu obiceiu la acâsta, cum

ce chip vom socoti ca să
să s& pue la cale, ca şi
ştie ce aste să fie darea
şi ci odihniţi, fără a nu

poronea

Măriei

st
cei
lor
să

tale adunându-ne,

sai

urmat

rânduâscă acum: ca prin Domnâscă
cu moșiile să fie odihnită și mulțămiţi
pentru adeatul moșiilor și ce slujbă
supăra mai mult peste hotărire.
şi făcând

între noi asupra aceștei pri-

cini cercetare și sfat, precum aii fost obieciul din vechiu și cum sait urmat mal pe
urmă, și în ce chip socotim că este cu cale a să aședa acum, înștiințăm pe Măria ta:
Știut va fi Mărici tale, că în vremile trecute a fericiților întru pomenire răposaţi
Domni, ce ai stătut în pământul acesta, tâte Monăstinile și nemurile boerești avea pe
moșiile lor vecini, dați danii şi miluită înpreună cu moșiile de cătră stăpânitorii Domni,
precum adevereză hrisâvele vechi, și pe acești vecini îi stepânea din nem în nâm, slujindu-st cu dânşii la tâte trebuinţele şi în fiește care vreme și loc, întocma ca și cu
robil ţigani, numai cu atâta deosebire, că pe vecini nu-i putea vinde. câte pe unul ca pe
țigani; iar când s& vindea vre-un sat întra și vecinii câţi era, întwacel sat la preţul cumpărărei și nici era volnici a să duce aiurea; far ceia-l-alți lăcuitori câţi era trăitori pe
moşii stăpânești de să hrănea, de nu și era vecini, dar la tâte trehuinţele ce avea stăpânii moşiei, fără soroe slujica. Iar la Domnia fericitului întru pomenire Costandin Vodă
Mavrocordat sati hotărît din poroncă gospod, ca să nu să mai pomenâscă nime din lăcuitorii Moldovei cu nume de vecini, ci să aibă toţi volnică slobodenia lor, (precum se
și cade), cu tâte acestea slujba lor era necontenită ca și mai înainte la tâte trebuințile
ce avea

stepânii moșiilor,

cum

și ccia-l-alţi lăcuitori ce nu

era la numărul vecinilor, mă-

car că farăși din poroncă gospod li sai hotărît atuncea ca să aibă a lucra la stăpânii
moșiilor câte 2-4 dile întrun an, dând și de a (cea din tâte rodurile lor; dar fiind
obicănuiți mai din nainte a fi supuși stăpânilor moșiei la tât6 slujbele, arăși fă” de
soroe slujiea și peste rânduitele dile pin” la o vreme. Mai pe urmă din vreme în vrâme
ștergându-să de istov numele vecinătăţei, și rămăind și acei ci sati numit vecini în rânducla celora-l-alți lăcuitori, ati început unii dintr'ânșii a nu împlini nici slujba cea, rânduită pe an la stepânii moșiilor, alții din stăpâni iarăși silindu-i mai mult, şi peste rândudla și putinţa lor; dintwacestea, necontenite pricini și judecăţi să scornea, jeluindu-să
de strâmbătate unil asupra altora, și așa din an în an mergând acestă rândudlă tot spre
scădere, şi neînplinind deplin adâtiul
pânii moșiilor ai rămas pănă acum

ce saii dis cei ce să hrănesc pe moșii cătră st&de prea puţin folos şi slujbă pot să aibă, cei cu

moșiile de la acei ce lăcuese pe dânsele, și încă, putem să dicem, mai multă pagubă,
de vreme că numai cât calcă şi lucreză, moşiile, dar nică slujba lor o fac deplin și precum se cade, nică dejma sămănăturilor o dai după dreptate; ci strângându-și ei mai
înainte vodurile lor, lasă pe țarină ce le aste voia pentru dejmi, care şi acela mai de
multe ori acolo să prăpădâște, ne având ştire stepânul moșiei. Acum de vreme că, Dumnedecsca, Pronie bine voind Patriei nâstre ait înălțat iarăși pe Măria ta, la stepena aceştei
oblăduiză, de la care ni să daii tâte semnele bunelor nădejdi a vedea întemectă întru

bună stare pe struncinată Patria nostră, nu avem îndodlă
sitore obștești

îndreptări,

vei pune

Și acestă pricină,

duclă. Socotinţa nâstră la acesta într'acesta
de vreme

că acum

ne-am învrednicit

pânirei, fără a nu fi îngrozite
Documente

”

care

că Măria
iaste

ta între

de obşte,

alte

folo-

la bună

orân-

chip Iaste: de vei găsi şi Măria ta cu cale,

a. câștiga

statornicia

cea

inimile locuitorilor de prefacere

doriti

și

a stărei

strămutare,

și a stă-

ce fiește39
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carele nădăjducște aștdarea, odihna și chivernisala sa, la locul ce se află, nu le va cădea
cu grei ca să lucreze la stăpânii moșiilor pe care să hrănesc și st chivernisesc, din
dece dile una, dând și dejma din rodul de a decea după obiceiu, însă cu hotărire ca
să nu fie volnici a-și ridica nimic de pe țarină păn' nu vor face întăi ştire stăpânului
moșiei, ca să triinită să-și a dejma, și acestă rândudlă de slujbă a lăcuitorilor socotim
că nu numai nu le va fi jor de stricăciune, ce încă și spre înbelșugarea și fericirea
țărei şi a tuturor de obşte, care, de vei socoti Măria ta, să st întărâscă și cu luminat
hrisovul Măriei tale, ca să fie statomică și să cunâscă și urmașii folosul și odihna lor
din mila Măriei tale, pentru care vei avea Măria ta vâcinică pomenire, far hotărîrea cea,
desăvârșit rămâne la a Măriei tale milă și înaltă înțălepeiune.
1775 April 14.

Al Măriei tale cătră Dunmedeii smerit rugător
GAVRIIL Alitvopolit Moldaviei.
Ai Măriei tale prea plecaţi slugi
Iordachi

J6n

Sturdza

Balş Vistemie.

N.

Vel

Vornic.

Costachi
NO

FARA

Scrisorea

Jerarhilor

prin

se rogă

care

Miu

Vornic...

Vasile

Roset

Vel

Vornic...

Impărătisa Lcaterina

a II-a,

Roset Vel Vistermic.

Terei

și a

a-i proteja

GRS——

DATA.

boerilor

şi de

acum

către

înainte

în contra

năvălirilor

tu

"Prea Imalţată de Duninedeii încoronată, ÎImptrâtesă ECATERINA ALEINIEVNA,
singură stepânităve a i6ta Împărăţia Rosiei, corona și slava nâmului 'creștinesc, a n5stră a
smeriților întru tot milostivă Domnă și fuicătore de bine.

CCCALIV. Eă smeritul Mitropolit al Moldovei, înpreună cu toți cei din păstoria
mea obraze bisăricești și politiceștă, carii sîntem miluiți cu mari faceri de bine ŞI apărare din mila și puterea cea de Dumnedei dăruită a Impărăteştei Vâstre măriri. Prin
acestă smerită și plecată serisâre, întăi mulțimim Inălţimei Vâstre, pentru acea mare
milostivire şi protecţie, care dintru început ați arătat cătră acâstă smerită a nâstră Patrie, și cu toții cunoscători marilor faceri de bine fiind şi propoveduitori din nem în
nâm bumătăţei și apărărei ce de cătră a Vâstră. Impărătâseă mărire am cunoscut, atât
în vremile trecute, prin alte slăvite mijlociri, cât și în anii aceștia prin privigherea și
puntar ea de grijă a Impărătescului Vostru ....... Miirturisim prin sine-ne cu totul îndatoriți
ȘI supuși, păn la cci mai depărtaţi urmașii noştri supt a Inălţimei Vestre puternic acoperemânt și sprijinelă.
|
Astminea bine nădejduiţi fiind la a Inălţimei “Vâstre cătră noi cei de o credinţă
împărătescă Pronie, cu unite glasuri și cu umilite inimi vărsând lacrimi, cădem înaintea
împărăteştei Vâstre” mărită, și dintru adâncul sufletelor ne rugăm, ca și de acum înainte,
mai ales la stările înprejur a îngrozitârelor tâmplări ce acu ne încunjură, care sînt ştiute

și pot să să arate de cătră al Vostru numit împărătese Gheneral Consol, să nu fim urmaţi și trecuţi cu vedeiea; ci: la tâte edle neștiute de noi viitâre lucrări ŞI urmări, să
fim miluiți ŞI folosiţi cu aceleași împărătești ale Vâstre faceri de bine protecții și apăări. Căci după Dumnedei, a V stra împărătescă purtătâre de grijă milostivire pentru
noi iaste cea sîngură nădejde și mângâerea Nâstră smeriţilor, carii de-apururea sîntem
rugători cătră ţiitoriul a tâte Dumnedeii, ca să ţie şi să păzască pe Înălțimea Vostră

IEI IRI

cești și a altor popure, de carii sufereai, Jloldovenit în acele timpuri, arălându-se recunoscători pentru protecția ce li-a dat și spera că li vada și în viitoriăt.

—

301

—

întru multe încunjurări a anilor, cu vecmice fericiri și cu slăvite birninţe apărători și
izbăvitori nemului creştinesc, fie, fie.
|
|
Acei de Dumnedeii păzit împărăteştii Vâstre măriri, cătră Dumnedeii smerit și nevrednice rugător.
——ANOGRS——

1'7'78.

Din acestă carte de judecată se constată că Jlitropolitul și Episcopi [ărei în
vechime aveai, dreptul de a judeca procese de proprietăți între persinele bisericeșii și laice și a pronunţu sentințe difinitive, ca în instanțe de drept, dupre
legile bizantine și care aă trecut și la noi șiaii durat mult timp.
CCCALV. „Avut-aii judecată înaintea nâstră Iorest Naedlnicul de Corni, din ținutul
Putnei, cu preotul Ioan de la Conţești și cu preotul Ilie Cofetarul tij de acolo, pentru
o bucăţea de loc ce iaste lângă numitul Schit, lângă apa Siretului, care loc să chemă
Cuhahmul de Brăduleț, qicend Nacelnicul cum că sînt acum 25 de ani de când trăiește
cl la acel Schit Cornii, și tot Schitul ati stăpânit acel loc Cuhalmul, încă și mai înainte
de dânsul tot supt stăpânirea Schitului ati fost; și acum de la o vreme saiisculat nuniții preoți şi cu alți r&zăși ai lor și înpresâră locul acela. Dar fiind faţă preoţii amândoi,
Sati întrebat ce răspund înprotiva diselor Nacclnicului ; iar ei at arătat o mărturidră
de la Miron Lepădatu, în care arată că ar fi cercetat și el acestă pricină între dânşii,
și ne fiind scrisori de stepânire, nici la o parte,.sar fi găsit trei Gmeni carii ait mărtuvisit cu sufletele lor cum că tot Schitul at stăpânit Cuhalmul, dar carte de blestem
nai vrut să priimescă, şi pentru că n'aii vrut să priimască cartea de blistăm, nu le-ati
ținut în samă, și ait dat acea mărturidră la mâna preuților; iar alte dovedi nimic mai
arătat nică că, încă nică Pricopie Buzanoschi, ce venise și el cu preoții la judecată, rizăş
fiind. Deci Iorest Nactlnicul ai arătat o mărturie de la Dunmnia-lui Ban Ștefan Catargiu, fiind atuncea vt (vtorâi) Spătar, în care arată că ar fi cercetat Dumnia-lui pricina acesta,
la vlet 7269 (1761), (fiind Dumnia-lui giudecător de ţinut la acea vreme), și ne fiind
scrisori nică la o parte, preoții și cu răzășii lor nici dovadă de stăpânire n'aii putut arăta ; iar Iorest Nac6lnicul, osăbit că at dovedit cu mărturii de la Misail Arhimandritul
de Bisăricani, cum că mai nainte de a merge cl la Bisericani ati fost trăitor la Corni
și at stăpânit acel loc, dar și-ait găsit și câți-va 6meni înprejurași, anume : Ion a Măricăi,
Toader Pitic podar, Ion a Dărioaci, Echim Spiridon, Dănăilă, Vasile Pitic, Costantin
Darie și Ilie Melinte, carii ati rîdicat cu sufletele lor înaintea numitului boer, cum că
tot Schitul ati stăpânit acel loc Cuhalmul de când sai trezit că, și după mărturiile și
dovedile de stipânire ce-ai vădut că are Schitul, i-ai dat și carte de giudecată să-și
stepânâscă, Schitul moşia ca şi mai nainte. Deci şi noi vădend mărturiile și dovedile de
stepânire de atâția ani, ce are Schitul pe acea moşie Cuhalmul, după dreptate taste dat
"acestă

carte

de

giudecată,

ca

să să potă

apăra

de

cătră

numiții

preoți

şi de cătră ceia-

lalţi răzăși, fiind-că aceia nau nici o dovadă asupra acelui loc, ce numai cu gura, și
de la o vreme

acolisitori.

cerea dreptatea unde

vor

Iar denu
vrea,

acesta

sor

mulțămi

Episcop Romanschii.

giudecata nâstră,

scriem.

|
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Prin

acest

act

fevei întăriaăi,

mai

de vecmică
sai

vândare

autentificaii

se

2.

constată

actele între părţi

că

Mitropolitul

de vândăvri

și Ipiscopii

și cumpărdri ; se

constată că locul de alătuwea de liopolie ai trecul la diferite persone
și că tot acolo unde este astădi Jlitropolia ai fost și pe acel timp.
Gavriil

Mitropolit

Moldaviei.

CCOXLVI. Eu Gheorghie Biv Vel Pitar, dimpreună și cu giupănesa mea Marie,
fiica x&pousatului Matei, ce-ai fost Vel Căpitan, și nepta lui Antiohi, ce-ati fost iarăși
Vel Căpitan, adeverim cu acest adevărat zapis al nostru, la mâna Dumni-sale Ianache
Papaninopolu Biv Polcovnie Postelnicese și a giupănescă Dumni-sale Catrina, precum
să st ştie că având giupinâsa mea un loc de casă în Mahalaiia Feredeului, în colțul
lângă zidiul Sfintei Mitropolii și lângă drumul ce să sue în deal pe lângă zidul Mitropolici și pe lângă casăle Dumni-sale Hatmanu Ilie Catargiu, dar pe de la vale de locul
acesta să hotărăşte cu drumul ce merge la feredeul cel mare al Monăstirei 'Prisfetitele
și în dreptul locul(ui) casălor răpousatului Vornicului Ilie Costache; care loc de casă și
soției mele i-ai rămas de la părintele Dumni-sale Matei Căpitan, și lui Matei i-ati rtmas de pe tatăl s&n Antiohi Căpitan și lui Antiohi Căpitanului i-aii râmas de la socrul
stu Ștefan Bârcă de Visterie, și Ștefan Bârcă de Visterie încă l-ati avut acest loc cu
casa ce era pe densul cumpărătură de la r&pousatul părintele Sava Mitropolitul, cu zapis din anii 7207 (1699) Fevruarie 25, care loc al casei arată în zapisul acesta că merge din portiţa zidiului Mitropoliei şi pănă în colțul zidiului Mitropoliei și alăture cu
drumul feredeului și pe cum aă fost locul îngrădit din vechiu, dar fiind că pe locul
acesta ati fost cast făcută

de dânsul,

care cast din

vremile

oștirilor sait stricat de oști

și de atunce și pănă aemu ai rămas locul slobod;și nefiindu-ne locul trebuitor, de nimine siliți nici asupriți,.ci de a nâstră bună voe, l-am vândut Dumni-sale Polcovnicului
Ianache și giupănesci Dunmi-sale cu toemală drept patru sute lei bani, și să curățim
şi tot gunoiul cât să află pe acest loc, dar pe urmă socotindu-ne noi că nu ne dă mâna
ca să curățim gunoiul de pe loc; ne-am învoit cu Dumnia-lui şi i-am lăsat 60 lei din
prețul arătat mai sus, ca să curățaseă Dumnia-lui acel gunoiu cu a Dumni-sale chel
tulă și ati rămas vendarea locului drept trei sute patru-deci lei bani gata, carii bani
după toemală și după învodlă i-am luat toți deplin întru mânule nâstre. Deci de astă-di
înainte și în vecă, să aibă Dumnia-lor Poleovnicul Ianache i piupănesa Dummi-sale a
stepâni locul acesta cu bunătate și nesupărat de cătră nimeni, atât Dummnia-lor cât şi
fii, nepoții şi nem de nâmul Dumni-lor, ca pe o dreptă ocină al Dumni-sale, neschim-

bată şi nerușiită nici odinidră;

care

vândare a locului

ati fost şi cu ştire a nemurilor

n6stre și cu zapisul nostru acesta le-am dat Dumni-sale înpreună și cu 6 zapise scrisori
vechi și (la) acestă de bună voe vendare a nâstră sau întâmplat şi alţii, cari ai încredințat cu iscăliturile sale martură, și. noi încă pentru adevărată credință ne-am iscălit.

Tecooytes llnzăans fefeowo ză dvwSev.

Maria Pitar. am

178% Mai 50,
vendut. Anutsgie T(oowi uz07p8.

Ștefan Logoţăt de taină martur. Chiriac am vădut. Vt: de copil m'am întâmplat.
Fiind vândare cu bună primire de ambe părţile, spre încredințare am adeverit și
cu

a n6stre

iscălituri.

1752 Talie 25,
Ion Sturdza Vel Liogotăt. D. Cantacuzino Vist. N, Roset Vornic, Ilie Cuza Hatman.
|
D. Vârnav Biv Vel Clucr, martur.
Acest zapis l-am seris eti Andrei Biv Izbaşi cu disa Dumni-s ale Pitarului Gheorghie
i a giupănesei Dumni-sale Mariei.
Prototereă, Mihaila Ecsarhu ot Mitropolie.

——A506R5—
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1'78

Încercarea Episcopului din Bucovina,
ntuluă

2.

după râpirea Bucovinei, de a lua moșiile

Gheorghe din Succva, fusta Jlitropolie a Jloldaviei, și respunsul Jlitro-

politului Moldaviei prin care-i spune în termini holăriţi, că moșiile fustei Jlitropolii din Succva aparțin de drept Jlitropolici Joldaviei, pentru că ele s'aă dat scaunului Mitropolitan și că ori unde sar muta reședința Domnitorului țărei, stremutându-se și dlitropolia ca o cerință naturală, averile Jitropoliei trebue să rămână
tot ale Jlitropoliei, ori unde ar locui, pentru cuvântul că ctitorit le-ai dat Îlitropolei. Tot odată se vede că după mutarea JMitropolici de la Suceva la Iași, Disevica St. Gheorghe, vechea Jlitropolie din Suceva, era ca Jlitoc al Jlitropoliei

de Iași.
CCCALVII. Cartea frăției tale din 27 a lunci Septemvrie ne-ati venit Septemvrie
30, întru care ne serii frăția ta cu prietinâscă cecrere și poftă pentru moşiile bisăriceă
Sfeti Gheorghie din Sucâva şi a Monăstirei Sânt-Ilie din Cordon, ca să le dăm stepânitoriului ţărei aceia de istov. La acesta răspundem firăţiei tale, că Monăstirea Sânt-llie fiind
la Cordon, după cum cu alte Monăstiri din partea aceia și cu moşiile ce ati, aşa și cu
moşiile Monăstirei aceştie st va urma, precum vor fi hotărirele de obşte; iar pentru moşiile biscricei Sfeti Gheorghie din Sucva, noi nu știm să fie vre o bistrica acolo cu
acest nume ca să aibă moşii, de iaste vorba pentru moşiile ce are Mitropolia nâstră în
Cordon, acâste moșii socotim că după dreptate nu pot să se numască a bisăricei Sfeti Gheor-

ghie din Suceva; căci «dle ati şi fost din vechiii scaunul Mitropolici ţărei acolo, unde era,
și scaunul Domnici mai înainte, dar după ce sat mutat aicea la Iași, tâte moşiile de
acolo şi veniturile ce sînt a scaunului Mitropoliei, tot de Mitropolie sati stăpânit într'atâta somă de ani și biserica acâsta Sfeti Gheorghie din Sucâva ce-ati fost și sati numit
dim vechiti Mitropolie, aii fost tot metoh supt st&pânirea Mitropolici țărei pănă acu, precum aste de toţi ştiut, vădut și mărturisit. Decă moşiile aceste ce sînt date scaunului
Mitropoliei de ctitori, pentru pomenirea lor, încă unile cu -bani de însuși Mitropoliţii ce
au stătut după vremi, Noi nu putem cu a nostră voinţă nici sîntem volnici a le înstrăina
din st&pânirea Mitropolici și a le da la altă stăpânire, ca un lucru ce nu iaste al nostru, ci a scaunului Mitropoliei ; căci noi în cât ne va păzi Dunmedeii la ocărmuirea, acestui
scaun, sîntem vichili şi chivirnisitori afierosirilor Mitropoliei, ce are de la ctitorii sti, far
nu desâvârşit stepânitori, şi ne mirăim cum de fiăția ta ai îndrăznit și ne serii făcând
o cerere ca acâsta de la not pentru un lucru ca acesta, în vreme când și aicea în Moldova sînt atâte moșii și locuri afierosiri bisăriceşti nu numai a Monăstirei din Cordon,
ci încă și a celor din dogma biscricei apusului, și st păzăse pronomiile stpânirei lor de
cătră stepânitorii țărei aceștia, fă” de nici o strămutare, și după urmare asâmine nădejde
avem că să vor păzi și ccle din Cordon de cătră stăpânitoriul țărei aceia (a căruia, stăpânitor vâste acea lăudată

a păzirei dreptăţilor, tuturor celor din protexia sa, să vestește

cu sunete de laude în tâte părţile);
jar de va

fi vre-o

dată

întrebare

ci dar frăția ta lasă-te a mai scrie pentru

pentru

acâle

moșii,

vei

arăta

răspunsul

nostru

la locurile unde s'a cuveni.
1182 Octomwria 3.
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1'785.

Pitacul domnesc cătră Beizade Dimitrache Mavrocordat, prin care se invită de a da
actele sale de proprietate de pe două moșii, spre a-și putea vevandica Jlitropolia
o moșie a sa Picioroganii de la Banul Grigorie Balș.
(Copie) Cartea Gospod legată.

Luminate Beizade Dimitrache
Dumnedei.

Mavrocordat, fericită sanatate îți pojtim de la Sfîntul

CCCXLVIII. Fiind pricină de giudecată între Mitropolie și între Banul Grigorie Balş
pentru o moșie de pe Meletin, de la ţinutul Hârlăului, care moșie o ţine acum Banul
Grigorie Balș, supt nume de Piciorogani, de la Prisecani mai gios, și Mitropolia, cere
să o ja ca pea sa, cu nume de Colobanţi, după scrisori ce aii arătat la Divan; deci făcendu-să cercetare ca să să afle întăi la ce loc pot să fie pe Meletin Picioroganii, și de
vreme ce din scrisorile Banului Balş nu st pote să să ia vre-o adeverinţă, cum nici
scrisori pe moșia Pristcanii nu sînt ca să dea la pricina acâsta vre-o luminare, aste dar
trebuință ca să să vadă scrisorile moșiilor Luminărei tale Pleșeștii și Căţovenii, celei
din sus megieșite cu Prisăcanii, ca d6ră dintvaceste scrisori se va lua vre-o luminare spre
aflarea adevărului și îndreptarea aceştei pricini, şi pentru ca să să de sferșit pricinei
aceștia prin găudecata Divanului Donmiti mele, să triimiți cu omul Luminărei tale aice
tote scrisorile câte ai pe Pleșești și pe Câţoveni, ca să st vadă acum fără întârziere,
1155

Septemvrie

2.

1'7868.

Individul

Gheorghie Panaite Varlaamovici dă plenipotență Vice-consulului rusesc

din lași de a-i vinde averea

sa din Jloldova şi a ti-o trimite în Jtosia, de sigur

din causa nestatorniciei timpurilor ; din care causă și mal mulţi Română
ai emigrai în alte țări.

Copie de pe cartea de epitropie de la Pot. Poroșuie de armii Gheorghie sin
Căpitan Panaite Varla-

amovici cătră rusăscul înpărătescul Vice-consul Samonschii, din Martie 1186.

CCCĂLIX.

Fiind încredințat

de cziră mine

a Dummni-tale

bunătate

și

aflându-mă

în slujba înpărătescă, mă rog Dumni-tale ca partea mea de moșteni
re ce ati r&mas de
la părintele miei Căpitan Panaite Varlaamovici, din patru dughen
i de lemn din târgul
Iași, dintrun pământ de la Odobeşti şi din alte averi rtmase de
la tatăl miei, să o vindi,
așijdere veniturile din lucrurile acelora de la mârtea tatălui
micii să să ia de la cine să
va cădea; giumătate din tâtă acea avuţie să st dea surorel mele
Zmarandei Panaitov
Și giumătate să să triimită la mine, după înpărțala ce st va, face
după dreptate, să fiii
mulțămit; și pentru tâte acele să să facă înpărțală și unde
să va căde să fie iscălitura
mea, să mă iscălești Dumnia-ta, și nefiind Dumnia-ta, mulțămit să
aibi a cere unde vei
socoti, și pe Dumnia-ta cred ce vei face, ei noi spori,
încă voiu fi mulțămitor.

N.B. 1786 Martie 16. Acestă carte de epitropi San Petreburgsco
t Gubernii verhnitgo nadvormogo suda în vtor Departament de la Pot Poroșn
ie Gheorghie sin Valamov, saii arătat spuind că să dă cătră malor Vice-consul
înpărătese din Iași, Ivan

Lavrentivică Salonscoi, care este iscălită de însuși Pot Poroșniculul Gheorghie
Varlamov
Joachim, Cecanatov,
SRO

—

Secretar Ivan Jarcu.
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IIvisovul hui Constantin Duca Voevod pe doiiă moșii a Lpiscopici de Roman,
în care se descriă o mulțime de localități veclă dupre alte Ilrisyve mai veclă.
Suretul ispisocului de la Costandin Duca Voevod, pe moşia Braniște(a) Episcopiei Romanului.
Noi Costandin

Duca

milosti. Gospodar

Voevod. bojiio

zemli

Moldavseoi.

CCCT,. Adecă ati venit înaintea Dommiei mele și înaintea alor

noştri Moldovineştă

boeră mari și mici Svinţia sa Părintele rugătorul nostru, Chir Misail Episcopul de Roman, Și nk-ati arătat un ispisoc de la răpăusatul părintele Domnici mâle Duca, Voevod,

de pără de faţă, ce ati avut răposatul părintele Ioan, ce-ai fost Episcop la Roman, cu
Bazga şi cu Apostol beţivul din sat din Blojăști, pentru o bucată de loc, ce ai dis atunce
Bazga

şi Apostol

beţivul

că le înpresâră

părintele

Ioan

din

hotarul

satului

Braniștii

și a 'Țipeştilor, care sate sînt a Episcopiei de Roman; și ati fost arătat Bazoa cu Apostol beţivul şi un uric de la Ștefan Voevod, seriind pe sat pe Spireni şi seria în semne;
iar părintele Joan ati arătat uric de la repăusatul Petru Voevod,
și pe sat pe 'Țipeşti, danie Svintel Episcopii, seriind iar în sâmne,

pe satul pe Braniște
cu mare afurisanic,

cine va strica hotarul acelor sate. Și pentru acelesemne ce seriii în uric, dat-att samă
părintele Ioan că aii tot ţinut Sfânta [Episcopie acel hotar tot de la răposatul Petru
Voevod îneâee și nime din moșii Bazgăi şi a lui Apostol, sati din părinții lor n'ait mai
trecut peste acele semne, de aii şi avut uric; deci răposatul părintele Domniei mâle Duca
Voevod nu le-ati ales îndată giudeţul, scriind amândoig uricile în s&mne, ce ai ales
de le-ai

dat

un

hotarnic

pe bocrinul

Mărici

sale, pe

Grigorie

Cârlie

Logof.

ce

ati fost

Vornic de portă și l-ati trimes acolo și l-ai înveţat să stringă Gmeni buni bătrâni de
pe înpregiur și megiâși şi să-i întrebe cum aii înblat acele hotare, și cine despre cine
are strâmbătate și cine pre unde ati ţinut de vechi ca să ţie și de acum, și cum aii aflat
mai drept să facă mărturie încredinţată. Deci Svinţia sa loan Episcopul ai adus mărturie
de la Cârlig Vornicul și de la mulți Gmeni buni, cum ati mers acolo cu cartea părintelui Dommiei mâle Duca Voevod și ai strîns mulţi 6meni buni de prin pregiur și megieși și sait aflat niște 6meni

bătrâni,

anume

Dragu

din Corlăteşti și Ion de acolo și

Grigorie cel bătrân și” Ionașco şi Gheorghie cel bătrân, şi ait mărturisit cu sufletele lor
cum de când ati apucat că și din părinții lor și din moșii lor Sfânta Episcopie ati tot
ținut hotarul acelor sate și a Braniştei și a 'Țipeștilor, prin tâte sămnele precum le serie
uricul cel de danie de la Petru Voevod; iar moșii Bazgăi şi a lui Apostol și părinţii lor n'aii
mai ținut pentru cele stmne, nică aut ţinut ci, ci ati ţinut pin” în Lozova, ce mare ; iar pre unde
vor să fa ci acel loc mai mai ţinut, ci ati ţinut tot Sfânta Episcopie. Deci după ce
ai mărturisit cu sufletele lor acei 6meni buni și bătrâni, între hotarnic şi între atâța
megieși ce ati fost acolo la acel hotar, aii purces acei Gmeni buni pe sămnele uricului
tot din sămn în sămn și din hotar în hotar, pe unde ati apucat din părinții lor, și din
6meni bătrâni, că ait ţinut Sfinta Episcopie, întăi seriind în ispisoc, că să începe hotarul 'Ţipeştilor din Siret, prin ceda bălții Staciului din gios, iar de acole într'o movilă
din gios preste Bârlad, desupra dâlului, iar de acolo drept preste drumul Gălaţilor întwo

movilă şi de acolo drept preste la Zăpodia îngemănată, unde s& înpreună hotarul Corlăteștilor și drept în curmeziș, la Rediul lui Colun în Lozova ce mare, iar de acolo pe
matea Lozovii pân” la c6da Ezerului și de acolo . drept
Bârlad și drept la c6da Strimtei la Siret. Acesta este tot
Braniștei, care este price cu Bazga și cu Apostol beţivul,
lor și. a Corlăteştilor de la giumătate, drept. la movila

pe mijlocul Ezerului
hotarul Țipeştilor. Jar
s& începe din hotarul
hămeiului și de acolo

păn' în
hotarul
'Țipeștidrept la

—
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părăul lui Lolin și din părăul lui Lolin drept întrun stejar ce ati fost cu boor. Iar apoi
S'aii găsit boor făcut în pământ şi de acolo la deal la alt stejar cu boor și iarăși sa
găsit Door făcut în pământ și de acolo în curmeziș la o Zăpodie, la un stejar cu boor
și de acolo drept la Logoviţa cea mică, puţinel mai sus de drumul care vine de la Sohului și de acolo la o movilă aprâpe de țarina, Sohuluiului și de acolo în rând cu movilele păn "în matea Lozovii cci mari și de acolo pe părăii păn' la Redul Colunului,
păn în hotarul 'Țipeştilor, la un stîlp de petră carele iaste tot hotarul 'Țipeștilor și a
Braniștei ce serie aceste stmme și în uric.
RILOGRL—

PARA

DATA.

Cerirea Ilitropolitului Iacob II cătră Generalul rus Ansel de a grăbi cu trecerea
armatei în loldova, pentru cuvântul că Turcă și Tătarii ai întrat deja la Fălciii
de fac multe răutăţi, apoi că aiipreparat șiproviant pentru armală, după cum i s'aă,

ordonal.
(Copie) Prea hminate

(heneral Anșeth,

al nostru întru tot nădejduit făcător de bine !

CCOLI. După rugămintea, care prin plecată serisârea nâstră am fost făcut cătră
Strălucirea ta în trecute dile, învrednicindu-ne acum a lua doritul răspuns prin luminată cartea Strălucirii tale din 2$ a trecutului Mai, bucuria de care ne-am cuprins ait
stătut cu totul luminată, mai ales întro vreme când eram la cea mai de pe urmă grijă
și frică pentru apropiarea 'Turcilor și a 'Lătarilor, ce ni st vestise într'aceste ile. Deci
am înălțat mulțămitâre glasuri de laudă cătră datătorăul a tâte bunătățile Dumnedeii,
rugându-l dintru adâncul inimei ca să adaogă slava armelor prea puternieci înptrăteștii
măriri cu necontenite biruințe asupra vrăjmașilor, însă măcar că noi sîntem bine incredințaţi atât la înaltele făgăduimți a înpărăteştilor măriri, care prin luminat manifest cătră
noi încredințate arătări, pentru cea grabnică întrare a înpărăteştilor armii spre mântuirea
nâstră, cu tâte acestea frica de care sîntem cuprinși pentru vo năvălire a 'Lureilor și
a 'Tătarilor de care întwaceste dile înpreună cu Hanul și cu un Pașă ai întrat la ţinutul Făleiului câtă-va somă, ne dă îndemnare și îndrăznâlă ca Xarăși să facem rugăminte
cătră Strălucirea Vestră, pentru care și cădind cu lacrimi ne rugăm, să faceți milă cu
acâstă ticăl6să Patrie,

să grăbiţi cât s'a putea mai

în grabă

trecerea înpărăteștei

armii,

ca să ne izbăviți de primejdia perdărei de care sîntem îngroziți despre sălbătăcia moametenilor, pentru care facere de bine și milostivire veți avea de la milostivul Dumnedeii
mari şi vrednice răsplătiri.
Prea înălțatul Domn Gheneral feld-marşal, între altele ce cuprindprin luminat a carte
ce ne-ati scris, poroneindu-ne și pentru gătire de vite și alte trebuinci6se spre hrană
oștii înpărăteşti, noi cu tâtă, credinciâsa supunere sîntem gata ascultători, însă după cum
și cătră înălțimea sa am înștiințat, prin răspunsul ce am făcut, sîntem forte îngrijești
că stringendu-să acele vite, păn' a nu trece armia, de va lua înştiinţare Hanul, pote să
triimită un poghez de tătar să, le ia, decă dar pentru acâsta, şi pentru ca să (st) nu să primejduâscă și țara despre moametani, ne rugăm ca să trecă cum mai îngrabă măcar o
somă de oșteni şi sîntem bine încredințați că numai din înștiințarea ce vor lua Turcii
și 'Tătariă, că ai întrat în Moldova Moscali, să vor depărta și să va răsufla și partea
de jos a. ţărei de asuprâlele și primejdiile în care ai fost pănă acu, bucurându-să cu toții
de înplinirea făgăduinţilor ce să arată prin înpărătescul manifest, care s'aii trimes pe la
tâte ținuturile de sai vădut de toți Lăcuitorii. Pentru Căpitan Dimitrache Alexandrovici
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pre carele îl recomandueşte Strălucirea ta ca să să rândudscă Ispravnie la ţinutul Sorocăi, avem cinste a înștiința că sai orânduit la Isprăvnicia acelui ținut, ca. unul ce și
la slujbele Strălucirei vâstre sait arătat cu osârdie, și prin acestă mijlocire și Patriey
sale nu mai puţină slujbă ari făcut.
———OYROOR—
1'7

87.

Arzul țărei cătră Pyrtă, prin care-și arată Jloldova credincăoșia sa cătră Imperiul
lurcesc, îi mulțămeșie

pentru

Domnitorul

times

din

noă

și rogă

de

a nu se

supune la dări grele fara, din causa lipsei de producte a anului trecul.
CCCLII. Noi prea plecaţii robi at prea puternicii Impărăţii, Mitropolitul, Episcopii,.
Arhimandriţii, Igumenii și Preoţii, Boerii, Boerinașii, Căpitanii, Bulibașii și toți alții, cu
totă smerenia și plecăciunea închinând acest plecat adevărat Magzar, înștiințăm la înaltul prag a scaunului prea puternicii Inptrăţii, pre care dătătoriul a tâte bunătăţile Dumnedeii să o păzască întru îndelungată și necurmată mărire și slavă, că noi dintru început
din strămoșii noștri fiind credincioși și supuşi robi ai prea puternicii Inpărăţii și umbriți
tot-dcuna supt aripile Inpărăteștii milostiviră, sîntem încredințați dintratâtea mai din
nainte prea înalte sfinte Inpărătești hatișerifuri, că hotărîrea Inpărăteștii voinți iaste ca,
acestă țară ce aste Inpărătese

Cheler

să fie apărată de tâte

asuprâlele și supărările,

ca

cu acest chip să petrâcă săraca raea în linişte și odihnă. Și după cum ca lumina sârelui Jaste cunoscut, că pănă acum strălucitârele raze a Inpărăteștii milostiviri sait rovărsat
pururea asupra nâstră a tuturor robilor sti, așa și acum farăși mişeându-să valurile ne-.
măsuratei milostiviri, sai adeverit cea cătră smeriți robii sti îndurare prin Domnia,
Domnului ce ni sat rânduit, credincios, supus a prea puternicii Inpărăţii, Alexandru
Vocvod, carele precum că faste din început credincios și ispitit supus a prea puternicii
Inpărăţii, saă cunoscut din multe ale sale slujbe şi mai ales din vremea ce aii Domnit:
la megieșita nâstră ţară muntenescă,

unde cu ale sale înțălepte și bune

chipuri ai aju-

tat tâtă silința și sirguința atât spre înplinirea tuturor celor îndatorite slujbe cătră prea
înaltul Devlet, cât și spre ocărmuirea ţărei şi spre cuprinderea cu milă a săracii raele,
din care bine ni să vestește că prin a sa mijlocire și de acum înainte ne vom înpărtăși
de acestâși bogate daruri. Drept aceea toți de obşte din adâncul inimilor aducând cu
totă supusa

închinăciune

ale

nâstre

plecate

mari

mulțămiri,

cătră ceriu şi cu unite mulțimitâre glasuri rugăm
țască, anii

vieții

prea

puternicului

nostru

Inpărat

ridicând mânule

și ochii

pre milostiv Dumnedeii ca să, înmulși să-i vecinicescă, înalta, stăpânire

ne-

biruită întru mari slave și norociri deapururea, și nu lipsim cu toţii cătând la pământ
și versând lacrimi să facem din partea a tâtă obştia nâstră ale nâstre jalobe, pentru
ticăl6sa și slabă, starea, întru care să află ţara acâsta (din multe a havaldlilor greutăţi
și din multa lipsă a tot fâliul de pâne ce sati tâmplat în anul trecut, după cum Xaste
știut, din care pricină fiind strâmtoriți săracii lăcuitoră să cumpere cu mari cheltuele
“hrana cea din tâte dile, aii agiuns la mare sărăcie și stricăciune care neputându-să vindeca cu lesnire îi face vrednici de tâtă milostivirea

și îndurarea),

și fiind noi plini de

încredințate nădejdi că, făcendu-să starea acesta cunoscută mal vederat prin drâpta și
credineiâsă arătarea Domnului nostru, să vor răvărsa încă și mai mult izvârtle milostivirei și a îndurării asupra săracii raele, cădem și ne rugăm ca la acestă strimtorare a
țărei să nu să lipsască de umbra Inpărăteștii milostiviri şi oerotiri, ci prin întregă pă.
zirea pronomiilor

cu

care

sai

miluit

rare de havaldle acsle ce vor fi mai

din

mult

început

să

cunâscă

piste. putinţa stării ei, și așa

prea puternica Inptrăţie a ne înpărtăși cu riurarea acestor
Documente

6re-care

Inpărăteşti

răsuflare

și uşu-

milostivindu-să

îndurări,

nădăj40
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duim că după buna și înțălepta ocărmuire a Donmului nostru, va veni țara acesta la
bună stare, și noi toți, ca nişte drepţi credincioși supuși gi robi, păzind în totă vreme
nestrâmutat

și cu tâtă

îndatorita

robeseă

mulțămirea,

credința,

stipunerea și plecarea,

care de la strămoși am moștenit, și s& va păzi şi la toți urmașii nost i, vom fi rugători
cu un glas și cu un cuget diăa și nâptea pentru neclătită îndelungarea înpărăteștii stâpână și măriri.
Sai seris Ghenar 25
Sau gătit Ghenar 26
Sau pormit tij Ghenar

|
1
26]

Nota. Nu numai din multa lipsă a tot teliul de pâne, ce saii tâmplat în anul trecut, din
care fiind strâmtoriți săracii lăcuitori a cumpăra cu mari cheltuele hrana cea de tâte
dile, aii agăuns lao stare forte ticălâsă» vrdnică de tâtă milostivirea și îndurarea; dar
mai vârtos cu îngreuerea birului ce-ati făcut Domnul de mai înainte, carele nu nuniaj
că ati însărcinat țara cu nenumărate greutăţi, ce și de partea bisăricâscă vaii atins, nu
cu puţin jaf și păgubire, de vreme că și pe Mitropolia ţărei și pe una din Episcopii
le-ati afanisit de istov cu luarea a tot ce-ait avut și încă și supt sarcina de grele

dătoriy

le-ai. supus.
Ghenar 26, Marţi spre Mercuri, la 5 câsuri de nâpte ati fugit. Voda.
Ghenar 27, Mercuri spre Joi, la 8 câsui sati pornit Arzul acesta
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Anaforaua [arei despre averea Domnitorului mazilit către Inalta Pirtă, prin care
declară că n'a rămas nică o avere mișcătore ori nemișcătdre a fostului Domnilor, și
0 confirmă acesta cu îscăliturile și jurământul lor.
Aoi prea plecaţi și smeriţit robi aă prea puternicii Inpăraţii: Mitropolitul, Lpiscopul,
Arhimandriţă, Igumenit şi Preoţi; Boerit î Bocrenașii; Capitanit, Bulbaşie şi toi alțir..

CCCLIII. După cea robâscă îndatorită, credinci6să și prea plecată închinăciune,
îndrăznim prin acâstă a nâstră smerită anafora, să înștiințăm la prea Inaltul prag a înpărăteştii măriri, precum că Domnul nostru atât la început, când ati sosit în ticălosu]
nostri: pământ, cât și acum iarăși cercetând cu amăruntul și întrebându-ne pentru lucrurile fugitului Domn, şi cu tot chipul de cercetare urmărind cu tâtă strășnicia păn'
la cel mai puţin, atât de are vre unul din noi cât de puţin ceva din câle mișeătâre
sati nemișcătâre din lucrurile sale, saii de știm cine-va dintre noi, că să află la vre-un
loe cât de mic lueru a, lui, oră ascuns, ori pe taimă dat de dânsul, cu tâtă cea prin ju_xământ încredințare, după credinciosul și cădutul nostru sadacat, cu tari adeveriri am
încredințat pe Domnul nostru, cum că nici cel mai mic lucru din averile luă, mișcător
sai nemișcător, nici ati rămas la vre-unul din noi nici sai aflat, cu tâtă cea deamăruntul cercetare ce ati făcut Domnul nostru.Și mai vârtos pentru ca să arătăm nervinovăția nâstră la înalt Hachi-paghi a prea puterninicii înpăriiții, am rugat pe Domnul
nostru

să avem

voe

ca şi înscris
să arătăm

acâle ce sînt în știința nostră.

Drept aceia

îndrăznim prin acest a, nostru robesc. Magzar să arătăm în curat cuget tot adevărul,
cum că nică știm la vre-unul din noi să fi lăsat ceva din lucrurile lui, dar nici s'aii
aflat după atâta cercetare, și nici acest fugar ai lăsat vre-un lucru vrednic, sati de preţ;
și mai ales în tâtă Domnia lui, nimene din noi vre-odată nu sati tâmplat să vadă că
are niseai-va lucruri așa, vrednice, hrănind el cu adevărat întru sine, precumși din cele ur-
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mătore sai vădut, seopoșul -fugei şi a. pribegirei;
și dacă după ce i-ati venit mazilia, sar
fi aflat lângă dânsul ceva lucruri de preţ, iaste de toţi cunoscut și mărturisit cum că
ati avut destulă vreme. după prilejul ce avea, a le iconomisi tâte, precum ati făcut cu
tacâmurile și altele aseminea ale averii sale, din care unile le-ati 'dat pe la neguțitoră
pentru dațoria lui, altele ai lășat la um neguţitor sudit a Rosiei și c6le-l-alte ce-ati fost
uș6re şi lesne purtate, ce l-ati r&maș, le-ati luat cu sine. Iar edle ce aul rămas la curtea,
E
sa Sati luat înscris tote de cel rânduiți spre acesta, puindu- -să
supt pecete pă la cel
«
mal

puţin,

şi pe urmă

viind

porunca

sati

deschis

și Xarăși sati

Scris

de faţă

și pănă

acu tote, pân" la cel mai mic lueru să află păzite, Acestea știm. și prin jurământ îneredinţăm și la nol cât de mie lucru ascuns nici sati aflat, nici ştim să fie. Pentru care
ca nişte

credincioși și plecaţi
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] trății, , a

înștiințăm

căria

robi

ccle mai

stepânire

Şi

ar prea puternicii

Imptrăţii,

prin acâsta a nâstră

incă-

sus arătate la înaltul Hachi- paghi a prea puternicii Im-

putere

să

fie

veeinicind
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Mitropolitului

Moldaviei

câtre

Patriarhul
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„Constantinopol,

prin

care-l rogă de u mijloci lu Purtd spre a o convinge, că Moldoveni sunt radle supuse

și ascultătore şi că Domnitorul trimis este bun și înțelept. Apoi îl rogă de a-l în-

știința continuă prin scrisori ce

se

mai

întâmplă

prin

Constantinopul

relativ

la Jloldova.
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boiului între acestă prea puternică împărăție
şi poporul rusesc. Pentru aceia împreună cu
credincioși și mal gata supuși a prea, putervăr făgăduind, asigur

pre prea respectata

vostri Prea sânţenie că toți îimpreună şi fie-

care în parte, după cât îi cu putință, nu vom
lipsi de credință, nu vom cruța ostenelile, nu
ne von abținea de serviciu cu zel, nu vom înelina de la supunere și ascultare nemurmuătâre ca prea credincioși şi prea recunoseători supuși sati raiale a prea puternicei îimp&ății otomane; și sunt bine încredinţat, mai

ales sub un ast-fel de mare cugetător,prea-vă-

dător și prea îngrijitor Donm, cu bună- voinţă
conducându-ne și manuducându-ne și că sîntem mulţăniți cu toţii de credincioșia, şi graba
serviciilor nostre ; (lespre care mai înainte am
încunoștiințat în deaj uns pe înalta Pârtă prin
servilul și supusul nostru magzar. De accia
încunoştiinţând îndeajuns acum și pe respectabila vostră Prea sânțenie, m& rog ca totdeuna să sprijiniți pe fiii voştri spirituali, săsi
aveți pronie de tâte aceste, de toți acești

ai

mcă și de mine smeritul și să nu me privaţi
de necurmatele sfătuiră părintești, acele ceai
raport comun cătră amândouă, a patriei ȘI

a eparhici mele, învrednicindu-mă şi de respeetabilelo serisoră părintești, prin care să-mi

arătați scumpa ȘIi dorita buna sănatate a v6stră, a căriă ani fie de la Dummnedeii cât de

mulți, prea fericiți și prea mântuitori. Tar divinele vâstre rugăciuni să-mi fie mie de ajutor în totă viaţa.

Al respectatei vâstre Prea sânțenii, supus

în totul la ordine.

——PAOOe—
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Serisorea Jlitropolitului Leon cătă Episcopul
din Bucovina, spre a mijloci cătă Împăratul Austriei de a nu avea în ură ţara Jloldovei, că adică ar fi
trimis Arz cătră Portă și din care s'ar alinge interesele Austriel.
Prea Yubite al nostru în Iristos frate, Chir Dosithei, Eczemtev Episcop « Chesariceștiă
DBucoviui, cu fraţasca dragoste îmbraţișând, te serutăm.

CCCLV. După cercetarea cet dorite not întregimea sănătăției frăției tale, de care
tot-dcuna poftim să avem bune vestiră, înştiințăm pe frăția ta pentru starea nostră de
aicea, că osthit de învăluelile, grijile și îngrozirile ce am suferit și suferim de la vestirea rezboiului acestula și pănă în ditta de astă-(i, ni sati mai adaos și altă amară întristare din
înștimţarea

ce am

cești curți, atât

luat:

pentru

cum

că

alte

prepusuri, ce

adecă

ne-am

fi

pentru

aflând

noi

și. în

ura

înpărăteştii.: Austria-

ar fi având

de înprotivire, cât și

pentru că ar fi Iuat înştimţare că din partea obştică nâstre ar fi mers mal înainte Jalobă:
prin Arz la Portă, pentru Sesia înpărătâscă, ce să ia de la lăcuitorii Moldovei din veniturile moșiilor ce ati în Cordun, şi măcar că noi nu ne știm vinovați (martur punem
„pe Dunmedeii) nici cu alte prin ştiinţa nâstră înprotiviri, nică cu trimitire de Arz pentru arătata pricină; însă la o vreme ca acâsta când noi aicea în tâte dile ne. aflăm jalnic aşteptătoni de vre-o obştescă primejdie din partea acestor silnică stepânitori al noștri
și când tâtă nădejdea nâstră după Dumnedeii Xaste și năzuește cătră creștineştile înptrătești stepâniri, ca să ne izbăvasecă de potopul ce ne înpresâră din tâte părţile, viindu-ne
o înştiinţare ca acesta (care de cum-va pentru păcatele nostre va fi adevărată, iată că
noi sintem sosiți la primejdia cea mai de pe urmă), să socotescă înţălepeiunea, frăţică tale
câtă spală și dezădejluire ne-ai pricinuit. Drept aceia, prea iubite frate, fiind că și
frăția ta eşti înpreună eu noi patriot aceștii ticălse Patrii, care acum să învălucşte de
atâtea groaznice ticăloșii, nor cu toţi cei întăi a părţii bisăriceștă și politicești de aicea
rugăm dragostea şi bunătatea frăţici tale, ca după datoria Arhierescă și pentru iubirea,
Patriei, să bine voeşti a priimi acestă ostenclă și supărare, să cercetezi cu chipurile ce
se vor putea

și de vrcă afla că sînt asupra

nâstră aceste rele

prepusură,

pentru numele

marelui Dummnedeii, pune tâte chipurile de: silinţă, după cum Dumnedeii to va luinina, ca
să să ștergă

pre cât să va putea

deasupra

n6stră aceste prepusuri, la, care după cum mai

sus îneredințăm pe frăția ta, noi nică cu un chip nu ne știm vinovaţi, şi pe lângă aceste
să adaogi cuvânt şi oserdie spre grabnica izbăvire și tolosul patrioţilor şi a patrici frăției tale, cu chipurile ce să vor socoti de cătră a frăţiei tale înţelepciune, ca prin dumnedeescul aglutor să te facă frăţia ta, ca un alt Moisi, pricinuitoriu de izbăvirea acestui
norod ereștinese din ticăloşiile și primejdiile în care să află ; pentru care vei câştiga vrednice și mană răsplătiri de la văătoriul și fiitorul a tote. De acestea poftim și rugăm pe
frăția ta și așteptăm cu nerăbdare ca să luăm cum mai în grabă doritul răspuns, remăind
Al frăţiei tale în Hristos trate.
Din lași 1781 Noemvrie 25,
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Ordinul hu Alexandru loan Ipsilant cătră Jlitropolitul Joldover, prin care-i
împune de a contribui Clerul la nevoile țărei cu suma de 12.500 led. împărjind acestă sumă pe Episcopii și Monastiri, cum va socoti de cuviință.
Noi Alexandru loan Ipsilant Voevod, Doj. milosti. Gospodar zemli Moldavseoi.

Preosfinţia ta Parinte Mitropolite,

CCCLVI. Fiind-că la atâte și atâte cheltuele al zaharelelor i al lefilor și altele cunoscute, datoria fiește-cărula Xaste a prinde după putință, atât pentru arătarea râvwnel şi
al prothemici, cât și pentru că aceste atârnă spre paza și ocrotire fiește-cui, mai ales acum la vremi ca aceste, când trebuințele nu se mai pot iconomisi din pricina slăbielunei ȘI
neputinței ţării, de la care veniturile de mult ai lipsit, precum tuturor taste știut; Dumnia-lor boerii noștri aceste socotindu-le și însuși de sine îndemnându-se, cu sfat obştese ai

făcut catastih cu sume de bani, rânduindu-se după putinţe să dea fiiște-care. Deci la acesta fi-

ind arătat şi Preosvinţia ta i Svinţia lor Episcopii î Monăstirile țărei, cum şi unii din călugării carii ai putințe, cuprin]ând piste tot doiă-spre-lece mii cinci-sute lei, nu avem
îndodlă că Preosvinţia ta arătând tâtă râvna și prothemia la o trebuință ca, acâxta, care
Jaste pentru pazași odihna tuturor, vei sili ca să să dea suma acesta cu un câ maj
înainte deplin la Dumnia-lor Vel Visternie i Vel Postelnic îi Biv Vel Visternic Matei
Canta, fără, nici o prelungire mai mult, și Preosvinția ta după cum vel socoti îi vei înpărţi pe arătatile locuri; și trebuinelosul aglutor, spre stringerea acestor bani, se va da
Preosvinţiei

tale

de

la Domnia

mea.

(L. 8.)

1133 Matu 11.
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Mateiu

Canta,

Visternicul [ăvei, scrie Jitropolitului

Jloldaviei

din

Cernăuţi, că

se duce la Romanţov, generalisimul armatei rusești, spre a se înţălege ce este
de
Jăcul pentru țară; apoi că Rușii întră în țară și că Turcă se vor retrage.
Prtos/inţite Parinte
Preosfinţieă tale.

Alitropolite,

cu fiâscă

plecaciune sărut
|

blagoslovităren

drepta a

CCCLVII. Macar că din 2 cărți ce am scris pănă acum Dumni-lor sale boerilor
vă fi luat și Preosfinția ta înştiinţare, pentru că cu agiutoriul lui Dumnedeii lucrurile

merg

spre

bine,

dar

m'am

lipsit deostbit

și prin

acestă

scrisâre

să fac

căduta

me

dato-

vie a vesti Prcosfinţici tale, că și cu alt corieriu de izn6vă ai mai înștiințat Graful Romanţov, că aii dat poroncă să trâcă oștile într'aceste Qile Nistru, cum și că Măria sa se
va pori la Benderiu, ai rânduit și o brigadă să vie la Hotin, care.
din di în di se-așteptă; deci iată că de acum înainte tâtă grija și frica lipsește și se așteptă cea
desăvârșită izbăvire a norodului de călearea -vrăjmașşilor. Ce dar am hotărît și
că să merg la
Nemirova la Măria sa Gratul, întăi ca săi fac din partea tuturor căduta mulțămir
e
pentru cel grabnic agiutoriu, ce ai făcut la primejdia întru care să
afla pământul, al
doile ca să mă rog și pentru aglutoriul ce și de acum înainte
are trebuință și să pot

înțelege

Și

cunâște

și pentru

mișcările

ce

să vor face și de aice înainte, ca să putem

lua și noi o luminare și povăţuire, cum să ne putem și în ce chip să
ne purtăm ; și mâine

- 319 —
o
Duminică, Mar 21, cu blagoslovenia Preosfinţiei tale pureeg și de acolo cât de curând
nvol întorce, și milostivul Dumnedeii să miluescă să găsâepe Preosfinţia ta și pe toți
cei-l-alți cu bucurie și norocită sănătate. Deostbit n'am lipsit să înștiințez Preosfinţiei
tale că mi se pare ar fi cu cale şi de trebuință ca să se serie o carte cătră Graf Romanțov de mulțămită și de s'a socoti să nu s& pue luna, ci să să lase locul deschis; iar
când (după cum şi nădăjduese) veţi lua bună înştiinţare că ai trecut oștile Nistru, atunce
veți pune și luna, pentru care macar că am scris și la carte de obatii boerilor, dar treDue şi Preosfinţia ta .să fii silitoriu și îndemnător la acâsta, că întralt chip apoi. va fi
de stricăciune; asămine și pentru triimitirea Doerilor înaintea, armici ce va trece și pentru
apiutoriul ce să cade, Yarâși să fie tâtă purtare de grijă și privighere, ca să nu socotescă nebăgare de samă. Ei după datorie, pe cât dă socotința me, mi se pare că aceste
tâte sînt de trebuință; dar farăşi precum va da buna înţelepciune a Preosfinţiei tale și
a Dumni-lor sale boerilor, așa veţi face.
|
|
Al Preosfinției tale plecat fii sufletesc
Matei

Canta 'Visternie.

1183 Mar 39/,,. Cernăuţi.
SC
GR ——
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itropolitul Leon felicită pe Graful Romanţov de Sântele Serbălori a Nașteret Domnului, când acesta venise în Moldova cu .amata, și Jhiropolitul îșă
luase reședința în Jonastirea Galata. lar acesta probabil pentru curântul că
Amurosie era gata a veni în scaunul Jlitropoliei Iloldaviei şi a înlocui pe Leon,
după cum adesa să întâmplă, că adică armata rusască venia și cu Jlitropolit
din Rosia.
Prea.

Strălucite ?!

CCCLVIII. Fiind că
norocire și bucurie, ca să
cuvântări cătră Inălţimea
acestă smerită serisâre și

slăbiciunea în care m& aflu, încă nu mă iartă a avea acea
m& înfățișez, mat ales în dia de astă-di, cu orație de bune
ta, cel mai puţin înplinesc, pre cât să pâte, căduta datorie prin
mă închin Inălţimei tale cu pozdravlenie de luminatul praznic

a cel după

Domnului

trup naştere

şi Mântuitoriului

nostru

Isus

Hristos,

pre

același

înalt Domn, carele pentru mântuirea nâmului omenesc ati voit a lua trup și a st naşte din
Prea curata Fecădră, rugându-l din tâtă umilinţa sufletului mei ca să ţie pe Înălţimea
ta cu întrega sănătate, cu deplină bucurie, mai pre sus de tâte smintâlele protivnicilor,
să prăznuiți norocit și fericit aceste luminate dumnedeeşti praznice, dinpreună cu toţi
ai Inălţimei tale, acum, la anul şi la mulţi ani, rămâtu cu cea mai alesi cinste
O
Al Inălţimei tale, milostiv patronului nostru, cătră Dumnezeu smerit rugător.
Diu Monăstirea Galuta. 1133 Deche

vrie 35.
——ONOOR——
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JMitropolit
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92.

Patriarhală a Patriarhului Neofit, prin care dă adesiunea
a să face alegere de Jitropolit în Jloldova, unde de la 1788
canonic, pentru că Amvrosie Ilitropolitul era venit cu oștirile
în acestă gramată se expun drepturile ce patriarhatul susținea

asupra Jloldovei

sa canu era
turcești,
că are

și care le motiviză pe obicei și canune.

NEOFIT cu mila lui Dumnedeă Arhiepiscop Constantinupoleos, a Romei cei nouă și al lumei
Patriarh.

Iubitorilor de Dumnedeă Ipiscopi a Seinţitei Alitropolii Mloldavici, Romanul Chir
Antonie și Ilușul Chir Iacove, întru Duhul Svant tubip fraţi și împreuna slujitori al
„Smereniei nostre, har și pace fie voă& de la Dumnedeii.

CCCLIX. Fiind că cea întru tâte mădulările alcătuită și înpreunată și supusă svințită Mitropolie Moldaviei la acest de la noi svinţit apostolicese și patriarhicese al lumei
seaun, dintru început, după canne, să află în văduvie și lipsă de drept păstor și Arhiereit și plinire ereștinescă dintru sine, stă și să află în istirisis (lipsă) de arhiereseă purtare de
grijă și duhovnieâscă umbrire, care este trebuincisă la tot bun credinelosul și pravoslavnie norod; spre acâsta noi, ce după mila lui Dumnedeii ne-am aflat îndreptând cârmele a svințitului apostolicese, patriarhicese al lumii scaun, cu sfatul de obşte şi a celui
dinpregiurul nostru svănt și cuvios Sinod a sfințiților înpreună frați svinți Arhierei ȘI
prea cinstiți întru Duhul Sfânt: iubiți fraţi și înpreună slujitori, după cele dintru început. cuviinci6se și prea slăvite pronomii a lumescului seaun, seriind prin acesta a nostră
patriarhicescă, și sinodicâscă eedosis, îndemnăm și dăm voe vouă iubitorilor de Dumnedeii Episcopi a Svinţitei Mitropolii aceştie, ca în vremea ce, cu agiutoriul lui Dumnedeii,
prin socotința a prea înălțatului, prea bun credinciosului și prea creștinului Domn și
stăpânitor a tâtă, Moldo-Vlahia, Chiriu Chir Ioan Alexandru Costandin Muruz Voevod,
întru Hristos Dumnedeii fii mult iubit și dorit al smerenici nostre, celui după lege
oblăduitor a creștinei stăpânirii aceștie, să va face după cele dintru început obiceluri a
pământului, cea după legea și canonieâsea alegere a unui obraz temător de Dumneqeii,
mărturisit și ispitit la cele drepte și bune eredinciâse dogme, întru svânta cuviință și
înpodobit atât în trupâsca așădare, cât și în sufleteștile obicinuinți şi vrednic întru tâte
ȘI cuviineios,

spre duhovnicescă oblăduire

aceștii Svinţite Mitropolii,

făcând

chemare

și a

celor ce să află acolo svinți Arhicrei a acei de la noi svintei biserici a luk Hristos, căci
să cuvine nouă, atât hirotonie

cât și mutare să să facă cel mai puţin de trei Arhiercă, să

așădați pe acel ce să va alege, după ce dintru început bistriccscă orândutlă și canonicescă închipuire, drept după pravilă și canâne Mitropolit aceștii Svinţite Mitropolii al
Moldaviei şi duhovnicesc a ci arătuitor, cu darul și putere a prea Svinţitului și începetoriului Duh, fiind îndatorit a pomeni canoniceseul și patriarhicescul. nostru nume la
tote svitele săvâzrșiri și slujbe, precum sati legiut și a da datornica ascultare ȘI supunere
cătră cel de la noi svinţitul apostolicese patriarhicese al lumei scaun, ca o mădulare a
sa adevărată, și nestrămutat a păzi pronomiile ce are acest patriarhicesc scaun, în tâtă
Eparhia sa, şi să aședă în condica Svinţitei "Mitropolii canonicescul săi pomelnic, căci
spre acesta s'aii dat acestă svântă patriarhicescă și sinodiecscă, cedosis, la velet una mie
şapte sute nouă dăci și două, în luna Aprilie, Indict 10.
- Chesarias Grigorie. Efesu Samuil. Iraclias AMethodios. Chizicu Agapios. Ialchidonos Ieremias. Dercon

Gherasimos. Prusis Anthimos. Larisis Me.etios. Artis Macarios. Didimotihu Paisios. Xantis Nathanail.
———
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Jitropolitul Iacov

92.

Stamati dă următdrea

enciclică cătră t9tă eparhia

sa, prin

care declară, că atât Ambrosie Jlitropolitul, cât și Gavriil Bănulescu, ocupând

scaunul Jlitropolei Moldaviei prin influinţe streine, când Ruși aă, intrat cu
armata în aceste principate, nu erai Jlitropoliți canonici ai țăret, și dar Îlitropoltul Iacov, în urma hotărăreă patriarhilor ortodozi, declară venirea sa la scaunul mitropolitan, ca canonică şi în conformitate cu legile și vechile obiceturi ale
fărei,

prin

alegere,

lacov eu mila luă Dumnedeii Arhiepiscop

și Mitropolit Moldaviei.

Cuvioșilor Arhimandriţă și Egumeni de pe la sfintele dlonăstiri, cucernicilor Protopopi,
molitfile văstre Preuţi şi Ditaconă și toţi de obști pravoslavnici creștini ce vă aflați în. eparhia smerenie nâstre de la ţinutul Orhetul, să vă bucuraţi în Domnul și de la not Arhierescă

blagoslovenie vă trimitem.

OCOLX.

|

Cătră acesta vă înştiințăm, că după întrarea la scaunul

Mitropoliei a. lui

Gavriil ce saii fost făcut ţiărei aceștie, înștiințându-să prea fericitul Patriarh al Țarigradului pentru a, lui întrare la Mitropolie, că ati fost fără dreptate în protiva, pravilil şi
nu cu alegere și priimire de obşti a patrioţilor, după vechiul obiceiu și pronomion ce
ati avut acestă țară la alegive, şi punerea Arhiereilor pământului acestue, pentru acea, prea
fericirea sa, neîngăduina dsă călea aceste întărite dinvechiu obiceiuri și pronomii (prerogative)
ce sînt așădate după canânele sfintei pravili, ati cerut prin Arz de'la prea, înalta Pârtă apărarea și îndreptarea acestora ; după care prin înpărătești închinate firmanuri dându-să
voe și poroncă

Domnului

nostru Alexandru

Costandin

Muruz

Voevod, ca nici decum să

nu îngăduescă a fi mai mult la scaunul Mitropolii acesta, ce înprotiva obiceiurilor Şi
a pravililor ai întrat și sait făcut Mitropolit; asupra căruia, s'aii trimis și catirisis (afurisenie)
de la sfânta și marea Disărică, întărit cu iscăliturile a trei prea fericiți Patriarşi, dezbrăcându-l de tot darul și cinstea Arhieriei de Măria sa pre înălțatul Domnul nostru; urmând la aceste înpărătești pre înalte poronci și hotărîrea sfintei mari bistriei, ati lipsit
pe numitul Gavriil din seaunul Mitropoliei și din păstoria acestui creştinese norod, poroncind elirosului bisericesc și celor cinstite obraze a părţii politiceşti a ţărei, ca după
vechile obiceiuri și pronomii și -după canânile sfintei pravili, să, facă o slobodă și legiuită
alegere dintre pământeștile duhovnicești fețe, pentru a, să rândui la stepena şi duhovnicâsca, păstorie aceștii sfinte Mitropolii; din prea puternica, voință a cei înalte dumnedeești
pronii, cădând asupra n6stră sorțul aceștii alegiri, la, care fiind îndemnați din cerire de
obște a părței bisăricești și politicești, mam putut a face înt'alt chip sati a ne apăra, ci
am priimit asupra nâstră purtare de grijă aceștii bisăricești ocărmuită, nădăjduind la
ajutoriul celui pre înalt Dumnedeii a ne înputernici spre a purta acâste sfinte slujbi
după voe și plăcerea sa. Și așa după arătatele alegiri, prin cea înpreună voință și prii„mire a prea Inalţatului Domnului nostru, ne-am suit la scaunul sfintei Mitropolii Moldavici, pentru care după datorie nu lipsim prin acesta a vă înștiinţa de obşti pre toți
ai păstorici n6stre și duhovniceşti iubiți fii, parte bisăricâscă și politicâscă, de a nâstră
suire la acest sfânt Arhipăstorese scaun. Ci dar de vreme că de acum înainte prin în(elcptă și milostivă ocărmuire a prea Inălţatului Domnului nostru, atât la, cele bisăriceștă,
cât și la politicești să nădăjduește o bună liniștită stare a tuturor de obşti, noi pre toți
părintește de obști vă sfătuim şi vă îndemnăm, ca, fiişte-carile și toţi de obşti mulțămind
lui Dumnedeii pentru îndelungata și statornica, stăpânire a milostivului a, nostru Domn,
să fiți făr de grijă cu inimă bună încredințați de liniştea, odihna, și norocirea vâstră, uxmând fiește-care datoria, stărei sale și nici ascultând zădarnicile..și pricinuitorile de răzvrătire vorâve, ce să samână între norod, spre neodihna obștii. Iar cuvioșiile vâstre, Iero-
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monași de pe la sfintele Monăstiri și molitfile vâstre preuţi și ieroditeonde
i pre la enorii,
din eparhia Mitropoliei nâstre, la tâte acele bistricești dumnedeești slujbi veţi fi datori
de acum înainte a pomeni numele nostru după rândudlă.
NOTĂ.

Acestă

copie

este scrisă de însăşi

mâna

1192 lunie 22,

Mitropolitului Iacov.
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92.

P îtacul Domnitorului Alexandru Jloruz Voevod, prin care dispune a să rescumpăra casa ce Gheorghe Tăușanu a făcut pe locul Mitropoliei și a-ă răspunde
Jitropolia bani.
|
Noi Alexandru

Costandin Moruz Voevod, boj. milosti. Gospodar zenmli Moldavscoj.

CCOLĂI. Fiind-că un Gheorghi Păușanu “ai cumpărat o casă de la un țigan pe
locul Sfintei Mitropolii, lângă care ar fi nai făcut și alte binale, și de cătră Mitropolie
nu este priimit. a stepâni el casa aceia cu cele ce ar fi mai adaos a face acolo, ci să-și
primască banii drepţi ce a fi dat pe casă și pe cele ce a fi mai cheltuit a face; pentru
aceia de cătră Domnia me st rânduește pe Ștetan Ciogolea Vornicul de Pârtă, i Andoni
calfa de teslar, care mergând la starea locului să facă cu amăruntul cercetare, ce binale
ai făcut acest Gheorghi 'Tăușanu pe lângă casa aceia, pe care prețăluindu-le în frica
lui 'Dunmedeii, să de mărturie iscălită de amândoi, prin care să arăte fieşte-ce lucru cu
preţul cheltuelei, cât va fi drept, ca după aceiași inărturie să răspundă Mitropolia cu bani
și să rămâe cașa cu tâte cele de pe înpregiur la stăpânire sa. Acesta poroncim.
(L. $.)

192

Noemvrie

1,

Vel Logofăt procet. .

———SIRIOE—
1'793

8.

Constatarea experților numiţi de Domnitorul Alecandru Constantin Jlovuz pentru
a vevandica Îliiropolia casele hă Ghe orghe Tăușanu pe locul că, CCCLĂII. Din luminată poronca pre înălțatului Domnului nostru, Măria sa Alexandru Costandin Muruz Voevod, prin ţidulă am fost rânduiți, fiind că Gheorghie 'Tăușanu ai cumpărat o casă de la un țigan pe locul Mitropoliei, lângă care ati mai
făcut
și alte binale, și de cătră Mitropolie nu este priimit a stepâni casa cu cele ce-aii mai
adaos a face, ci să-și priimască banii ce va fi dat pe casă și ceia ce at mai cheltuit
pe
cele ce ati făcut; mi să poroncește să facem cu amăruntul cercetare ce binale ai făcut
acest Gheorghie Tăușan pe lângă casa aceia și prețăluindu-le să :dăm mărturie
ca să-i
răspundă Mitropolia cu bani. Deci după poroncă mergând la starea locului, unde fiind
față și alți patru meșteri teslană, am făcut cu amăruntul cercetare la tâtă acea bina și
în frica lui Dumnedeii prețăluind casa aceia cu bordeiul ce ati mai cumpărat el de la
un țigan, tâte acelea, ati cuprins 354, adică trei-sute cinci-deci și patru lei, și după prețăluire ce saii făcut, precum am aflat a fi drept, iată am făcut acestă mărturie ca să să știe.
Ștefan

Ciogole

Vornic

de Pârtă.

Avon zhoas

Ut0T190.

Jon Pop:
”

RO

——

1192 Noemvria

9.

Dice za Divan am scris.

—

325—
1'7 92.

Declaraţia lui Gheorghe Tăușanu, că a primit bană pentru casa din dosul Jitropoliei și că nu mai are pretențiun> asupra ei.
CCCLAIII.

Adecă eu Gheorghie Tăușan, bucătar, adeverez cu acest încredințat za-

pis al mei, precum ca să să știe că în vremea trecută: a răzmeriții cumpărând ei de
la Costadin Cacă oală, țigan a Mitropoliei, un bordeiu ce avea el lângă zidiul Mitropo-

lici den afar despre răsărit, unde pe urmă cu a mea cheltudlă mi-am făcut și casă tot
în vreme răzmiriții, când Mitropolia se afla supt străină stăpânire. Deci după suirea la
scaunul Mitropoliei a Prosfinţiei sale Chirio Chir Iacov Mitropolit, nevrând Preosfinţia,
sa să mă îngăduescă a ţinea și a stăpâni cit casa aceia, fiind făcută pe locul și lângă
zidul Mitropoliei, at hotărît să-mi întoreă cheltucla și să ia casa în stăpânirea Mitropoliei,
pentru care prin țidulă gospod rânduindu-st Ștefan Ciogole Vornic de Pârtă, înpreună
cu Andoni calfa de teslari, at prețuit cu dueptă socotelă, după poronea gospod, acâstă,
bina și aii cuprins.casa înpreună cu preţul bordeiului, ce-am fost cumpărat, 354 lei, adecă
trei-sute cincă-deci şi patru Îcă, precum arată și în mărturia de preţuire, ce aii dat iscălită de dânșii. Care bani Prcosfinţia sa Părintele Mitropolit dându-mi-i deplin în mâna,
m

ea, am

r&mas mulțămit

și prin acest zapis al meit ci dau

la Sfânta

Mitropolie adeve-

rez, că de acum înainte nu am nici o pretenție de stipânire asupra acei case sait a bordeiului ce sati dis, nici am nimic a câre mai mult, rămăind casa acâsta de istov la stăpânirea Sfintei Mitropolii; şi pentru credință am iscălit zapisul acesta cu mâna mea.
1192 Noemvrie 20.
7,

Tep

po

"Teoysitvo hola

”

zi oaza

,

Ti dziza 1

.

spe
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Arzu- Magzarul ţărei cătră Portă, prin care cere de afi scutiți boeril să nu-și trimată
familiile la Constantinopol, fiindu-le acesta cu neputinţă, de și Domnitorul le-a
făcut cunoscut acdsta în mat multe rânduri. Tot odată declară
credincioși Porţei, ca și strămoșii lor.
(Copie). Nor prea plecaţii și smeriţit robi at prea puternicii
pamântului Aloldovei.

că

vor rămânea

înpăvații:

toți Boerik

CCCLXIV. Prin acest al nostru plecat și adevărat Arzu-Magzar, înștiințăm la prea
înaltul -prag a prea puternicului nostru Inpărat, (pre carele Dumneqeii să-l păzască întru veeinică stăpânire și slavă cu neîncetată biruinţă asupra a tot vrăjmașul și protivnicul), că credinciosul supus a prea puternicii înpărăţii, Domnul nostru, chemându-ne de
față, ne-ati arătat îndemnându-ne și sfătuindu-ne cu multe chipuri și în multe rânduri,
că pentru a nâstră mai sigură pază și neîngrijare, după starea vremilor, iaste de folos
ca să triimitem familiile nostre la cea de Dumnedeii păzită înpărătescă cetate. Care acâsta,

cunoscându-o

noi că curge. din nemărginita

înpărătâscă

milostivire, ce de-apururea, aii

fost și Yaste asupra, nâstră, nu știm ce alt să aducem pentru înplinirea cuviinciâsei din
partea nâstră robești mulțămiri, de cât să rugăm pre milostival Dumnedeii. pentru vâcinica stăpânire a înpărăteștii

măriri

asupra

nâstră, ca de-apururea

să

fin umbriţă

supt

aceste înpărăteștă milostiviri. Dar fiind încredinţaţi din înpărăteștile îndurără ce necontenit să răvarsă asupra nâstră robilor sti, nădăjduim că să va, priimi să să audă smerite robeştile nâstre arătări asupra nenumăratelor nelesniră și greutăți ce avem, spre a
putea, după dorinţa, inimii nâstre, să ne înpărtășim de acestă înpărătescă milă. Slăbăctu -
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nea, și ticăloşia stărei nâstre, ce ni sati pricinuit din trecuta tâmplare a vremii mai din
nainte, aste pricina, cea, mai cu deadinsul, ce nc înpileză supt nepurtată nelesnire, greutate,
care lungimea drumului mai vârtos acum la vreme de iarnă şi greutatea familiilor nâstre, ni-o face încă și mai simţitâre, încât să cunâşte cu totul covârșitâre putinței nostre ;
după cum pentru aeâsta fiind cu încredințare pliroforisit și Domnul nostru, are îndestulă știință de adevărate arătările nâstre. Deci cu tâtă plecăciunea Și smerenia cădând,
ne rugăm toţi de obștie ca să privască cu îndurare milostivul ochiu a Inpărăteştii mără asupra dreptăților ticăloșiei nâstre și să mu fie trecută cu vederea neputința stărei
nâstre, ci să fim și acum umbriți supt umbra înperăteștii milostiviză, de care să putem
a ne înpărtăși aicea în pământul nostru, după cum și strămoșii noștri, cu tâte familiile
lor asâminea s'a îndestulat de aceste înpărătești mile și ocrotiri, la ascminea tâmplări
ȘI vremi. Și noi ca niște cunoscători acestor mari milostiviri și îndurări nu avem alt
chip cu care să ne arătăm după putință mai mulțămitori, de cât să păzim cea elironomisită de la moșii și părinții noștri deplin credință, și cu î6tă osărdia, supunerea și ascultarea la înaltile poronei ale înpărăteștii miiriră, pentru. care cu mare chizeșluire toți
înpreună am încredințat și pe Donmul nostru.
——SRORIR———

FARA

DATA.

Îizlocirea Jlitropolituhui ]loldovei cătră graful Simeon
Domanovici și Jean
Ignatiovici, șefii armatei rusăști. din finutul Xemfului, de
a scuti partea bisăriAI
(SE
7
Si
cescă, preuţi și diaconi, de asupririle
.
şi angăriile ce sufeveaă,_ cum și de cvartiruri.

.
Da
i
Din partea Prcosvinţituleă Jlitrop
,
olit a Aloldouei. să | facă | două _ carți astmen
e, precum
>
ap]
:
I
mare
.
.
saă scris mai gios, însă rusește
.
”
71),
:
: una câlre Graful Simion lomanorici Vranţov șisI alta
câtra
Ivan Ignatiovică Polivanov, Pol covnic, de la Chiousehiy Cheras
ischii Pole.

CCCLAV. Buna vestirea ce am, luat pentru ipolipsis.a
numelui Dumnia-vâstră și
pentru vrednicia ce ai însoțită cu liniștea blândețelor, care
cătră toți de obște arată, dragoste și bună priință, ne-ati îndemnat a cerceta, pe Dummi
a-vestră printr'acâstă părintescă a nostră serisâre, rugându-ți de la milostivul Dumme
deii sporire întru câștipările
cinstei, înmulțirea anilor și a bunei norociri, cu înplinirea
celor dorite și folositâre c6rere, iar de la smerenia nâstră molitfă și Arhierescă
blagoslovenie Îți trimitem. Cătră
acesta luând îndrăznelă dăm supărare Dumni-tale, înștii
nțându-te pentru preoții și di6conii ce să află lăcuitori la ţinutul “Namţului, unde
și comanda Dumni-tale este asădată
la ernatic în anul acesta, care preoți și dicconi, precum
ne-am înștiințat, sufăr Gre-care
supărări și sîlnicii de cătră unii din oșteni, șădend prin
casele lor la evartiruri ȘI pur.
tându-i și la podvozi cu carăle, neavându-i nici la o deosth
ire din cei de obște proști
lăcuitoră. Celor mai mulţi le-ai luat fonul ce avea pentru
hrana dobitâcelor lor, pe unii
Îi necinstese cu ocări și sudălmi., Acestea nu socotim căi
vor fi cu știrea, sati cu voința
Dumni-tale, căci nici preoții cu prostia lor n'a îndrăznit
ca să vie să arate Dumni-tale
nevoile ce pătimesc, la care nădejduim că negreșit
șar fi aflat mângâerea ȘI apărarea
lor. Fiind noi îneredinţați că, la înțălepeiunea Dummi-tale
îndestul va, fi cunoscut și ştiut,
că partea bisăricâscă la, fiește-care loc și nâm iaste osăbit
ă cu cinstea sa din norodul
cel de obşte, cum și aicea în țara acâsta de când prin dumne
desca, milosărdie ati sosi
arma înpărăteștii măriri, Măria sa prea luminatul
Feld-Marșal prin ordenile ce ai dat
ati arătat milostivire și apărare cătră partea, bisări
cescă și atâta aice la Iași, cât și pe
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la alte ținuturi afară, preoții și diceonii petrece fă de nici o supărare şi casele lor sînt,
slobode de cevartiruri oșteneștă. Pentru acâsta poftim pe Dumnia-ta, fiule, ca, ȘI în partea
acela să dai căduta poroncă oștenilor, să contentseă acest f6l de supărări de asupra preoților, ca să-și pâti căuta cu cuviinei6sa liniște de slujba rânduelii lor, carii pentru fa.
cerea de bine și odihna ce vor cunâște vor rămânea pururea îndatoriți a ruga pre milostivul Dumnedeii pentru buna norocire și îndelungirea vieții Dumni-tale.

FARA

DATA.

Jagzarul țărei căiră Portă, prin care să plânge asupra jafurilor și abuzurilor fădcute de Domnitorul ce a fost în țară și upoi a fugit ca apostal. Apoi mulțămește
Porţei că le-ai numil Domn pe Alexandru Joruz, arată speranța că vor scăpa
de miseria în care se află și declară că vor rămănea credincioși Porţei, rugându-se
a li se conserva prerogativele anteridre.
Nol
pi,

prea

plecaţii și smeriţii

Arhimadriţii,

robi prea puternicii

Egumenii și Preoţii, Boeril, Borrinașii

înpărații:

Mitropolitul,

Ppisco-

Căpitanit, Bulbașit şi toți alții.

CCCLAYVI. Cu tâtă smerenia și plecăciunea închinând acest plecat adevărat Magzar,
înștiințăm la înalt prag a scaunului prea puternicii înpărății, pre care dătătorul a tâte
Dunătăţile Dumnedeii să o păziască întru îndelungată și necurmată mărire și slavă, că
dintru început din strămoșii noştrii, fiind credincioși și supuși robi ai prea puternicii înperății și umbriți tot-dcuna supt aripile înpărăteștei milostiviză, sîntem încredințați dintr'atâtea, mai din nainte prea înalte sfinte înpărătești Hatișerifuri, că hotărîrea înptrăteștii
voinți iaste ca acestă țară, ce aste înpărătese cheler, să fie apărată de tâte asupririle şi
supărările, ca cu acest chip să petrâcă săraca raia în liniște și odihnă. Și după cum ca
lumina s6relui iaste cunoscut că pănă acum strălucitârele raze a înpărăteștii milostiviri
Saii revărsat pururea

asupra

nâstră a tuturor robilor stă, așa și acum larăşși mișcându-so

valurile nemăsuratei milostiviră, sati adeverit cea cătră smeriţii robii săi îndurare prin
Domnia Domnului, ce ni sai rânduit credincios supus a prea puternicii înpărății, Alexandru Voevod, când pământul acesta avea mare trebuință de un așa ighemon și oblăduitor, fiind că ţara acâsta, întracâstă dată să afla fârte obosită și împilată din multele
nevoi și greutăți, cu care ai însăreinat-o pribegitul Domn, de ati dus-o la prea prâstă și
ticăl6să stare; căci și birurile ce ati pus asupra ţării ati fost cu însărcinare preste măsură, și cu care asuprâlă ticăloșilor lăcuitori luându-li-să și biruri preste putință și făcându-li-s& și mare siclet și grabnic zapeilic spre înplinirea, banilor, care acesta pe toţi i-ati
adus la mare ticăloșie, lipsă și nevoe; osăbit că în tâtă vremea Domnici-sale beilicurile,
havalelile și angaralile nu numai că aă fost grâle piste măsură și făr de nici: o rânduială, dar și pentru cele ce ai fost din împărătesca poruncă rânduite a să înplini deaic€ din ţară, de ait și fost rânduială ca să să plătescă săracilor lăcuitori pentru înplinirea, acelor porunci, el nimărui nici un ban nai plătit, ci tâte cu beilic fără plată
Sai plinit, care și din pricina acâsta mult sati slăbit și de istov sati sărăcit ticălosul
norod.

De vreme

că tâte clătirile și lucrurile numitului

Domn

nu proviă

spre

alt scop

de cât ca să apuce și să răpiască, cu ori ce chipuri nedrepte și necinstite, ar fi putut
îndestula nesăţi6sa lăcomia lui, pricinuind cea de tot afanisire săracei radle, și nu numai
că aii însărcinat ţara cu nenumărate greutăţi, ce și de partea bisericescă sai atins nu
cu puțin jaf și păgubire. De vreme că și pe Mitropolia ţării și pe una, din Episcopii le-aii
afanisitde istov cu luarea a tot ce aii avut, și încă și supt sarcina de grâle datorii
le-ai supus. Care la tâte aceste, cum că sint adevărate arătările nostre, încredințată dovadă iaste însă și starea, cea de acum a ticăloșiei în care tot norodul Moldovei
să -află
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pătimind, dar nu mai puţin să vederâză și cu însuși acâsta de pe urmă prea necinstită
faptă a sa, fugind ca un apostat și arătându-se atât fâr de pildă nemulțămitoriii cătră
marile milostivizi, care din înpărăţiasca îndurare ati fost revărsate asupra lui. Noi, ca
cei ce cu mare jale și durâre de inimă privim tiraniile și asuprirele nedreptății, cu care sa
ticăloşie de cătră numitul Domn și de cătră cei ai săi, acești de o patrie cu noi, săracă
lăcuitori cunâștem că am fost datori ca să fim înștiințaţi mai înainte la prea înaltul prag
al scaunului prea puternicii înpărăţii, pentru acest întristător hal, la care cu arătatele
nedreptăți sat adus acâstă săracă raia. Insă priveghelnicele lucrări a vielenilor fugi.
tului Donm și îngrozirile cu care din partea lui și a celor ai sti eram încojuraţi, ni-ait
oprit de mam putut înplini la cuviinci6sa vreme acâstă a nstră de firâscă și ne apărată, datorie, care și pentru numai puţin eram cu toții mălmiţi și îngrijaţi. Dar când Dumnedeâsca pronie, prin suflarea cătră noi acelor mari milostiviri a marelui nostru .înpărat, ati răsipit desupra nâstră norul cel întunecat al intristării și al îngrijării și prin sosivea aicea a Domnului ce acum ni sait rânduit, cu înpărătese sfânt ferman ce ni sat
cetit, at strălucit cătră noi razele îndurării și mângâerii din partea milostivului nostru
înpărat. De mare bucurie cu toții ne-am coprins și cu mulțămitâre lacrămi am rugat și
rugăm pre țiitorul atâte Dumnedei ca să înmulțescă anii vieţii prea puternicului nostru
înpărat și să-i vecăniciască înaltă stăpânire nebirută întru mari slave și norociri de a puvurea. Deci, fiind noi plini de încredințate nădejdi, că făcându-st starea acesta cunoscută
mai vederat, prin drepta și eredincisa arătarea Dommului nostru, să vor răvărsa încă și
mai mult izvorele milostivirii și a îndurării

asupra

săracii racle,

cădem

și ne rugăm

ca

la acâstă strâmtâre a țării să nu să lipsâscă de umbra înpărăteștii milostiviri și ocrotiri,
ci prin întrâgă păzirea pronomiilor cu care sait miluit din început să cundscă 6re care
răsuflare și ușurarare de havalile acelea ce vor fi mai mult peste putinţa stării ci. Și așă
milostivindu-să& prea puternica înpărăție a ne înpărtiși cu riurarea acestor înperătești
induribă, nădâjduim că după buna cârmuirea Domnului nostru va veni țara acesta la
bună stare, şi noi ca nişte drepți credincioși, supuși și robi, păzind în t6tă vremea nestrămutat și cu t6tă îndatorita robescă mulțimire, credinţa, supunerea și plecarea care
de la strămoși am moștenit și st va păzi și la toți urmașii noștri, vom fi rugători cu
un glas și cu un cuget diua și n6ptea pentru necelătita îndelungarea înpărăteștii stepăniz și mărită,
—SOORS
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„Arz-]lagzarul

ce sa

trimis

de fară la Puvtă, cerând a i să ușura darea în

zaharea, din causa lipsei de productie şi alte împrejurări
a anilor lirecuţi, declarând
că vrând Dumnedeii să se facă în anul awmătorii vodă mai mută, va trimite și

lipsurile anulu trecut.
puțin

malai

Tot odată mai declară că în ţară ma

și păpușoi

care nu va fi în deajuns
până la pânea viitore.

pentru

rămas de cât forte
hrana

locuitorilor

CCCLĂVII. Măcar că şi noi toţi, după povăţuirile şi poruncile celui prea înţălept Domn
al nostru Mihail, ne-am silit înpreună cu tâtă sîlimţa și prothimia (promptitudine) putincă6să,
însuflețiți fiind de cea dulce și fără, defăimare ocărmuire a înălțimei sale, ca lăcuitorii să
samene

în trecuta primă-vară

sămânță

cât

să

va putea mai

multă ; carii întru adevăr,

cu nemărginita mulțămire și inimă bună ai semănat mai mult de cât în toţi anii, după

cum de toți ati fost ştiut. Dar din pricina săcetii, care (din păcatile ce Dumnedei cunâşte)
Sati întâmplat în țara Moldovei peste tâtă primă-v=za, precum Yaste cunoscut și de pre
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puternica înptrăție, nu numai că din c€le mai multe simănătuni 6menii abea ai putut
să-și În semânța ce ati sămănat, dar în cât unile cu totul n'aii răsărit, iar altile, de at
și resărit, sati uscat; în cât lipsa ce sau tâmplat întru acest an în ţară, atât de grâti
și orz cât și de păpuşol și mai vârtos de mălaiu, nu numai că iaste cunoscută la toţi,
dar nădăjduim că și prea puternica înpărăție aste încredinţată. Cu tâte aceste, de vreme
ce Domnul nostru ne-ati arătat trebuința lăcuitorilor 'Țarigradului, socotind a fi datorie
neapărată de a ne purta întru tâte și la tâte, cu nemărginită râvnă, supunere și ascultare la tâte datormicile cătră pre puternica înpărăție slujbe, am ărătat cât ati fost prin
putință tâtă pofta și silinţa ca să să triimată la "Țarigrad, atât în astă primă-vară cât
și în astă tâmnă, câtă zahirea ati fost prin putință de a să găsi în ţară, atât din cea,
prea puţină pâine a anului acestuia, cât și dintru acela ce se află din pâinea anului
trecut,

Și așa prin aglutoriul prea puternicei înptrăţii şi prin neobosita sîrguință şi cea
iubitâre de dreptate purtare de grijă a Domnului nostru, păzindu-st drâptă cumpănire
în ţară și cu mare dreptate înpărțindu-st greutatea în tâte părțile ţării, sait triimis la,
Țarigrad o somă de zalirea mai mult de cât sati nădejduit, precum atât din c€le mai
denainte

triimisă

astă primă-vară

sîneturi și izvâde,

cât şi din edle ce

să triimit acum

de cătră Domnul nostru, st va cunâşte dle cătră prea puternica înpărăţie. Cu aceâși a
nostră datornică credinţă și prothimie, purtându-ne și spre s&vârzirea tuturor celora-l-alte
înpărăteşti slujbe, care sai cerut din țara Moldovei și mai înainte de cât tâte spre strălucita facere a cetății Benderiului, și povăţuiți fiind de adânca înțălepcăune și multa ispitire a Domnului nostru, toți de obște întro unire şi cu un suflet am descoperit din darul dummnedeirei cele mai lesnitâre chipuri şi edle mai cu cale mijlce, prin care și c€lel-alte slujbe, și mai înainte de cât tâte, spre strălucita facire a cetății Benderiului, ai
agiuns la săvârșire, cu de obștie mulțimire a tuturor lăcuitorilor și deplină priimirea,
nstră. Care nădtjduim că din serisorile Domnului nostru, la a căruia adâncime a minții
și multa ispitire, sîntem datori spre a să păzi buna cumpănire în ţară, după atâtea și
atâte greutăţi,

sînt cunoscute

la prea puternica înpărăție.

* In scurt şi cea mai de pe urmă, după ce saii cunoscut că în țară nu să găsaște
zahirea, arătându-ne Domnul nostru lipsa și nevoia lăcuitorilor Țarigradului, cu nemărginită prothimie și râvnă şi cu deplină nefăţirnică mulțămire a n6stră, tăind din hrana,
„copiilor noștri, o parte din cea puţină ce avem spre hrana nâstră, am dat-o după prețul hotărit, care cu tâtă buna voea nâstră am voit a o da fără plată, precum nădăjduim
că sati cunoscut de pre puternica înpărăție, din ecle serise a Domnului nostru; al căruia
înălțime ne-ati încredințat, cum că prothimiea, ce spre dovada supunircă n6stre am vort
a arăta prin acâstă aducere a nâstră, ati fost plăcută ccă nemărginite mile a înptrăției.
Asămine dar cu aceiași poftă și râvnă și cu tâtă buna mulțămire ne-am silit ca să
să găsască< și suma

cerşută a mălaiului. Dar

fiind că sati dovedit

că mălaiu în ţară nu

st giisăște nici ca cum și Domnul nostru sati plecat de ai arătat la pragul înpărăției
adevărul gol, ne-aii bucurat înălțime sa cu ertarea mălaiului, încredințându-ne că milostivirea pre puternicii înpărăţii, după

nemărginitele

mile ce r&varsă cătră toţi credincioșii

că supuși, ne-ati miluit cu ertarea cerirei a giumătate de foc a mălaiului.
|
Pentru care aceste mile, n6ptea și diia, toți de obște, mică și mari, înpreună cu
copii noștri rugăm pre atot puternicul Dumnedeii, pentru îndelungată și pre fericită viţă
a prea puternicului, prea dreptului şi prea milostivului nostru Inpărat (a căruia înpărăție să fie nebiruită în veci), și pentru îndelungată vicță și buna fericire a prea înălțatului și milostivului Epitrop, stăpânul nostru, și celora-l-alți milostivi stepâni ai noștii,
și ridicând

mâini

rugătâre

cătră

Dumnedeii

ca

să -ne învrednicâscă

supt

acoperemântul

pre puternicii înpărății a ne bucura de-apururea, cu păzirea credinţii și a supunerii nostre
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de câle bogate mile a purtării sale de grijă. Cădem toți de obște la pragul prea puternicii înpărății, și arătând despre
slujbile pre puternicii înpărății
mărginita lipsă a zahirelilor și
ce are ticălâsa nâstră țară, care

o parte nemărginita prothimie și râvnă, ce avem spre
iar despre alta parte arătând cu mare plecăciune necea desăvârşită lipsire a celor trebuinci6st spre hrană,
câte răle și ticăloşii ati ispitit în trecuții ani, sînt cu-

noscute.

Ne rugăm milii pre puternicii înpărăţii, ca să să încredințăză , că cdle mai mari și
mai roditâre ţinuturi a țărei, din care iasă tot-dâuna cea mai multă zahirea, la atâta destverșită, lipsă să află, în cât lăcuitorii nădăjduese cu prea mare iconomie să să hrănâscă, din cei prea puţini popușoi, ce la un ținut doit să află, care și acești popuşoi
atâta sînt de puţini, în cât nu sînt îndestul ca să trăescă pănă la cea nouă pâine; după
cum și din arătările Domnului nostru, pre carele noi toți de obşte l-am cunoscut și-l
cun6ștem al nostru obștesc părinte și privighitoriu pentru tâte cele spre întărirea și ridicarea celor folositâre a țării aceștia, st cunâşte adevărul acesta; și căutând la lipsa
și nevoia tuturor lăcuitorilor să s& milostivască de a lăsa în primă-vara viitâre pe ţară
slobodă de tâtă, cerirea de zahirea, pănă ce să va face pâine nouă, și atuncea bine-voind Dumnedeii, prin agiutoriul şi mila prea puternicii înpărății, nădejduim că după sîlinţa ce aii pus astă tâmnă la sămănătură și care încă st va mai pune la primă-vară,
cum că vom sluji iarăşi cât a fi prin putință pe pre puternica înpărăție.
Deci ne rugăm milei pre puternicii înpărății, după cum pănă acum răvarsă cătră
noi și cătră tâtă țara cdle bogate a ci mile, arătând tot feliul de musaadea la arătările obştescului nostru părinte şi Domn, pentru acâle ce era peste putinţa n6stră și a
țărei, aşa și de acum înainte plecându-să milostivirea sa la arătările Inălţimei sale, să
verse cătră noi câle bogate a ei mile, cu care și noi și strămoșii noștri ne-am 'erescut,
păzînd întru tâte și la tâte neclintită acea cătră prea puternica înpărăție datornica, credință, supunere şi ascultare.
1194 Dechemvrie 1î.
OR
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Egumenul monăstirei Cârhguhi Jonichie, din ținutul Nomţuluă, să jăluește la
Domme, că servitorii Bisericei, pretinșă răzași, calcă pământul monăstirei, Domnitorul trimefându-i la Divan spre a să judeca, acesta suspendă Judecata împricinaților, pentru că este timpul muncel și să vină la judecată lu si. Dimuitie, când mu mal este de lucru pe câmp.
Prea Inalţate Domn.

CCCLĂVIII.

Mănăstidra Cârligul din ţinutul Niamţului, după cum în trecuții ani

nai avut odihnă despre preotul Andrei, di6conul Zaharia și celea-l-alte n6muri a lor,
șădătâre acole pe lângă Monăstire, ce sînguri de sine si numesc că ar fi răzăși și otitori a, acei Moniăstiri, așa și acum dând nu puţină supărare la o vreme ca acâsta, că fiind
eii tras la giudecata Divanului și necurmându-ni-să pricina, ni sati hotărît de cătră Dumnia-lor veliţii boeri, ca fiind aemu vremea lucrului să mergem pe a casă și la viitoriul
sfânt Dimitrie viind iarăși să ni să curme pricina exudecăţii ; acum fiind că ei iarăși n'or
să înceteze a da supărare Monăstirei, oprind şi cuprindend iarba cea de câsă de pe părțile "Monăstirei, pentru aceia rog bunătatea Inălțimei tale, ca, să te milostivești asupra
acei Monăstidre și să mi să de o luminată carte a: Inălţimei tale cătră Dumnia-lor boerii
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Ispravnică de ţinutul Nemţului, ca să-i oprescă, pe acești răzăși a face supărare Monăstirei,
lisându-o în pace să-și strângă pâinea și fenul de pe părțile sale, pănă la vremea ce
vorveni la giudecată, și atuncea în ce chip să va hotărî de cătră luminat Divanul Inălțmeă tale așa să va urma, și precum va fi mila Inălţimei tale.
Al Inălţimei tale nevrednic cătră Dumnedeii rugătoriu
Jeromonah loanichie, Igumen monastirei Cârligul.
(Resoluţia

Domntscă).

Merge la Dumnia-lui
Vel

Vel Logoftt

Paharuie.
179% Iulie
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Jagzarul țărei cătră Purtă, prin care arată furturile, jafurile și sîluiziile ce
a făcut Domnitorul anterior și mulțămește Porţei pentru rânduirea în Domnie a
lui Alexandru Ioan Ipsilant, ca om probat, fiind-că a fost Domnilor și în țara
JMuntenescă. Să mai rugă a-i îngădui de dări, pentru că a fost secetă în anii trecui. Justifică în fine pentru ce n'aii făcut mat de demult acest Jlagzar, declarând

că li era cu neputinţă,
Noi prea plecații și smeriţit robi ai prea puternicii

Inperaţii, Alitropolitul, Episco-

pit, «lrhimandriţii, Lgumenii și Preoţii, Boerit, Boerenașii, Capitaniă și Bulbașiă și toți alţi.
CCCLXIX. Cu tâtă smerita credință și plecăciune închinând acest plecat adevărat
Magzar, înştiințăm la înaltul prag a înperăteștii măriri (a cărie putere să fie necurmată
cu mărire și slavă în veci), că noi dentru început fiind din strămoșii noștri credineloși

și supuși robi al

pre

puternicii

înptrăţii

și umbriţi

tot-dcuna supt aripile înperăteștii

puteri, și după cum, ca lumina s6relui, este cunoscut, că pără acum strelucitârele rază
a înperăteștii milostiviri sati revărsat asupra nâstră tuturor, așa și acum ochiul cel ne-

adormit a împărăteștii măriri ce prevede tâte cele de departe, purtând de grijă mai înainte pentru buna stare săracei raele, ne-ai miluit cu Domnia

Domnului

rânduit, eredin-

cos și supus a pre puternicii înpărății, Alexandru Ioan Ipsilant Voevod, în vreme când
ticăl6sa

raca, din

pricina

a relei fără

de rânduelă

oblăduiri

a nemulțămitoriului pribegit,

ai fost agiuns la cea mai prâstă ticăloșie; fiind că pre de o parte cea desăvârșită neîneri-

jire și neștiință la cele cădute, pe de alta și greutatea

Dirurilor, ce însărcina pe săracii

lăcuitoră

pe

din

nesăţiâsa

sa

lăcomie,

care

acesta

aii adus

săraca

raea

la mare

ticăloșie

și nevoe; după cum şi havalelile ce st făcea din poroncă, cu nesocotite grăbi să orânduea de dânsul, și nu numai cele ce saii cerșut prin Inalte înpărătești poroncă, ce și os&bit, care le urma spre al săii câștig, fără a nu lua plată săraca raea, în vreme câtă lua
osthită dajde spre plata, havalelilor și tâte aceste le săvârșea cu nesocotire și fără cuviincă6st chipuri. Acest fel de câștiguri răle, .sîlnicii și râpiri, aît obosit pe săracul norod,
în cât să apropiese a aglunge la cea desăvârșită stîugire; și nu era îndestule mulțimea,
"vălelor urmări cătră raea, ci s'aii întins nesăți6sa răpire sa și la cele Disăricești, nu cu
puţin jaf, dezbrăcând și Mitropolia nâstră și o [Episcopie și cu acest chip n'aii lăsat nici
o mijlocire ca să apuce și să râpască. Deci făcându-să Domnie nouă, îndată arătând bucurie și veselie pentru

mazilia

pribegitului,

și pentru

că ne-am

mântuit

de atâte nevoi,

ce am suferit îndestulă vreme, sati arătat în scurt mai pe urmă de aceste râutăţi și
scoposul ce hrănea întrînsul cu necinstită și fără mulţimire ' pribegire, acest gând după
cum S'aii vădit, atât din tâtă petrecirea vieţei sale, cât și din faptele și lucrările ce ai
arătat în vreme Domnie sale, și fără ai să da pricine de vre-o temere, cu multe chipui înștlătâre au meșterșugit fuga lui n6ptea. Întru acâstași dar întâmplare și stare
Documente
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fiind, ati bine voit înalta Pronie
ca să ne rânduscă, după

330
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cu cugetare în inima pre

suferit, acest fel bun povăţuitor cu înțelep-

ce am

atâte nevoi

puternicului nostru Inpărat

căune, vrednic și ispitit; a căruea cea cu bună știință, povățuire și ocărmuire în Domnia
megieșitei

și după

țărei Munteneşti, ait tras

credință și ipolipsis

cea, știută

a, săracilor

rugile

cătră

pre

cătră

raele

puternica

pre puternica înpărăţie,

înpărăţie să ne mântudscă

de întâmplare a clevetirelor celor fă” dreptate, să aducă ţara și ticălosul norod la ce de
întăi stare, și după tote să ne îneredințăze prin Înaltă înpărătâscă poroncă, că vom câștiga milile înpărăteștii măriri, care cetindu-l întru audul tuturor, râdicând mâinile cătră

dătătoriul de bine, cu mulțiunițâre cuvântări am rugat pre milostivirea sa ca să înmul-

țască anii vieţii pre puternicului nostru Inpărat, și să-i vecinicescă înalta stăpânire nehiruită deapurure întru mare slavă, pentru că ne-ati arătat noi& atât acea nemărginită
milă a înpărăției sale cu așădare acestui Ighemon, şi încredințare că vom fi și de acum
supt umbrirea aripilor puterii sale. Și fiind că pământul nostru ai agiuns la slăbiciune
prâstă

și ticălâsă

stare, pentru

pricinile

ce arătăm

mai

sus,

şi fiind

că

și sămănăturile

anului trecut ati fost cu nerodire, cădem și ne rugăm ca să fie înpărătesca milă asupra
raelei cu rîurile îndurărilor, pentru ca să potă a se cuprinde, având vreme ca să-și facă
arăturile şi stmănăturile lor.

1'7
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Dănuivea din partea Domnitorului Constantin Duca Voevod JMonăstivei Dancu a
unui heleșteă și a unui loc din jurul Iașului, în care să vorbește de mai multe localităţi, care-și păstreză numele pănă astă-di. Jot-odată se constată că pănă la acest

Domnilor Biserica Dancuhiă era Biserică mirentscă și că acest Domnitor a de„clavrat-o de Jonastire, deși este situată în milocul orașului, și a închinat-o la

Sânt- Agora.

Noi Costandin

Duca Voevod boj. milost. Gospod.

zemli Moldavseci.

CCCLIX. Facem. ştire cu acâstă carte a Domnici mele tuturor cui să cade a şti,
pentru sfânta Monastire, ce să numește Danco, din târgu din Eși, unde este hramul

sfântului și mare Voevod-ângerese Arhanghel Mihail, fiind mai înainte bisărică mireniască,

iar acum am socotit Domnie mea și o am făcut Monăstire mare, care este închinată la
Sfântagora la 40 de Mucenici, și o am îngrădit şi o am înzăstrat cu ocini, cu odore,
socotit

Domnie

mea,

precum

ati dat

alți. r&posați

Domni, ce ai fost mai nainte de noi și aii miluit svintele Monăstiri și le-ait dat ocini
din. ocinele Domnești, volnici fiind ca niște stăpâni acestui pământ a Moldovei; așa
dară și Domnie mea ne-am milostivit și am dat acestei svinte Monăstiri, care mai sus
Sati pomenit, Danco, un heleșteii ce este în hotarul târgului Tişii, pre Căcaina din sus
de tîg. Și am trimis Domnie mea pre al nostru cinstit şi credincios boeriu, Dumnia-lui
Ton Buhuși, biv-vel-Logofât, și Dumnia-lui Gavril Aga şi Bejan Hudici, vornici de Pârtă,
și ati socotit de aii hotărit acel loc; socotit-aii din iaz în jos o impistrială de arcu, pentru căci de sar întâmpla să să facă când-va vrun iaz mal jos, să nu înece mâra acestui
iaz, și Sati început acole de supt un budăiu, ce este în câstele despre apus, din sus de
fântăna cea mare, și sai făcut acole moviliţi.și trece drept peste Căcaina, pe nişte vălcele ee sînt în potrivă, una în costișă spre apus, alta în costișă despre răsărit păun
întrun pise despre răsărit, în costişă iar sati făcut moviliți și pre de amândoiiă părțile
de heleșteii, cât trage omu cu săgeta împistreală, din margina apel în lături, și sati făcut
asămine tot moviliţă, trei despre răsărit și trei despre apus tot pe costișe Și Sati pus piotre pe moviliți și în sus tot în potriva semnelor, pănă unde va ajunge apa, dacă sar iezi
iazul. Acest heleșteii cu mori cu tot, precum sati socotit și sai hotărit, l-am și ezit și

Ptre Catară,

am

p

jarăși

RT

aceste

PER

După

PE

vesminte.

r Pa

cu

—
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am făcut și moră, l-am dat danie Dommnia-mea și miluire acestei svinte Monăstiri. Mai milostivitu-me-am Domnia-mea pre acea svântă Monăstire și o am mai miluit și cu o bucată de loc, ce este iar din loc Domnesc a târgului Eşului, ce este pe Ciric în sus, mai din
sus de Șorogari, care loc se chimnă Vacota. Și am trimis pe boerul nostru Gheorghieș,
Vornic

de Pârtă, şi pre sluga nâstră Vasilie Niagul

Uricariul,

de au strîns 6meni

buny

bătrâni și ati socotit de aii ales acea bucată de loc despre tite hotarele pin prejur; începând hotarul acelui loc din obârșia pârâului Șorogarilor, din deal despre apus, drumul cel mare în sus pe marginea tutelor, alături cu tufele cu locul Vacotei pe despre
apus și alături cu un loc ce-i dat danie de Alexandru Beizade, feciorul răposatului
Antonie Voevod, lui Gurbet. ce ai fost armaş, care loc este alăture cu locul Vacotei
pe despre apus și merge tot drumul cel mare în sus pe margine tufelor pănă în capu:
delului Vacotei din sus, unde să obărșeşte tufele, și sait aflat un stâlp de piatră de lature drumului în pise despre apus şi unde să timpină cu hotarul locului lui Costandin,
ce ati fost Postelnie mare, care loc iar este dat de Domni danie Posteln. Costandin, din loe
Domnesc a târgului; și de acolo ati făcut la vale pe margine tufelor, mai pe din sus pe
zarea dealului, spre răsărit spre heleşteul lui Aron Vodă, pen capul hotarului lui Costandin
"Postelnicul,

pe din sus de 6re
a lui Rîmă

deasupra

în-podiș, şi Yar sai

aflat stâlpi de pia-

tră, De acolo tot drept la vale spre răsărit păn' în drumul cel mare, ce merge alături
cu heleșteul lui Aron Vodă, pe despre apus; de acolo în jos drumul cel mare păn
în gura păriului Sorogarilor despre răsărit, unde cade păriul .în heleşteu lui Aron
Vodă. De acolo păriul Șorogarilor la deal spre apus în drept păn' în drumul cel-mare
ce merge pe deal, pe deasupra Vacote, de unde saii început hotarul dintâi. Acest
heleşteii, ce să pomenește mat sus despre Căcaina, cu locul ce saii hotărît pen prejur,
şi acestă Ducati de loc de pe Ciric, ce st chiamă Vacota. farăși precum sati socotit de
sati ales și cu tot venitul, iun dat Domnia-mea danie şi miluire acestei svinte Monăstiri
Danco, ca să fie drâptă ocină şi moșie, danie și miluire în veci; însă vii boerești sait
a Monăstiri ce sor afla pe acel loc la Vacota, să naibă trebă călugării de la Danco.
Pentru aceia și după a nâstră viață și Domnie, pre care Domnul Dumnedeii va alege
dintru fii noștri, sati dintru frații noștri, sai dintru altă seminție, sati dintralt nem,
pottim să aibă a strica dania şi miluirea nâstră, ceam dat acestei svinte Monăstiri,
precum nici Domnia-mea nu stricăm daniile altor mai de-nainte de noi Donni, ci
mai vârtos să aibă a întări și a milui.
|
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Voceod.

PJ.

Și poslăduindu-să acâstă copie după hrisovul
cu cel adevărat, sati iscălit. de mine.

lui Duca

Voevod
|

și fiind întoemai
E
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Jevemin Arhim. și Igumen

Dancu.

—— SRooe
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1798.
Prin acest pitac Domnesc se constată că Lgumenăi Jlonastirilor pământești erai vecomandați din vechime, de Ihtropoliți și Iipiscopi, Domnitorilor și aceștia
îi întăreaă în Lgumenatul lor. Să mat vede din acest pitac, că Călugării nesupuși ascultăvei Lgumenului erai, duși la Isprăvnicie spre cercetare.
Avi Alexandru loan Calimah Voevod, cu mila lui Dunmedeii Donn țărei Moldaviei.

CCCLXXI. Inștinţare să face cu acâstă carte a Domniei mele, pentru Arhimandritul Iosaf, pe carele prin alegerea Preosvinţiei sale Părintelui Mitropolitului Moldaviei,
după deosăbită cartea Preosvinţiei sale, care sati vilut de Domnia mea, cu iscălitura
Preosfinţiei sale întărită și cu pecetea Sfintei Mitropolii, fiind în anul acesta 1796, l-am
făcut Domnia mea Egumen la sfânta Monăstire Cârligii ot ţinutul Niamțului. Deci numitul Egumen iaste îndatorit a ţine somă curată de tâte veniturile şi cheltuelile Monăstirei, câte vor fi cu cale, după rânducla altor Monăstiri, ea pe tot anul să-și dea sama
la Preosfinţia sa. păzind buna orândudlă la tâte; la care poroncim Domnia mea Dum.
nia-vâstră Ispravnică ai ținutului, ca, când va cere trebuința, să-i daţi și cuviincios agiutor spre săvârșirea, trebuinţilor sfintei Monăstiri. Așijderea poroncim Domnia mea de obște
tuturor Gmenilor casei aceștei Monăstiri, cu toţii să-l cunsșteți al vostru desăvârșit Egumen, dându-i căuta ascultare la tâte așidământurile ponturilor Domnești și a bune;
rândueli,

căci care să va arăta vre

odiniră

cu

nesupunere,

pe

unul

ca acela să aibă

a-l duce saii a-l triimite Egumenul la Isprăvnicie și acolo după vina nesupunerii sale
s& va cerceta; cum și când Egumenul având vre-o pricină cu lăcuitorii ce șăd pe moșiile sfintei Monăstini, sati cu Gmenii

și poslușnicii să, şi nu să va, odihni

eu

cercetarea

Dunmia-lor Ispravnicilor, s& poroncește prin acâstă, a nâstră Domnâscă carte Dumni-lorvâstre Ispravnici, ca pe aciia să-i sorociți și să-i îndatoriţi să vie înpreună cu Egumenul
„la Divanul Domniei mele, ca să se caute aice pricinile ce vor fi şi să-și afle Monăstirea
îndestularea dreptăţei.
(L. 8.)

1796 Octomvrie 13,

Procet Biv Logofăt.
——OSSEGRI——
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Beclama lui Ghedeon, dichiul Jlitropolică, cătră Domnitor în pricina unui schimb
de moșii, ce s'a făcut între Visternicul Iordache Balş şi Jlitropolie, și de care
convențiune nu s'a ţinut Iordache Balș.

tărînd moșia, nai dat hotarnica la Mitropolie, ci. și pi” acum să află la Dumnia-lui ;

și la anul după facerea acestui schimb saii deschis și rezmerița, și nu după multă vreme
sai tâmplat și mortea Mitropolitului Leon. Acmu Dumnia-lui Vomicul Costandin Bals,

fratele Dumni-sale

Visternicului

Iordache Balș, luând luminată carte Măriei tale, mergând

TR
TITI

CCCLĂXII. Fiind-că la anul 1786, Mai 4, Mitropolia ai făcut schimb cu Dumnia-lui
Visternicul Iordache Balș, dând Mitropolia Dumni-sale dotiă moșii, anume Stăneleșii
și Brehăeștii pe apa Siretului, Dumnia-lui a dat la Mitropolie o moșie Tălpinișul, dela
ținutul Dorohoiului; însă cu acest fel de toemâlă, ca Dumnia-lui Visternicul, (după cuprinderea zapisului ce este la Mitropolie), cu a Dumni-tale cheltuială să o hotărască cu
pietre hotare, și așa gata cu hotarnica ei să o dea la Mitropolie ; dar Dumnia-lui ho-

eat

Prea Imălţate Domme,

—

209
DD

—.

la moșia 'Lălpiniș, și măcar că Dumnia-lui Vornicul mai înainte n'a avut nici o parte
de moșie ca să st hotărască cu acâsta, pune stăpânire pe giumătate de moșie 'Tălpiniș.
Pentru care acum Mitropolia să r6gă Inălţimei tale, ca să fie poronca Măriei tale: să-și
ia Dumnia-lui Visternicul Iordache Balș moșia Păltiniș la a Dumni-sale stăpânire și
Mitropolia încă să-și stepânescă moșiile sale; căci măcar că Dumnia-lui arată prin zapisul Dumni-sale cum că moșia Păltinișul iaste cu mult mai cu folos de cât moșiile Mitropoliei,

dar numai

una

din moșiile Mitropoliei iaste mai cu mult

venit de

cât Moșia

Dumni-sale. Și aflându-și Mitropolia dreptatea, sa, ca, să nu rămâe isterisită (păgubașă) de
drepte moșiile sale, ce sînt afierosiri Domnești, mare pomană va rămâne Inălţimei tale,
Al Inălţimei tale cătră Dumneţeii smerit rugătoriu
Ghedeon Lichiu Mitropoliei.
(Resoluţia

Domnescă).

Diumni-sale Vel Vornicu zaprozi. Să să cerceteze pricina înaintea Divanului Domnii-lor sale veliților boeri și cu anafora să avem știre,
"96 lulie

Donici Medelnicer.

30,

——
RR 6—
PARA

DATA.

Jin acestă zalbă se vede clar ce situație deplorabilă aveai

țiganii

în societate, că

adică se vindea şi se reclamaă tocmai ca obiecte, fără nică o consideraţie de demmilate omendscă. Acesta s'a continuat pănă la 1852.
Prea Inalțate Domnne.
CCOLXAIII. Jăluim. Mărici tale, că în anii trecuți, care acum sînt ca la 30 ani și
mai bine, at fugit nişte ţigani de la sfânta -Monăstire și sai dus de sai dat sub st&pânirea Dumni-sale Spătarului Constantin Donici; pe urmă, aflându-se țiganii Monăstirei
la Dumnia-lui, sai trimes de sati luat și sai adus la stăpânire. sfintei Monăstiri; far
fiind-că un ţigan a Dumni-sale Spătarului Constantin Donici luasă pe o ţigancă a Monăstirei cu 3 copii, şi un ţigan a Monăstirel luasă pe o ţigancă a Dumni-sale, sait făcut învoială de ai rămas acea țigancă a Monăstirei, pentru ţiganca Dumni-sale. Și aii
fost pără acum pace între noi. Iar în anil trecuţi, care acum sînt 17 ani, s'aii sculat unu
Comisul Vasilie Raţă și dicând că acea ţigancă, care aii fost luat-o ţiganul Monăstireş
de la Dumnia-lui Spătarul Doniei, este a lui și ne-ati apucat cerând partea ţigancei de
copii, şi fiind că ţiganca făcuse 7 copii, cu giudecată ai luat de la sfânta Monăstire4
copii şi aii rămas la Monăstire 3 copil și ţiganca; acum, peste atâția ani, să sedlă și Dumnia-lui Hatmanul Ghica, dicând că țiganca este a Dumni-sale și larăși m& apucă și cere
parte de copil; mă rog Măriei tale să avem dreptate ca să nu fie sfânta, Monăstire jăfuită din tâte părțile și mare pomană a fi Mărici tale,
Rugătoriu pentru sănătatea Mărici tale
Joan Eyumen de la Monastirea Cârligul şi cu tot soborul de la ținutul Namţuluă.
(Resoluţia Domnescă)

Domnia-lui Hatmanul

|

să cerceteze și să ne înștumţeze.
Noemv,

ase Lorjofet
SPA

R——
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Ordinul dat cătră Spătavii Lupu Balș și Mihalache Luca de Domnitorul Alexandru Joan Calimah, pentru a fi la hotărîrea moșiei Cârligului, de lângă lași, fără
smantelă.
Noi

Alexandru

loan Calimah

Voevod, cu mila lui Dummnedei

Don

ţărei Moldaviei.

CCOLAXIV. Fiind că Luni, acum în 17 dile a aceștii luni, aste să se hotărască
moșia Cărligul al sfintei Mitropolii cu moșia Copoul a -Trei-Sfetitelor, pentru care prin
deosebită țidula Domniei mele sai poroneit tuturor megieşilor, ca să s+ afle faţă cu tâte
scrisorile ce vor fi având să să dea sterșir pricinei. Deci poroneim Dumnia-vâstră ca să
mergeţi la fața locului și fără smintâlă Lami să daţi cuviinclosul sfârșit.
|
(1. Siz.

Domnesc)

|
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Maiu
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Arzul țărei călră Portă, prin care se descriă cu duvere pafurile de tot fehul

ce a

suferi! tută țara, tar mai în speciul Galaţi și Iașii, de la armatele turcești; apoi

abuzurile «de tot felul și violențele

armatei

neregulate,

fuga

locuitorilor

la munţi

și prădarea neguţitorilor. Aceste prărlăcnină s'aă întâmplat în r&sbotul Turcilor
cu liușii, acel înainte «de 1300. probabil între 1757—1800. In fine ţara înştiințând
Purta, se vogă de a se lua mesuri spre a conteni urgia.
Nui prea plecaţi! și credincioși robi at pren puternicei Împărații: Jitropolitul, Episcopit, Arhimaudriţit, Preoţii, DBocrir, Boerinușiă, Cupitanir, Bulbrşiă și toți clţii su-

pușă vaele a prea puteruiccă Împ"ruţii.
CCCLĂXV. Prin acest al nostru prea plecat și adevărat Magzar mărturisim la prea
înaltul prag al prea puternicei împărăţii și înştiințăm pentru necuviineiâsele urmări ȘI
jacuri ce s'aii întâmplat la numitul acest Cheler al prea puternicei Impărății, atât de
Ostea, cea mai dinainte orînduită spre pază, cât și de trecători i de fugiţii de pela sar»
haturi, cum și mai vârtos de ortele, care din ceasul ce ni căleat în pământul Moldovei,
sosind în Galaţi, care ai suferit înainte de venirea lor multe rzutăți despre fugari, și
vrând Domnul nostru ca să li poruneâscă, după adese porunci ce ai avut, el ati făcut
multe necuviinci6se fapte, silnicii, jafuri, călcări de case, prăli de dughene și la cea de
pe urmă și morţi de Gmeni. Și dintracâstă nevoe ce att pătimit lăcuitorii de Galaţi ati
fost siliți să-și lase casele lor și să fugă nâpten fiește care unde stati: putut. Și după ce

ai adus Galaţul, găzduirea lor ce dintiiii, la, acest fe! de stare, sait înălțat mul în lăun-

tru și lăsând conacele care ati fost mat înainte gătite şi orîndite cu tâte cele trebuincl6se, ai trecut pe la alte locuri, după a lor plăcere ȘI voce, răpind tâte ce ati găsit în
cale, și. nu numai pela locurile ce trecea, ci și pela cele de pe delaturi sate abătânduse din drum. Și întracest chip fără de rmduslă trecând, aii lăsat în cele depe urmă și însuși locul la care au fost orînduiţi să mergă sub maietul lui Baș Bog. Ibrahim Pașa,
după înalta împărătesei poruncă. Și făr de veste şi peste tâtă nădejdea ati năvălit în
orașul Iașului, și măcar că îndată i sati iconomisit tâte cele trebuineiâse tainaturi și Li
saii dat. conace, dar ei în tărie ai coprins tot târgul, luând dughenile dughengiilor, și în
trecerea de 14 dile n'a iemas chip de necuviineisse fapte, ca să nu facă. Ai prădat dughene,
aii desbrăcat; 6meni, ati căleat case, ati răpit câţi cai ati fost în oraș, pe care-i tâlnea; aii făcut

PD

Cinstiţă cvedinctoși boeri Domnici mele, Dumnia'ta Lupule Balș, Biv Vel Spatar, i Dumnia-ta Aihalache Luca, Bio Vel Spatar, sănatute.

morți de Gmeni, ai năvălit la conacele agalelor Capigi-Bași, carii aii fost nevoiți să fugă
din conacele lor să se ascundă; ati năvălit Mănăstiri, unde era păzite haremuri, și fiind
închise bine abea sai păzit. Ai năvălit pe urmă şi la curte, unde este locuinţa,
Domnului nostru, unde ai fost păziți și alți mulţi agale musateri, ce ai fost venit cu
meremeturi. Și așa ticăl6sa raea, în trecerea de 14 dile, vădend că pe tâtă diua să adaug neenviincidsele faptele lor, goli și pedeștri în vreme de nâpte, fugea la munţi ŞI
„la păduri. Și vestindu-se întristarea acestei ticălâse stări și la ţinuturile de afară, sait
răvărsat frica și ati fost siliți să-și părăsescă castle lor și să. se retragă la munți. Și așa
din pricina acestei nenădăjduite frică, din cele urmate silnicii at ajuns Ohelerul la vticăl6să și jalnică stare, de nu știm cum ati să se săvârșască de acum înainte atâtea, porunel și împerăteşti slujbe; și ne silim după îndatorita robâseă credință şi osârdie să mângâem pe lăcuitori şi să-i facem să să întârcă la casele lor. Dar osebit de frica ce ati
tras, mulți sati perdut de istov, atât. de cele ce at suferit, cât şi pentru cat lăsat la
casele lor tot ec a avut și ai fugit, și măcar că cu chipul sar mângâia de Dom-.
nul nostru cu tot felul de ușurință și cu ertarea de nevoe şi acelor obicinuite dări,
după atâte eheltuele și necontenite din tote dilele trebuinţe. Deci fiind atât noi, cât şi
memlecutul la acest fel de stare, pentru din pricinile de mai sus arătate, mam lipsit, după
neapărata datorie ce avem, să înștiințăm prin acest al nostru plecat Arz, rugând pre
Inaltul Dumnedei pentru îndelungata viaţă a prea putenrnicului nostru Împărat,
DOOR

1800.

Acestă carte de mutare, din timpul Jitropolitului Iacob Stamati, ne arată că în
tot-deuna s'a păzit în ţara nustră ordinea și disciplina canonică, așa că nu
putea un preot, fără cartea Episcopului, să se mule dela un sat la altul. Se maă
constată că locuitorii eraă obligați, dupre anqgajamnie, a lucra preotului câte
doi dile pe an, cel puțin.
lacov cu mila lui Dunmnedeii Arhiepiscop

şi Mitropolit Moldavică

COLSAVI. Arătătorul aceștia, anume Preotul Stefan, carele păn'acum sati aflat servitor la Biserica, din satul Mișcotenii, ţinutul Harlăului, și nemulţămindu-se acolo, viind
înaintea nostră, șait cerut ca să-i dăm voe şi blagoslovenie să se mute la Biserica din
satul 'Lrufești, ținutul Botoşanilor; unde fiind primit de cătră sătenii poporăni şi de cătră
stepânul satului, după încredințarea ce și-aii adus dela Cucernicia sa Protopopul acelu,
ținut, i s'aii dat dela Nol voe și blagoslovenie, ca mutându-se la Biserica din numitul
sat 'Frufești,. să aibă a sluji tâte câte se cuvin preoţiei, însă numai la Biserica din numitul sat 'Lrufeşti. Iar mutându-se lu alt popor, fără știrea și blagoslovenia Nostră, să fie
oprit de totă slujirea. Deci și voi, poporăni,. dela numitul sat, pe numitul preot Stefan să-l
aveți la cinste şi la dragoste, dându-i ascultare şi supunere ca unui duhovnicesc părinte
al vostru. Și fiind-că preotul se află slujitor sufletelor vâstre, diita și n6ptea, să aveţi
a-i da cuviincăosul ajutor şi de tot căsașul câte doiiă dile clacă pe tot anul, în t6tă vre.
mea cât se va afla slujitor la Biserica din acel sat. De acesta.
|
190,

IACOV Ilitropolit Moldaviei.
SROOV—

August 23.
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Serisorea preotului Nectarie despre starea Bisericei Dlacvomol din Galaţi, Jletocul Jitropoliei de Iași, și despre abuzul unor persine.
Prea cinstituluă Preosfinţieă sale Arhiepiscop Sinadon cu plecactune închinându-me, sărut
drepla Preosfinţiet-tale.

CCCLXXVII. Inştiinţim pe Preosfinţia-ta, pentru că pănă acum ne aflăm sănătoși și
în pace şi am găsit Biserica la un hal fârte prost și pustie de preoţi și de norod, numai gazdă de mueri de ajuns, după cum voiu arăta ei, viind la Iași, mai pe larg.
Cu tâte acestea, vel ști Preosfinţia-ta, că Biserica sait împodobit cu argintării și cu
altele, după cum volu aduce eu izvod de tâte. Şi fiind-că sati ales trei băcali din vale,
care se numesc și Epitropi,a da ajutor Bisericei, anume: Sară Costantin, băcal, îi Enaehi băcal, i Gheorghe băcal, şi este trebuință să le serii Preosfinţia-ta o carte cu blavoslovenie și mulțămire și îndemnare a ajuta Biserica, pentru că seoposul lor este și
de acum înainte a face câte ceva, numai de am avea pace. Aghie Despote! Arată Preosfinției sale părintelui Mitropolit ca să serie părintelui Vlădică din Roman, și părintele
Vlădica să poruneâscă aicea protopopului să stea să ne hotărască cu popa Mihalache,
acel care are casa la altarul Bisericei, după cum știi și Preosfinția-ta, ca să se prețueseă
casa popei: şi să-i dat banii, fiind-că'și bagă vacele și caii, -viţeii în ograda Biserici, în
sîlă și în tâtă vremea pricină; pentru care nam și îngrijit, pentru că are un volintir,
fecior al lui, și mi se laudă că va intra întrun păcat cu mine, că me va ucide. Și
iarăși, Aghie Despote, este un epetrahil la ticălosul Parthenie, fârte bun, al Biserici de
aicea și de se pâte să se ice și să se trimită aicea la locul săi. lară ei volu veni la
August, după hram.
Al Preosfinţiei tale. plecată slugă
Nectarie lercă Alavromol
1502 Iulie

16,

—
050085
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Epistola Jlitropolituluă Veniamin cătră posesorul de Bosuncea, din Ducovina,
prin care-l mustră aspru de tralarea neomeniscă și împilarea ce face locuitoilor, de nedreptatea luă față cu locuitorii și-i spune cd dacă nu se va pune în
vegulă cu contractul “să va Jălui Guvernatorul.
CCOLXXVIII. Astă-di am priimit de la lăcuitorii moșiei Bosancei, cu cele-l-alte ce
ţineţi Dumnia-vâstră în posăsie, o jalobă, lueru fârte cumplit, și care ne-ai străbătut și
cele mai din lăuntru cu durere; în care jalobă era cuprinse următârele tânguiri :
1) Că în tâte dilele, de când ati murit soţul Dumni-tale, ci st află petrecând cu
bătae, cu arest, cu fher; în piciâre și cu feliu de feliu de sudălmi, nu numai parte
hărbătescă, ci și femeile.
|
să ieti în totă diiia câte doi sait trei 6meni dintr'o casă în
boerescului
lucrul
la
2) Că
trei părți; Iar dacă nu merg, să aţin vătăjăei și-i alungă călărește ca pe niște vite, bătându-i cu harapnicul şi

ducândui

la

boerese, unde

îi ţin câte

o săptămână

şi nu

le

dati drumul pănă nu gătesc acel lucru; și lucrul de doit, trei dile îl socotese drept o:
Ci numai, lucrând, drept dotiă-spre-dece dile legiuite, peste cinci-deci pe an, că le ară.
şesă dile, “stânjeni de lemne tij lucrând și le rămân -datori pedestrași.și cu trăsura,
precum ci voese.

—
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3) Că în anii trecuți fugind vre-o două-sute lăcuitori, nu numai că locurile acelora nu sati dat acestor rămași, ci încă din tolâcă li sati luat; şi încă din d&ce vite
li sau luat câte una şi sau sărăcit de istov.
4) Că de când ţineţi moșia, sai tot giudecat soțul Dumni-tale cu că, în cât sari
sărăcit de istov și m'aii mai câștigat nici o dreptate.
5) Că dacă nu-i vom pune la cale întacestă tâmnă, cu slobozenie de supt jugul
Dumnia-vâstră, în primă-vara viitâre să înprăștie toţi unde vor pute și pustiese moșiile
Mitropoliei.
In aceste jalnice tânguiri să închete jaloba vrednicilor de milă lăcuitori de;
pe Bosancea, cu cele-l-alte ce Dumnia-vâstră ţineţi în postsie.
Aceste tâte, forte supărătâre noiiă și de mălniciune pricinuitâre tânguiri, puindu-le
înaintea Dumni-tale, te deșteptăm ca să iei fârte drepte măsuri; căci pe lângă
ceia-l-altă

nepază

a contractului,

că adecă

ciner-mil lei nu

sati

răspuns

după

contract lui Dimi-

trie fon Popovici, că birul pe un an și jumătate să cere de la noi, prin cinstita
Aghenție, și că găsâște cu cale Craizatul să vândă moșia pentru plata birului,—pe
lângă acelea
adăogendu-să și jaloba lăcuitorilor de cumplitele lor pătimiri, vom fi siliți
negreşit a,
plerde tâtă răbdarea şi a porni jalobă drept la curte; căci noi nu vam robit lăcnitoriă
,

de și Y-am dat în postsie cu moșiile, nici am dat moșiile în posăsie,.
ca să avem vecknice și necurmate lănţuiri de supărări din nepaza contractului și d Dumniavâstră neorânduele. Aşteptăm răspunsul Dumni-tale.
A)

Dumni-tale de

tot binele

voitoriu.

SRO —
1808.

Epistola Ilitropolitului și a boerilor țărei cătră Italinschi, representantul Rusiei
la Țarigrad, prin cave-l rogă de a-i ocroti cu protecția sa spre a să mut ușura
de

valurile, necazurile și însărcinările

Cătră Ministrul

ce suferea
în taină,

de la Turci ; dar acâsta

s'o facă

Ntalinschi la Țarisrad.

CCCLAXIA. Inștiinţare luând noi dela predmasnecul Exelenţiei Vâstre, bivșemu
Ministru Exelenţia sa Vasile Stepanovici Tamara, în vremea trecerel
sale pe aicea, de
sosirea xelenţici Vostre la "Țarigrad, primind. locul Ministeriei, ce vi
s'aii încredințat
dela prea puternicul și prea milostivul nostru pravoslavnie Împărat, ne-am
bucurat din tot
sufletul nostru și nu lipsim a pune înaintea Exelenţiei Vâstre cădutele nâstre
închinăciuni,
ca unui ales bărbat, înpodobit cu înțelepeiune ȘI învățătură ; căruia avem
cinste a ne încredința pe sîne la valurile în care ne aflim subt acoperemântul și apărarea
Vâstră, rugând
pe cel a tot puternie Dumnedei, dintru adâncul inimilor nâstre, ca să vă
păzescă cu întregă sănătate și mulţi.ani și să vă întărâscă, luminându-vă din dumnedeeştele
raze, spre a
înplini şi a Iuera cu plăcere bună cele încredințate și descoperite voiiă
înalte înpărăteşti taine. Subt care, din dumnedeescă pronie, aflându-ne noi și țara nâstră
acoperiţi cu
înalta împărătescă protecţie şi milostivă, ocrotire, care prin silința, Exelenţi
ei Vâstre putem a.
o avea, plecat; te rugăm ca, să mijlocești a, bine-voi să ne ajufi cu
deplină apărare și
ocrotire la tâte valurile, necazurile și însărcinările cele nesuferite, sprijini
nd Exelenţia V6stră de a se pune în ce desăvârșită lucrare tâte cele aședate prin înaltul
dat notă Hatişerif. Pentru care și noi de apururea vom fi datori a ruga, pre
milostivul Dumnedei
Documente
43.

:

—
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pentru îndelungarea vieţei bune, statornicia Exelenţiei vâstre; rugându-vă ca acestă
n6stră cătră voi rugăciune să fie în taină. Rămâind al IExelenţiei tale
prea plecaţi cătră Dumnedeii.smeriți rugători și plecate slugi.
1803, Maiu

a

16 dile în Iași.
SA

EORR——

1808.

Scrisorea egumenului de Adam cătră Jitropolitul Veniamin, în cestiunea moşici Ocani, prin care să arată că sa rășluit acea moșie de cătră monastirea
Javromol din Galaţi.
Preosfinţite şi milostive

Stepâne,

cu

smerită

metanie

închinându-mă,

sărut

cinstit

Vlagoslovitârea dreptd a Ireosfinţie tale.
CCCLAXĂ. De şi blagoslovitârea carte a Prcosfinţici tale cu multă metanie am
luat, pentru pricina moşiei Ocani, ce mi să poronceșşte, a mătușe-mei Măriuţei, alte scrisori
cercetându-să nu so mai găsit la Monăstirea nâstră, fără de cât acestă carte; ci înştiințându-să pe Prcosfinţia sa Părintele Mitropolitul Gavriil, care o trimisciu, și viind Păxintele Sinadon de la Galaţi de a hotărit numita moşie, măcar că pe noi nu ne-a înștiinţat, avend Monăstirea deosăbită parte tot în numita moşie. Inţilegând că hotărăsc moșia, noi îndată am trimes un călugăraș ca să fie de față și Prcosfinţia sa mo vrut să-l primesi, și noi cu supărările de multe părţi ce am avut, cari pără în dia de astă-di necontenite
le tragem, pentru aceia nici vreme mam avut să trimetem cartea, acesta la stepânu, care
din hotărîrea acea stăpânești Monăstire, iar nu după scrisorile ce are Monăstirea; iar cit
după

cum am pătimit cu mătuşe-mea

nu pot mai

arăta Prcosfinţiei tale,

Domnul

ştie. Iar

după la ce de pe urmă alegere, după cum îi socoti Prcosfinţia ta ; iar dania ce mi-o dat
mie mătuşe-mea, a luat-o Dumnia-lor boerii Pârealabi de la mâna Dichiului nostru Ioachim Eromonah și a dat-o în mâna epitropului din Mavromol, la care o trimis-o la Preosfinția ta. Și rămâiu rugând pre milostivul Dummedeit să
s înmulțască anii vieţii Prcosfinției tale întru tâtă, fericirea.
Al Prcosfinţiei tale mic şi plecată slugă
Inoc: lgumen Adam.
1508 Septemvrie 93,

1808...
Ipastola Mitropolitului Veniamin cătră Epitvopii bisericei Jlavromol, prin care
îi înștiințază că aă numit de egumen pe un arhiereă grec titular, anume Do-

roleiii Stavropoleos, numai în scop de a-și întîmpina cele de nevoe pentru traiu,
intergicîndu-i de a se împrumuta cu bani, pe comptul Bisericei Jlavromol, mitoc
al Jlitropoliei Jloldoveă.
Arhiersca

blagoslovenie

trimitem

Dumnia-vostră.

COCLAXĂI. Find-că frăţia sa chir Doroteiu Stavropoleos se află în pământul
cesta strein și fără a avea vre un ajutor, de care să-și pâtă întîmpina cele de nevoe,
am socotit, fiind şi voința Măriei sale lui Vodă, ca să-l rânduim purtător de grijă Mo“năstirei Mavromolului de acole din Galaţi, căruia dându-i-să și cartea, nâstră de egumepie asupa acelei Monăstiri, după ce va veni, Dumnia-vâstră îl veți priimi cu dragoste și-i
veți încredința

în

semă

tâte ale

Monastirii

și din afară; însă dator iaste ca fără știrea

lucruri mișcătâre și stătătâre,

din lăuntru

Dumnia-vâstră

spre folosul

nici o mișcare
.
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Monăstirei macar să nu facă, şi pentru ca să nu mai adaugă datorie la Monăstire peste
acesta câtă, iaste, să dați Dumnia-vâstră, de ştire tuturor neguţitorilor, ca nimenca, nick
cu o para împrumutare să nu-i facă. Și pentru tâte veţi avea Dumnia-vâstră privighere
ca niște epitropi ce sînteţi și mal vârtos veţi urma după cuprinderea cărţii de egumenie, ce are frăţia sa ln mână. De acâsta și sîntem al Dumnia-vâstă părinte duhovnicesc.
VENIAJIN Mitropolit Moldaviei.
15U3 Octomvrie

19,

”

GP

”

—

1801.

Zelicitare

ce o face

ca membru

Vasilie

Savitzchi

în Sinodul

din Petersburg

alui
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.
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»
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BACILIIIO CABUIIgii
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(Din

Vasile Savitzchy.

Toza,

erdre nu s'a

Sânţiei Vâstre,

S April anul 1801
St. Petersburg.
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1804.

Declaraţia dată Ilitropoliei Iloldovei de părință din Jlonăstirea Suceviţa, prin
care să încercă a apăra pe călugării veniți de la Jonăstirea Schitului din
Polonia și așădafi în Jloldova la Jonăstirile Coșula și Zghirenăi, că ar avea
dreptul acel călugări de a-și lua averile aduse cu ci la intrarea lor în aceste
Moniistiri, strămulându-se în altă Jlonăstire.
„COCLĂXXIII. Părinţii dela Monăstirea Suceviţa și Coşula, care ai vieţuit la Schitul cel mare din Galiţia, după o serisâre de sub datum din 20 Iuliea, anului 1786 în
cuprinderea. înțălegerei ca acest fel:

—
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1) Cum că ar fi dat o rugăminte la Măria sa Alexandru Ioan Mavrocordat Voevod
şi la Preosfinţia sa Părintele Mitropolitul Moldaviei, ca, după așerarea lor la Monastirea
Coșula și Zghireni, nici o supărare lăcuitorilor să nu facă, pe Domni și boer să nu
supere,

ci numai

pe moșiile acestor doii& Monăstiri

să se chivernisâscă,

că părinţi streini

să nu priimâscă, fără blagoslovenia Preosfinţiei sale, pe nimene să nu călugărescă și altele.
2) După sfârșitul a, fieşte-căruia frate, oră ce va rămănea la aceste două lăcașuri să
aibă a li clironomisi, cum și tâtă averea lor, dupăa lor viață, acestor doită lăcașuri a
afierosi; dar întămplându-se lor a lăsa aceste lăcaşuri nimica din lucrurile cele cu isvod
de ale Monăstirei, sati din cele cu ostinâla lor ar prisosi, să nu îcie, ci numai să se
silescă cu tot chipul spre sporirea acestor lăcașuri.
La cele dise sub numărul întăi, părinții aceia cu tot scoposul l-ai avut şi-l ati
pănă acum, ca numai cu ostenelile sale pe moșiile Monăstirilor a se hrăni.
Iar la cele de sub al doilea, nu nădejduese a fi cererea lor întru acel chip, că ar
fi tost toemai în protiva iscăliților, când la venirea acelor părinți la acele locuri, ai
cheltuit acolo ca să aibă cu ce a să schivernisi pănă în sfârșit, păzind pravila monahiecscă,

că vor

petrece

în Monăstre pănă

la morte.

Drept acâsta, îscăliții așa adeveresc, că. la intrarea părinților schiteni la Monăstirea
Coșula și Zghireni ati fost îndatoriți numai cu ostenelile sale pe moșiile monăstirești
a să hrăni, iar nu de averile lor cele ce cu sine ati adus, și de cele ce la acele lăcașură ar prisosi

a fi depărtați,

ei ori că acele ce ai adus

cu sine, ori după

din frați ar rămânea ceva, ori cu ostenelele ce ai prisosit, tute lor de
spre hrană

pănă

la mârte;

precum

și la care dintru

cele doii&

mârte

obşte

Monăstiri,

ce

căruia

să

le fie

mai

multă

parte de părinți sar afla vieţuitori acolo și cu averile lor să fie petrecetori pănă în sferșit.
„De acesta cei cu drept și alți părinți am

știut, prin acesta

.

adeverim,

Monăstirea

Suceviţa,

1

Ianuarie

1804.

Coram me Ghenadie Platenshi Eoumen M. Suceviţei (L. sig-). Jeroshimonah Gurie Mazimov proegumen. Jariton Uzaicovschi proegumen. Parlaam. . . . . . .Jeromohah Haralambie.
SRO

Xo—

1805.

Anaforaua Mitropolitului Iacov, împreună cu a boerilor cătră Vodă, prin care arată
că procedura urmată pănă acum în [ară între părțile contractante făcându-se

adesea fără înscrisuri şi marturi, dădea pricină de a se curma judecăţile prin
jurământ oră cărți de blestem ; că adesea împricinaţii devenea sperpură. De
aceea se vogă să se dea un ispisoc stătător la Jlitropolie; ceea: se Domnul
admuate.
9
Prea Inălţate I)6mne,

CCCLANXIV. Veqend noi multe lucruri bune și îndreptări, care cu înaltă înțălepeiune
face Măria ta ln patrie și supușii Măriei tale, și mai vârtos rîvna și osârdia Măriei tale,
cu care în tot chipul te silești ca să aduci tâte lucrurile la bună rândudlă; îndrăsnim
și noi a.aduce aminte Măriei tale pentru 6re-care lucru, adică aicea în pământul
nostru sati obicinuit, atât parte bisericâscă, cât și politicâscă, la tâte toemelele ce fac ei
unii cu alţii, cât și cu slugile, năimiţii și păstorii lor, când îi toemese cn simbrie şi alte
pricini ca aceste, tâte le fac fă” de serisâreşi fă” de marturi, și când să întâmplă între
unii ca aceştia vro pricină de judecată, nuaii cu ce să dovedi unul cu altul, și judecătorii încă mat de unde st lumina, ne fiind nici scrisâre, nică martori; pentru care cele
mai multe judecăţi nu se pot îndrepta întralt chip fără numai cu jurământ, ori cu
cărți de blestem ; și așa pe tâte dilele pier multe suflete, după cum vedem, că țintiri-
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murile bisericilor să află pline tot de 6meni aforisiți; căci unii pentru sărăcie, iar alții
neștiind ce iaste jurământul îndrăsnese de jură, și așa unii de alții să îndemnă a plină
acest păcat, care este lepădare de Dumnedeii. Care jurământ vădând nol că să face pe
tâte dilele, ni sati părut că iaste un fârte strașnie și păgubitor de suflete creștinești. Pentru
care cu aducere aminte, îndrăsnim a ne ruga Inălţimei tale, de vei socoti și Măria ta,
că iaste ine, să porunceşti să se facă un testament stătător la Mitropolie, așisderea ȘI
cărți de înștiințare pe la tâte ţinuturile cu hotăritâre poruncă: că de acum înainte, ori
cine ar avea a face toemâlă cu alt om, sai cu sluga lui și năimiţii și păstorii lor, sati
în ori ce chip ar fi, care se asamănă cu niște pricini ca aceste, fiu” de serisâre şi fr
de marturi

nici

o toemdlă

să nu

se facă.

Iar care

ar mal

face

de acum

fără de scrisori și marturi și se va întâmpla să iasă la judecată, să
ci încă să fie și de pedepsă. Și acâsta făcându-se, noi socotim că vei
laudă de la toţi și vecinică pomenire pentru un lucru ca acesta, de
am îndrăsnit a aduce aminte Măriel tale; far săvârşirea o Jătstim la
cunoscătâre înţelepeiune a Mărică tale.
IACOV

înainte

toemele

nu să ţie în sâmă,
avea Măria ta mare
suflet folositor. Noi
prea înalta și lesne

Mitropolit Moldaviei.

Iordache Rossct Vel Logofăt. Idn Paladi Vel Spatar.

Iordachi Canta Logofăt. Di-

mitrie Paladi Vel Vornic. Rosset Vel Vornic. (O iscălitură nedescifrabilă).
Mai 21

Sau scris de Grigori Hudici în sfânta Mitropolie în condică.
1504

Iulie 2%,

(Resoluţia Domnescă.)

Bine au socotit Sfinţia sa Părintele Mitropolit, înpreună cu Dumnia-lor veliţii boeri,
care şi noi găisind-o cu cale o întărim, poruncind să se facă ispisoc stătător de acâstă
pricină şi să se serie și cărți pe la toți Ispravnieit di pe la ţinuturi, dând înştiinţare tuturor
pentru

una

4L,

ca acâsta să o ştie. Actsta

poroncim.

Sigilului Domnesc).

1795 lunie 5,
——ANOORS

1805.

Ispisocul Domnilorului Alexundru
loruz Voevod, relativ de epiiropia casei
Scarlat ]lanu, ce dispune a să vinde casa la sultan mezat; din care se constată
modul vângeărilor prin mezaturi.
Noi Alexandru Constantin Muruz Voevod,

cu mila lui Dumnedeii Domn ţărei Moldaviei.

Cinstit credincios boertul Domnici mele, Dumnia-huit
de aprod:.

Constantin

Canta,

Vel Vornic

CCCLAXXYV. Fiind că Preosfinţia sa Părintele Mitropolitul, Iluminarea sa Beizade Scarlut Ghica,i Dumnia-lui Vel Vormie Dimitrie Sturdza şi Dumnia-lui Grigorie Sturza vel visternic, Bpitropir casei repousatului boer Biv Vel Logofăt Scarlat Manu, prin £anafora, ati înștiințat pe Domnia me, că spre mai bun folosul clironomilor răposatului, cum și spre plata datoriilor și de a să putea înzestra şi pe două fiice ce sînt remase necăsător ite și tă” de nici o zestre,

ati socotit. că este cu cuviință ca casele răposatului cu locul lor ce ait rămas aice în orașul Ba
să să vândă, care acsta, este și cu voia elironomilor; și cu banii ce vor ieși întâmpinându- -se
cele-l-alte greutăţi, cu ce vor mai prisosi, ori să se cumpere moșie aducătâre de folos, sati să
să pne la loc sigur, să umble cu dobândă; care acesta, g: isindu-se cu cale și de cătră însumi .
Domnia me, pentru aceia dar poroncim Domnia me Dumni-tale să rândueşti pe telal
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bașa să strige arătatele casă și cu tot locul lor, cât să află cuprins, la sultan mezat în
curgere de 40 dile, atât în Divanul Domnesc, cât și pe tâte ulițele orașului pretutindene;
carele loc, după ispisocul de la Domnul Cosiantin Ipsilant, cuprinde de giur împregiur
166 stînjâni gospod, 2. palme, însă din locul casălor cât este cuprins cu ograda, o bucățică de loc despre biserica, Curalariului să ţine cu bezmăn de la biserică câte treă- decă
lei pe an. Și muștereului, ce va fi şi va da prețul cel mai bun pănă la înplinirea vadelei arătate, fiind şi cu mulţămirea Epitropilor, să i s& săvârșuseă hareciul în Divanul
Domnese ; căruia cumpărătoriu, pe lângă zapisul de cumpărătâre ce va lua
de la Epitropi iscălit și de elironomi dinpreună și cu alte serisori vechi ce vor fi, i
se va întări
stăpânirea și cu cartea Domniei mele.
|
E
(Le Sigilului Domnese)

,

1809 Mart 15.

Procet.
0

Vel Logoftt.

ROO—

1808.

Neguțitorii greci, trăitori în ași, înființază dupre
Orient, o societate,

numită

Adelfaton,

la 1805,

modelele

altor societăți din

ce se confirmă

de Jlitropolitu

l
Îloldovei Veniamin și de Gherasim bpiscopul Romanului.
Din conţinutul staludlului acestei societăți să străvede scopul înființărei societă
ței, care era de a
aduna ban spre a-ă servi la irebuinți, când va suna ora
eliberărei Grecilor.
Societatea era pusă la început sub palronagiul bisericilor.
CCCLAXXVI. Cerești cu adevărat și coverșitâre sînt daruril
e și provelegurile milosteniei și a facerei de bine ȘI nici o astmănare cu bunătă
ţile trupeşti nu ati, căci ȘI
dasealii bisăricei die că cu atât covârșește pre cele-l-alte
bunătăți facerea de bine cătră
cei ce ati trebuință, cu cât iaste depărtat cerul de la
pământ și îngerii sînt mai cu
deosăbire de cât 6menii; şi Domnul nostru în Evangh
elie fericeşte pre cei milostivi: „Fericiţi, dicând, ci milostivi că acela să vor mnilui;* și înalt
ă parte: „Ori câte vel face unuta
dintru acești mai mici frați ai mei, mie aţi făcut“, frați
numind pre ccă săracă și lipsiți.
Și dumnedeeștii Apostoli, ea niște următori ai Mântui
torului întru propoveduirea lor, pre
cei ce st apropia cătră credinţa cea întru Hristos,
îl. învăţa și acesta, ca să facă adunare
de milostenie spre agiutoriul săracilor, ce să afla
întru acea cetate, și spre trimeterea la
fraţi ce lăcuia în Ierusalim și întru alte cetăți și
orașe. Deci şi după apucătura acest
prea vechiu și sfânt obicei multe vâcuri -ati ţinut între
bine credincioșii și pravoslavnieii
creștini, iar
în anii col mai
nemul credincioșilor cădend
nările

milostenici

ȘI facerile

de pre urmă, cu giudecăţile ce știe Domnul, în
giugul
și supt nesuferită nenorocire înpilându-să,
ati încetat
de

bine

cătră

cei streini

robiei
şi adu-

ȘI lipsiţi pentru însuși nedume

rire
„ȘI neputința sa. Iar după acesta, Gre-carii iubitor
i de pravoslavie, iubitori de: Hristos și
iubitori de frăție bărbați ai izvodit
a așăda o Gre-ca re -unire, ce de obște

să numește
adelfaton (adică frăție), spre adunare de milostenie
pentru streinii ce sînt întru nedomerire şi pentru frații ce din întâmplările vremil
or ati scăpătat și-și ave biserica lor,
preoțiși slujitori bisăricești toemind într'ânsa,
din cele ce să da de cătră frați, spre pomenire vecinică a lor și a părinților lor. Deci
acest Jubitorău de Dumnedeii, iubitoriu
de
fraţi, Jar mai vârtos a dice de obște
folositoriu obiceru și acum să păzăște
în ostrovul
Hio, și la Smirna, și întru înpărătâscă
cetate a, Țarigradului de cătră cinstiții
neguţitori.
|
Acestora dar și noi, neguţitorii greci ce
ne aflăm aice în Iași, urmând și râvnind

înpreună ȘI cu alții din pământeni,
prea de bun nm bo&ri și prea cinstiții
neguţitori ce
Vor vo a să aștda intru a, nâstră frăție,
am socotit că să cuvine a întemeta acestă
în-
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6re-care

agiutoriu

al celor streini

și lipsiţi și

spre vecinică pomenire a nâstră celor ce cu însuși mânile nâstre ne vom iscăli frați
întru acestă condică. Iar acest numit Adeltfaton are a să păzi și a să urma nestrămutat,

precum în capitele de mai gios să arată, adică:
1) Ori-carele va voi a st serie frate întru acestă condică are întăi să numere îndată la cutia Adelfatului 25 Iei, iar după acâstă are a da pe an câte 15 lă, iar voind
a da mai mult rămâne la a sa Dună-voinţă și proeres.
2) Odată pe stptămână în di hotărită să aibă a umbla unul din frații rânduiţi cu
cutie, întru care să arunce fieşte-carele ori câte părale va voi.

3) De obște sfătuindu-să, fraţii să aibă o biserică a lor, care să să numâscă biserica,
Adelfatului, precum şi în alte părți, unde mai sînt adelfate, la care să să pomenâscă
Arhiereul Eparhiei şi Domnul ţărei după obiceiu, asămine să să pomenescă şi frații fieștecarele anume la proscomidie; iar de obştie la cele-l-alte cctenii să s& pomenâscă Epitropii
și frații asămine sfântului lăcaş, cu unime cuprindător. Cătră. acesta şi preuţii și ceiaalţi clerici, când nu vor păzi datoria lor și ceia-l-altă bună rândudlă și vor fi neplăcuți Adelfatului, datori să fie frații a arăta Arhiereului Eparhiei greșalele lor și neplăcerea Adelfatului, și cunoscut făcându-să greșalele lor să vor schimba şi să vor rândui
alții în locul lor; astmine și când vor greşi întru datoria lor cea cătră Arhicreul acei
clerici, Yarăşi de cătră Arhiereul Eparhiei să st cerceteză şi să canonicescă după analogu
gveşelii lor. Tar la veniturile și cele-l-alte folosuri ale Adelfatului, atât Arhiereul, cum nică
vre o altă stăpânire să nu să amestice, ci s& vor păzi după ponturile aceste.
4) Cheltudlile numitei biserică, atât la plata preoţilor și altor slujitori ai bisăricei,
cum și la undelemn și ccră şi la alte podobe şi întrumustțări a sfintelor veșminte șia |

altora, să să facă tot de la cutia frăţici.
5) Ieâna Maicei nostre Matronii să să pue în numita bisărică şi să se s&verșască pomenire ci în 20 de dile a lunci lui Octomvrie cu tâtă strălucirea bisărieescă, adunându-sc toți fraţii afară de cei ce vor fi duși.
6) Când va muri vre-unul din frați să aibă datorie toți fraţii a-l întovărăși cu totă
prothimia (graba) la îngvoparea luă și de va fi din ccă cu avere, bine, Yar de va fi sărac din
întâmplinile vremilor, cheltuclile îngropărei lui să să facă din cutia Adelfatului și să să
facă tote cu totă rândudla bisăricescă și luare aminte, adică cu bombă (pompă) de Arhiereii
și cele-l-alte obișnuite, ca și la ccă boszaţi.
7) Ori-carele din frați să va cuprinde de bâlă și de niscari-va întâmplări va fi
sărac, să aibă datorie frații a trimete și doftori spre cercetarea lui, plătind atât ostendla
doftorului, cum şi doftoria de la Adelfaton.
8) Ori-car ele diu fraţi va muri lipsit de avere și va lăsa sărimani, neavând chip
de chivernisală, de vor fi fete să albă datorie fraţii ale mărita, iar de vor fi copii, parte
Dărhătescă, a-i crește cu cuviincissa pedepsire (educaţie).
9) Ori-carele din fraţi, bogat fiind, va face diată și va ave clironomi curați, adică
fii, să lase (de va voi), atât din cea mișcătâre, cum și din cea nemişcătore avere a sa
la Adclfaton, iar ne având

fii, negreșit să lasă.

10) Pe fiește-care an să st rânduescă de cătră Adelfaton doi din cet mai cinstiți
și mai cu fiica lui Dumnegeii: Epitropi, carii să aibă datorie a'sluji Adelfatului, luând
„atât cele ce se dă de către frați la cutie, cum și altele întâmplătâre, sai din dieţi, sati
din alte datură, păzînd izvodul curat de tâte luaturile și daturile întru curată ştiinţă a
sufletului, dând odată sati de doii& ori socotâlă la, Adelfaton pe an; iar înplinindu-să
anul Epitropiet lor, să să rânduâscă alţii de cătră Adelfaton și acești Bpitropi să să facă
pururea din nconrile neguţitorilor.
11) Cei ce să vor alege cu cale a fi Epitropi în anul acela, cu tâtă prothimia să
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primască acestă epistasie (privighere), nimic înpotrivindu-să la alegerea, și hotărîrea cea
cu
cale a celor multora, slujind cu iubire de Dumnedeii și cu plăcere dumnedeâscă,
spre
sufictâsci mântuire şi vecinica pomenire a, lor.
12) Iar unul sat doi sati și trei

numai din

frați, să nu aibă voe

a hotărî sati a,

pune Epitropi Adelfatului, ci hotărîrea a multora și alegerea cea cu socotâlă
ŞI cu voință de obștie să aibă tărie.
13) Ori câte Imeruri mișcătâre sati nemișcătâre după vremi să vor afierosi
la Adelfaton, să să afierosască în numele Adelfatului Și să se serie în condica Adelfatu
lui, însemnând Epitropii cei după vremi şi numele și n6mul afierositorului.
14) Și sfintele vase și zăstrele bisericei Adelfatului, sfintele veșminte, dicem: vast

de argint.

înfrumusețări

și pod6be

ale bistricei, să fie așeflate

în condica

Adelfatului

ŞI

să fie și să să numâscă ale Adelfatului.
15) Pentru nici un fel de pricinuire, cele ce după vremi să vor afierosi
la Adelfaton, nemișcătâre lucruri, să nu să vândă cu vândare desăvârșit, saii să se schimbe
măcar de ar fi îndoit, sati întreit schimbul, ci să rămâe tot acela și să fie
nestremutat și
neclătit de la Adeltaton, spre pomenirea vecinică a aficrositoriului și
să s& vândă cu
anul, la cel ce va da preț mai mult, și veniturile acelora să să pue în
cutie Adelfatului
pentru agiutorul streinilor și acelor lipsiți și săraci Și spre creșterea
și pedepsirea sărimanilor a fraților ce ati răposat în sărăcie ȘI în ticăloşie.
16) Epitropii cel după vremi să nu aibă voe a face contracturi
spre vândarea
cu anul a lucrurilor celor nemișcătâre, ci cu star ŞI cu a trei
sa cinci a celor mar
pricepuți frați și numai pentu trei, sai mult pentru cinci ani, făcendusă condraeturi
să să iscălâscă și acei sfetnici şi priimitori înpreună cu Epitropii
, spre stricarea a tâtă
prihănirea ȘI catigoria a unora bârfitori.
17) Pruvilă, necăleată să fie și acesta, la fraţi, odată sai de doiă
ori pe an, sași de
câte ori va face trebuință, să st adune opt sati dece din cei
mai priceputi și mai înţelepţi fraţi spre îndreptare Gre-cărora trebuinți ale Adelfatului,
sa pentru a să sfătui înpreună pentru vre un agiutoriu și sprijindlă de cătră adelfaton
, la eză ce ati trebuință,
ca cu stat de obște și fără patimă Și frica lui Dumneleu
Și curățenie facându-să ale Adelfatului să fie priimit lui Dumnedei și de 6meni lăudat.
18) Când

vre-odată Adelfaton

va avea bani,

să să dea la locuri sigure și cunoscut

e,
Jar de nu cu amaneturi și să să icle dobânda lor,
pentru trebuința Adelfatului.
19) Nici unul din fraţi să nu îndrăznâscă vre-odată a lua
cel mai mie lucru mișcător
sait nemișcător de la Adelfaton, sati să-l metahirisescii spre
trebuința sa, sati făcând hatâr

vre-unuia

din rudele sati prictinii săi, să-l dea sati de
tot sati vremelnic.

”
20) Și sfaturile ce să vor da de cătră fraţi cei
mai mici la frăție, ca niște folositore obştiei, judecându-să și cerectându-să de cătră
cei mal bătrâni și mai cu pricepere,
de vor fi cu cale să să facă,
Capitele de mai sus să să păzască de cătră Adeltaton
nestrâmutat, fără a îndrăsni
cine-va vre odată a, strica sati după a sa plăcere a
preface ceva dintrânsâle, spre stricăciunea și paguba frăției.
Iar ori-carele din râutate va voi să strice, saii să
răzvrătescă acest de obşte folositoriu Adelfaton, ca un protivnie a unui acest
fel de suflet folositoriu și bun lucru, să
cadă în giudecata Domnului, să să facă dilele
lui puţine și averea lui întru perdare,
să fie feciorii lui săraci și mudrea lui viduvă, să
scurme datornicii tâte câte sînt ale lui
ȘI să Jăfuâscă streinii ostenelile lui, să nu fie lui
spriginitor, nick să, fie milostivitor, spre
sărăcia lui, și întrun nem să se stingă numele
lui de pre pământ.
13U5 Avgust

1.
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Aceste ponturi ale Adelfatului aducându-să de cătră fraţii rânduiți și înaintea Nostră și
cu amăruntul theorisindu-să (observându-se) și cercetându-să, carele fiind şi folositoriu, am
întărit și cu a nâstră iscălitură; Iar ori-carele după vremi să va, ispiti a sti: ămuta sati a, schim-

ba ceva dintwânsele să fie supus și vinovat blestămului de mal sus
nostră

și de cătră smerenia

nelertat.
1805 August.

VENIAJMIN

Mitropolit Moldaviei.

GHERASIM

(Acest act mi

s'a comunicat de Preasf.

ADR

Episcopul Romanului.
Melhisedec

Episcop

de Roman)

—

1805.

Mitropolitil Veniamin cere prin anafora dela Domnitorul . Constantin Jloruz
de a-i accepla cerirea spre a înființa în Jitropolia Îoldaviei o școlă de psaltichie, pentru cuvântul că a găsit un om special, pe Protopsaliul Petru, fost
al Patriarhiei, de a-l angajia ca profesor cu 300 lei pe lună. Apoi se arată că
tot supt acest Domnitor s'a început și școla din Socola unde se învaţă în
limba patvică clerul ţăveă sciinţele profane şi bisericești. Domnitorul întărește
prin pitac acistă anafora în totul.
Nol Alexandru Constandin Muruz Voevod. cu mila lui Dumnedeii Domn ţărei Moldaviei.

CCCLAĂAVII. Fiind-că Prcosfinția sa Părintele Mitropolitul face prin anaforatia,
acesta Domnici mele multe arătări, că protopsaltul Petru, ce întâmplarea l-ai adus aice,
unde rtmăind, sait mulțămit cu trei sute lei l€fi pe lună, pentru ca să paradosască
musica; și după râvna și dorinţa ce avem a privi în patria acesta cântăreții sfintelor bistrici mai desăvârșit în meșteșugul cântărei, spre mai multa podâbi dumnedeeșştilor Iăcașuri, cu cale am găsit Domnia me chipul cu care Preosfinţia sa Părintele Mitropolitul
aii socotit a să aduna banii lefii numitului protopsalt. Drept aceia st dă Domniasca
nâstră hotărîre,

ca atât Monăstirele

de aice,

cât şi acele

de pre

la

ţinuturile

de afară

plătind una, sută lei lefa protopsaltului pe fiește-care lună, prin mâna, cuvioșiei sale Chir
„Dionisie Arhimandrit și Egumenul Monăstirei Gălăţii, să aibă a, trimite și câte un copil
aice de vor voi, ca,să înveţe; și deostbit îndatorim Domnia mea și pe numitul protopsalt și poroncim ca spre cunoștința facerei de bine cătră dânsul şi arătarea, mulțiimirei
sale, tâtă silința să pue cu ucenicii stă, în cât să cunâscă folosul ce să nădejdueşte,
(IL, Sig. Domnesc)

Ă

”

Procet

1805

Octomvrie

4,

Vel Logoftt.

Anaforaua Jlitropolitului.
Prea Inălţate Dâmne,
De când pronia cea prea înaltă ai rânduit pe Măria ta oblăduitor aceștei de Dumnedeit păzite țări, te-ai arătat nu numai-cu dreptatea încoronat, ci şi ca un părinte cu
milostivire cătră robii și supușii Măriei tale, și cu mai nainte purtare de grijă pentru în" dreptarea lor, atât cea din afară cât şi cea din lăuntru sufletescă; căci în luminate ilele Inălțimel tale vedem în tote ținuturile ţării muzele învățăturei răvărsate şi tâmpla, întunericului neştiinței de mai nainte răsipindu-să, încă și cu mai multă râvnă dumneqeâscă fiind

pornit, ati sistisit (instituit) şi șelele de paradosirea blagosloviei (teologiei) și de tălmăcivea, sfintelor scripturi, voind înalt cugetul Inălţimei tale ca să ridice și preoții la trâpta,
cea adevărată, pe limba n6stră cea părintescă. La care cu toţii mirturisind faceriie de
bine, cunâştem că milostivirea, Măriei tale vosște în tot chipul cu raze lumin6se a încăidi spre folos pre supușii si. Spre care tubităre de pravoslavie a Măriei tale plecare,
prin ochiul cel a tâte vădător,
Documente

plinește Măriei tale și doririle.

Căci și meșterșugul
44

mu-

—

346—

sichieă aice în țara nâstră pănă acum, nefiind desăvârșit, nu-și putea afla îndreptarea,
pentru lipsa acelor desăvârșit, întacest meșterșug, și biserica s& mulțămea, întru puţină
ştiinţa a celor ce să afla. Dar lucrarea vremilor ati adus ca Jarăși în prea luminate qilele
Măriei tale să-și Ia săvârșirea și acest meșterșug, ca și pentru acâsta să rămâe Măriei
tale pomenire nemuritâre; că din întâmplare cădend aice în Patria, nâstră Dumnia-lui
Chir Petre Proto-psaltul

bisăricei cei mari,

om

desăvârşit la neșterșugul

acesta, precum

de toți iaste mărturisit, în cât nu ne mai rămâne îndoclă, că ifosul cu carele sfintele
slujbe cântă nu iaste curat, neamestecat cu nepriimite thesuri (modele), și chiar după paradosis al biscricei Patriarşiei, unde dintru început și-aii avut severșirea sa musichia, și fiind
creștinâscă râvna Măriei tale bine-voitre spre pod6ba sfintelor bistrici și slava lui Dumnedeii, am socotit ca să-l aștdăm aici, și să i să rânducscă șeâlă spre a învăţa pre unii
din psalții, ce st află aici, și a paradosi la vre-o câţi-va copil începători; și întrând în
toemală cu Dumnia-lui cu cât sar putea mulțămi, ne-ait cerut câte 300 lei pe lună
pentru ostendla și ajutorul bătrândţilor sale. Deci pentru a sa mulțămire s'aii găsit cu
cale a i să da acești bani; însă 100 de lei din banii șc6lelor, cinci-deci de la Sfânta
Mitropolie și cinci-deci de la Sfântul Spiridon, ar pentru o sută lei sai chemat părinții
Arhimandriţi și Egumenii de pe la Monăstirile de aice din Iaşi și dupe marginea Iașilor, (fiind-că folosul acesta Xaste de obște al sfintelor bisărici), și sfat, făcend sau priimit a o răspunde prea cuvioșia lor, după analogon ce va ajunge pe fieşte-carele; numai
ai făcut cerere ca lajacâstă sinisforă (contribuţie) să între și Egumenii dupe la Monăstirile
de afară de prin ţinuturi, după catalogon ce vor face prea, cuvioșia lor; care cerere a
prea cuvioșiilor sale fiind cu cale, sai socotit a da agiutorul cuviineios și acele Monăstii. Pentru care nu lipsim printacâstă smerită anafora a înștiința Mărică tale. Iar hotărîrea cea desăvârșită rămîne a să face precum Duhul Sfânt va lumina pe Inălţimea ta.
Al Măriei tale părinte sufletesc şi smerit rugător cătră Dumnedei,
09

VENI ANU N Aitropolit dloldaviei.
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1808.

Cartea de blăstăm dată de Jitropolitul

Veniamin, dupre hotărîrea domnescă, spre

a se putea constata marginile moșiilor Stolniceni și Săreţelul ale familiei Grigorie Ilermeziul. Asemenea cărți se dedeaii de Jitropoliţii fărei, dupre intervenirea
puterel civile, forte adese, pentru că nu era cu putință a se stinge ali-fel pricinile

din societate, lipsind înscrisurile și hotărniciile moșiilor în mod regulat.

Veniamin cu mila lui Dumnedeii Arhiepiscop şi Mitropolit Moldovei.
CCCLAXAVIII. Dumnia-lui Medelnicerul Nicolai 'Puduri având pricină de giudecată cu

fiii reposatului Grigore Hermeziul, pentru moșiile Stolnicenii și Săreţelul, la care spre a
se dovedi

adevărul,

pentru

o piatră hotar

ce iaste

despărțitâre

dept

în dot

satului

Stolniceni, la ce loc taste cum și stăpânire atât a Stolnicenilor cât și a Săreţelului pe
unde aii fost din vechiu, ait cerut de la noi ca să dăm carte de blăstem atât asupra
stăpânilor acestor moșii, cum și asupra megieșilor înpregiurași, ca, fiește-carele fără părtinire să mărturisâscă ştiinţa ce vor fi având. Drept aceea, după a Dumni-sale cerere,
să,
dă acâstă a nâstră carte de blăstem și asupra stăpânilor acestor moșii și asupra,
tuturor
să

mărturisescă

toți aceia ce

vor fi

ma

ca în fiica lui Dumnedeii

având ştiinţă, tot adevărul, scoțând la, cercetare ȘI ork-ce serisâre ce vor
fi având în pricina acesta; când oră şi care, de vor tăgădui adevărul cu nedreptate Și nu
vor voi a
mărturisi precum va fi drept, în frica lui Dumnedei, pentru toţi unii
ca aceia dicem: ca
de viaţa lor, de ostenelele lor, de sudârele lor, de chiverniselele şi
dobitâcele lor parte să,

mer

megieșilor împregiurași,

—

341—

nu aibă, ci ca fumul, ci ca praful cel din drum tâte să fie în pierdare şi peire; de tâte
ale lor cele vădute, ca de averea dreptului Iov, diavolul să se atingă, oftând și tremurând, târîndu-se pre pământ ca Cain să fie în tâtă viața lor, moștenind lângă aceste
şi bubele lui Ghiezi, femeile lor să rămâe văduve și copii lor săraci și cerșători și lipsiți de tot feliul de pricopseli, în tâtă viaţa lor, și în grabă giudecata lui Dummnedei
să-i atingă la cele vidute de ochii lor. Iar carii vor mărturisi tot adevărul în frica lui
Dumnedei să fie ertați și blagosloviţi, amin.

+ VENIAMIN dlitropolit Moldoviet.
1$S06 Gheuar

3.

18068.

Cartea de Dblăstăm dată din partea Jlitropolici, prin întervenirea pulerei civile,
spre a se constata întinderea a două moșii, proprietatea Jonastivei Profetul Samul din Focșani. Le-am dat acestea publicităței spre a se păstra formularele lor.
Veniamin cu mila lui Dumnedeii

Arhiepiscop și Mitropolit Moldaviei.

CCCLAA SIX. Cuvioșia sa Arhimandritul Ghedeon, Egumenul sfintei Monastiri (a) Prorocului Samuil din Focșani, după jalba ce ati fost dat Mărici sale lui Vodă, făcând arătare că părţile de moșie den Dimaci şi den Sinești, ce sunt la ţinutul 'Pecuci și Putna,
a Schitului Dâmboviţa, carele sânt cuprinse în hotarnicele numitului schit, și de pricina
a nepurtărei de grije a celor mai din nainte Nacealnic ce ati fost la acest schit, cu lăsarea lor necăutate

din vreme

în vreme,

sar fi împresurat

de cătră răzașii înprejurași,

seoțendu-le mai vârtos de pe la unele locuri și pietrele hotare ce aii fost vechi, din care |
pricină se află numitul schit cu totul strîmtorat și păgubaș de dreptele părţi (ale) sale de
moșii.

Și ati cerșit ca, pentru

descoperirea

adevărului, să seâţă carte

de blăstem.

Drept

aceea, după luminata, carte Măriei Sale lui Vodă, sau dat şi de cătră Noi acestă carte,
atât asupra unui Panfile, ce ar fi fost vătaf la Dia și ar fi scos hotarăle, și asupra celor ce ştii unde ati fost chiita ștrengului, i asupra celor ce știii unde ai fost crucea de
lemn, i asupra răzașilor de peste Siret, din partea Sineștilor, unde ati fost pietrele hotară
vechi i mâra lui Crăciun Cioșcă anume. ..... şi asupra tuturor bătrânilor cei ce vor
ști pe unde ai fost din vechi hotarăle, ca în frica lui Dumnedeii să mărturisâscă tot.
adevărul, căci ori și care, de vor tăgădui adevărul cu nedreptate pentru toţi, unii ca aceia
dicem ca de viața lor, de ostendlele și sudârele lor,i chiverniselile lor și dobitâcele lor
parte să nu aibă, ci ca fumul și ca praful cel din drum tâte să le fie întru pierdare și
peire, de tâte a lor cele vădute, ca de avere dreptului Iov, diavolul să i se atingă, oftând
Și tremurând, târîndu-se pre pământ ca Cain să fie în tâtă viaţa lor, moștenind lângă
„acestea și bubele lui Ghiezi, qilele lor să fie puţine și femeile lor să rămâe văduve și
copiii săraci și cerșetori și lipsiţi de tot feliul,de pricopseli, în tâtă viaţa lor, și în grabă,
giudecata lui Dumnedeiă să-i atingă la e6le vădute de ochii lor şi după mârtea lor trupurile să le stea întregi și nedezlegate. Iar carii vor mărturisi adevărul și în frica lui
Dumnedeii,

să fie ertați și blagosloviţi, amin.
,

f

VENIAMIN

Alitropolit

Moldaviei
———TADRO—
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—
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1807.

Jitropolitul Veniamin arată
al săă, că armalele rusești
locuitorilor, cure este puţin
aduce sărăcia în ţară. La

de sigur împreună cu Divanul fărei, prin un raport
intrate în Jloldovala 1S07 consumă nutrimentul
din causa secetei anului trecut, și se rogă a nu
care raport Generalul Rus Îlihelson dă respunsul

evasiv care urmeză:
Breoconpeoenauenubiimiii
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Milostivule Domn !
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Exprimându-mi recunoştinţa mea Inalt
Prea Sânției Vâstre și respectabilei societăți a nobilimei de aci pentru tâte cele conținute în serisârea Inalt Prea Sânţiei Vâstre, primită de mine, cu durere de inimă
primesc eii înștiințarea despre starea ceritică, în carea,

după

deserierea

Inalt Prea

Sânţiei Vâstre, să află poporul principatului Moldaviei.

Dar cu acesta odată căi am

fost pătruns de mirare, că I. P.S. V. credeți: că causa degenerărei poporului se află numai în aprovisionarea armatelor ruse cu nutrimântul ţărei, înștiințându-mă
tot o dată, că țera este cu lipsă amenintată pănă la recolta viitâre. La acesta să-mi

permiteţi, Milostivule Domn,

să vă explic

1. că annatele, aflătâre în ţară, nu sunt
așa de mult aci, după cum bine-voiţi a

presupune; 2. că cea mai mare parte din
cele (armate) u avut nu puţin timp nutriment propriii din 'Lătaria; 3. că tâtă pânea turecscă confiscată din Chotin, Galatz,
Reni, care este în mare cantitate, sa dat
guvernului de aci pentru întreținerea armatelor, și afară de asta, în Reni s'a cumpărat o parte Gre-care, după cum Luminăţia Sa Principele Ipsilanti va îneredin- țat singur, precum şi carnea să dă aseminea prin comisionari,
însărcinați anume

pentru acesta de cătră Guvern. Dar când
eii am fost înștiințat, că, cu tâte dările neîn„semnate,

care

să fac

de cătră Divanul

din

Iași, se ivește lipsă, apoi chiar atunci ei am
luat măsuri posibile mie, de a înmulți transportarea aci din magaziile propri. Dar
Inalt Prea Sânţia Vâstră şi respectabila socitate singuri puteți judeca.
— Aseminca
transportare cere timp, și că pentru actsta
trebuește cel puţin 5 săptămâni ; de aceea
dar ei și sperez, că societatea, pentru asigurarea sa proprie, va uza de tâte mijlScele posibile încă în curs-de 5 săptămâni,
pănă când vor sosi transporturile, (după
stăruința mea,

pe.urmă

trebue

să sosescă

pănă la noua recoltă) pentru a aproviziona
armatele cu nutrimentul necesar.
|

Apoi pănă

atuncea 6re nu va dori ca

(societatea) să refere, împreună cu Inalt Prea.

—

TOcyAap5,

Mnaocrubuii
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Sânţia Vâstră, despre aceea la Divanul din

Baulero 1LICORonpeoe-

Iași, carele, dupră cum am fost încunosciințat de Inalt Prea Sânţia Vâstră, a fă-

AMENCT a, nOnopunuiii caşra
IBANLY MUXEICOUB.

|
lo. 607,

cut așa de mari strângeri și pote să se
învoâscă în acâsta şi în modurile mai de-

31 Maia 1807.

«arepr npu Ilamauab.

„|

parte.
Cu

prea

sinceră

între altele, am

_

stimă,

și

devotament,

onâre a rămânea,

Milostivule Domn, al Inalt Prea Sânţici
Vâstre prea plecat serv.
Joan

Alihelsohu.

——
A S0ORP—

1807.

Baronul Jlenendorf înștiințază pe Jliiropolitul Veniamin, că Imperatul tuturor
hușilor a acceptal ca Mitropolitul JMoldavici să păstoriască pre creștinii pravoslavnici din Rasarabia, carii suni lipsiți de păstor. Acesta însamnă că deza
Basarabia era pusă la oclă de Ruși și ocupată militârește, lucru ce devine
fupt împlinat la terminarea vesboiului din 1812.
|
P'rcosfinţite milostivul meă Domn!
CCCACI. Domnul Gheneral adiotant Graf Liven de la 26 dile a trecutei luni a lui
Iulie înpărtăşește cu ştiinţă, că după arătarea ce ati făcut răposatul Gheneral Mihelson,
pentru pricina simfoniei (convenţiunei), ce numitul răposatul vati dat Preosfinţiilor V6stre
spre a priimi supt păstorâsca a Vâstră epischepsis (observare) și purtarea de grijă pre toți lăcuitorii Basarabiei, cel se sînt de pravoslavnica mărturisire, ca pre unii ce nu ai păstoriu duhovnicese ; a sa Inpărătâscă mărire înaltă at bine, voit a priimi acâsta. De acesta, înștiințându-vă&, am cinstea a remâne cu adevărată cinstire şi plecăciune,
Milostivul mei

Domn

și Arhipăstorău,

al Puosfinţiilor

Vâstre

plecată

slugă

Baron AMenendorf.
N se 2000, Avguat 20 qile 1807. Bucureşti.

1808.

Cerivea iMedelnicerului Ioan Jeve-acve, pentru a-și recăpăta niște țigani pretinși ai sei dela văduva aria Sturdza. Divanul Moldaviei lucra sub tiilul de

Cnezatul Jloldaviei.

|
De ia Divanul

Cnezici Moldavici—cătră

Dumnia-ci

Bânesa

Maria

Sturdza.

_CCOXCII. Sau vedut înştiinţare Dumni-tale ce ai trimis cătră Divan, pentru ţiganii ce cere Dumnia-lui Medelnicerul I6n Mere-acre de la casa Dumni-tale, că-ți cei
Dumnia-ta, vade pănă la sfîrșitul lunei lui Martie viitor, când atunci vei veni Dumniata și se va da sfârșit după dreptate.

Deci

eu'tâte că Medelnicerul

să asuprește cu acâstă

prelungire a Dumni-tale, fiind-că șade de atâta vreme la Eşi în cheltuială, dar Divanul
ati dat Dumnictale acâstă cerşută vade pănă

la sfârşitul lunei vitâre Martie,

când

atunce

negreșit Dumnia-ta să vii la Divan cu tăte dovedile, aducând și pe ţigani, cari nici de
cum să nu lipsâscă de la casa Dumni-tale pânăla vade ; și atunce prin cercetarea judecății după

dreptate st va pune la cale;

Tată cu zapciu.

căci neviind

Dumnia-ta

(Două subsemnaturi nediscifrabile). Ioset Vel Logofât.

|

la vade vei fi supt&-

|

1808 Ianuar 11.

.
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1811.

Din acest act resultă că Ewarhul rusesc, Jlitropolitul Gavriil, român de origine, visa deja că ]loldova va fi încorporată la Rusia, ca și Busarabia, și pentru acest scop îa disposițiuni spre a se constata întinderea locului Jlitropolieă,
|
cine mal știe pentru ce scopuri.
Cătră prea cinstitul Divan al Cnejici Moldavie, de la iconomisasea ocârmuire a sfintei Mitropolii
a Moldaviei.

CCCXCIII. Fiind-că locul pe care aste zidită acestă, Mitropolie nu are hotarnică
ca să să știe lămurit câţi stânjeni s& cuprinde în tot locul acesta, și înalt Preosfinţitul
Mitropolit exarh și cavaler, Chirio Chirio Gavriil, voind ca, după serisorile ce are Mitropolia asupra acestui loc, să să cerceteze și să să hotărască, rîdicându-să și plan cu Meşteșug ingineresc, ati dat poruncă la acâstă iconomie ca să să facă cerire ciătră cinstitul
Divan, spre a să rândui boeriu hotamic ca să hotărască acest loc de giur înpregiur,
Drept aceia să bine-voâscă cinstitul Divan, ea asupra acestui hotărît să să rânduescă pe
Dumnia-lui Spatarul Costandin Catargiu, Ispravnicul ținutului Iașii, să între în cercetarea,
serisorilor Mitropoliei ca să facă acestă alegere și să să ridice și plan, după care să dea şi
mărturie hotarnică. La care cercetare fiind trebuinți de a st vedea și scrisorile boerilor,
ce să megieșesc locurile castlor Dumni-lor sale cu a Mitropoliei, să fie poronea cinstitului Divan și cătră Dumnia-lor, ca să scâtă tâte scrisorile ce vor fi având asupra locurilor Dumni-lor sale, pentru ca să să pâtă mai cu înțălegere dovedi tot locul Mitropoiei, cât iaste și să să lămurescă, arătându-să în stânjeni.
Chiril Arhimandrit,
Costandin Cluacer.
1811

Ordinul Divanului Cnejiei loldovei cătră Spatarul
a păși la hotărnicivea locului
De la Divanul

Cnejici

Moldaviei, —cătră

Septemvrie

7,

Constantin Catargiu, pentru

Si. Alitropolă de Iași,

Dumnia-lui

Spătarul

Costandin

Catargiu

Pre larg vei înțălege Dumnia-ta cerirea din dos arătată, ce să face din partea, svintel Mitropolii; deci vei merge Dumnia-ta la starea locului și vădând serisorile sfintei Mitropolii, apoi să cei și de la Dumnia-lor boerii megieșiți scrisorile locurilor Dnmni-lor
sale, care trebuinţa va cere, şi după cca cu amăruntul cercetare ce vei face scrisorilor,
drept locul svintei Mitropolii, ce să vor vede, care față fiind și vechilii Dumni-lor sale
hoerilor megieșiţi, să-l alegeți și să-l hotărăşti, și stilpindu-l și cu petre hotare și alte
semne să să ridice, și plan cu meșteșug ingineresc ; după care să dai sfintei Mitropolii
și mărturie hotarnică arătătâre în sămne și în măsuri de stânjeni, iscălită şi de megieșii
înpregiurași; iar la locul ce va rămâne pricină de nemulțămire, despre vre-o parte, cu
petre hotară să nu stilpești, ci să să arăte în plan pricina și să dai și mărturie cu
arătare pre larg, la partea ce să va cădea, cu care viind amândouă părţile la Divan,
să li s& de hotăriîre,
|
1511 Septemvrie 10,

930080 —
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1811.

Acest Protopop Petru Cuminschi era adus de bună sdnă în lași de Gavril
Pzarhul și a fost fără îndoială rus. Din acdsta se vede că și în administrația
înferioră bisericdscă se aducea în timpul ocupaţiunilor une-ori amploiați ruși.
CCCACIV. Adeverese cu acestă, serisârea, nâstră, la mâna Dumni-sale chir Mathei
Duchie, precum să să știe că o odae ce este a, bisericei sfântului Nicolae Gospod %-am
dat-o Dumni-sale cu chirie pe trei ani de dile, adică de la 1811 Noembre 1 şi pănă la
181:£ Noembrie 1, şi să îndatorește Dumnia-lui chir Matheii Duchie ca pe fiește-care an,
la începutul anului, să dea câte 100 lei, adică câte o sută de Iei, și în aceşti trei ani de
dile ce are să șadă Dumnia-lui, ori-ce meremet va face în odac să nu aibă voe să câră
nimica de la monăstire ; deci pentru aceea "1 sati dat acestă serisore la mâna Dumnisale, cu pecetea monăstirii; și pentru mal adevărată credință, W-am iscălit.
(L. P.)

,

1811 Noemvrie

1 Iași.

Protopop scaunului Mitropoliei şi Proestos bisericei S. Gospod și cavaler

Petru Cuminschi.
SS

RORI——

1818.

Din

acest act oficial se constată că pe la 1813 încă se dedeaii streiniă ori Omeniă fără căpătâi, ca robi pe lu monastiri și chiar pe la persone.
De la Isprăvnicia ot Tecuciului—cătră Zapeii de Ocolul

Polocinului,

CCCAOV. Pe Voicul din satul Cornei, fiind om strein, neavând nică un amestec de
bir cu nimene, saii dat schitului din satul Cornei, să nu s& supere întru nimică, atât
la bir cât şi la havalele, ca să fie slobod spre a căuta slujbele schitului, ce este însărcinat. TŢi să serie şi Dumni-tale Vomice Mihalache 'Tacu ca pe acest numit de mai sus
arătat să nu te atingi mai mult de dânsul, fiind-că este dat de atâta vreme schitului.
1813

Tewoopss

Iulie

11.

Hatman.

De la Isprăvnicie— Zapciei de Polocin.
După cuprinderea, acestui

răvaș vel urma

întoema, nesupărând nică pe un Hristea,

Frăţilă carele sai dat Schitului.
1813 lulie 90, -

Petrache Sturdza Spătar.
—DSOGR—

—
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18183.

Din

acestă carte de mutare se constată că administraţia bisericdscă în fară era în

conformitate cu canvnele, și că Ilitropohtul Veniamin se afla la acestă dată în
visita canonicăpe la Flămândi. Se amintește și de Vicarul Jitropoliei Dimitrie.
Cu mila lui Dunmedeii

COCĂCVI.

Arătătoriul aceștia,

smeritul

Veniamin

Mitropolit Moldaviei.

molitfa sa preotul

Grigorie,

ce este herotonisit

de

Prcosfințitul Episcop Chi Dimitrie, ce ati fost vicariu Mitropoliei, pe numele bisăricei
Picioroganii de la ţinutul Hârlăului, de unde fiind cerut de cătră Dumnia-lui Spătarul
Theodor Balș ca să-l așăde la satul Flămândii, slujitoriu bisericei Pogorîrei Duhului Sfânt;
deci din încredințările ce am luat de priimirea lui la acest loc, unde iaste și însuși
mulțămit, i să dă de cătră Noi vola și blagoslovenia, ca statornicindu-să cu tâte ale sale,
la poporul numitei bis6rici, volnie 'să fie a s&vârși în biserica, de acolea tâte slujbele preoţiei sale, îndatorit fiind pentru lăcuitorii poporăni de a-i căuta cu cele trebuinciâse eredinței și legei creștineștă; iar de să va muta, la alt popor fără știrea nâstră, oprit să fie

de

tâte

ale preoţiei.

Drept

aceia

toți

poportnii

să aveţi

a, priimi

pe

numitul

preot

cu

dragoste, dându-i cuviinci6sa cinste ca unui slujitoriu celor sfinte și părinte duhovnicesc
ce vă iaste, căruia spre încredințare i sai dat la mână și acâsta a nostră mărturisitâre
Arhierescă carte.
VENIAMIN

S'aă dat la satul Flămândiă, anul 1813 Iulie

Aliiropolit Aoldaviei.

10,

——990GRE—
1818.

Jlitropolitul Veniamin hărăzeșie prototereului Lazăr
Neculai Domnesc, de lângă șcdlă în colț; tar acesta
cheltuelile ce pretinde că ar fi făcut cu repararea ei.
avhipăstorie a Jlitropolitului Veniamin

o căsuță, proprietatea st.
pentru a-și maă scdte din
Se amintește și de întâia
1803—1807,
|

CCCXCVII. Să adeveriază prin acâstă serisâre ce să dă la mâna Cucernicici
sale
Protoereul Chir Lazăr, precum că în ograda bisericei gospod a sfântului
Ierarh Nicolae, ce Xaste supusă acestei Mitropolii, fiind nişte căsuțe lângă zid în colțul
caselor ședlii
de la vale, la anul 1803 Oct. 1 în cea-l-altă vreme a arhipăstorii Nâstre
la scaunul
acestei Mitropolii, când și cucernicia sa numitul protopresviter se afla
în slujba Mitropoliei, i s'aii fost dat cu bezmin ca să le aibă din nm în n6m.
Acum viind și
arătându-Ni ca soţia sa și o fiică mai mare ce ati avut sati sevârșit, de bună
voe sa ne
aii adus acea, scrisâre ce o dedesem asupra stăpânirei căsuțelor acestora
, cerând să se
schimbe și să i să dea numai pe o vadea de zece ani, nu pentru. ca, să șadă
întrânsele,
ci ca să le dea cu chirie la un alt ipochimen cinstit, ca din acea, chirie să-și
pâtă scote
din cheltuială ce aii făcut cu prefacerea caselor și să se agiute ceva. la cele
de nevoe,
și după împlinirea acești! vadeli să rămâe casele în cea de veci stăpânire a bisericii.
Drept acea, fiind cu cuviință, cererea sa, hotirîm prin acesta: arătatele
case să aibă a le
stăpâni în curgere

de 10 ani Cucernicia,. sa, plătind bezmâu

la biserică pe fiește-care

an

câte două deci și cinci lei, și având purtare de grije de a le păzi casele de la împlinirea anilor
tot în starea ce sunt și acum și pe chirigiu ce-l va așăda să-l caute să fie creştin
și cinstit la petrecerea, vieţii sale, ca să nu dea pricină de defăimare în ograda bisericei. Deci
urmând cu partea bezmânului pe fiește-care an și cu purtarea de grijă
a casei, de a nu

se strica nimica din cele ce sunt si chirigiu a, fi plăcut, le va stâpâni în bună
pace pănă.
)
la implinirea vadelei, și atuncea volnică va fi biserica a le trage în
cea de istov stă-

—
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pânire a sa cu tâte cele ce vor fi făcute în lăuntru și pe afară, fără a da vre-un ban
cheltuială. Care spre încredințare s'au întărit serisâre acâstă, cu a Nâstră. iscălitură, dând
și cucernicia sa bisericel asemenea, scrisâre.
1813 August

VENIAMIN

Atitropolit

14.

Moldavier.

1814 Iunie 28, de bună voe me-am dat la stăpânirea, bisericei, de care sus se pomenește, luându-mi una-mie Iei ; Yar cinel-sute am lăsat spre pomenire la acefași biserică a
sfântului Nicolae Gospod din Iași.
Protoereii

Lazar»

adeverez

că

de

acum

nici

o

pretenţie

nu

am,

——SOPAe—
1814.

Pirmanul Porţeă cătră Domnitorul Alexandru Calimah Voevod, prin care-i mul-țămește de serviciile ce aduce cu osîrdie Porţei, mai ales pentru trimiterea

zaharelelor, și-l invită a se puria aseminea şi de aice înainte.

Taâlmăcire de pe înaltul Inpărătesc ferman, ce aii venit cătră Măria sa Scarlat Alexandru Cali-

mah Voevod, cuprindătoriu de mulţămire pentru zahireaua
1814, Ghenarie.

dAlesule între stăpânitorii Domni

daviei,

ce s'aii triimis la Cabacul Inpărătese la

a nemului Mesiet, Scarlat

sferşitul să ţi sd încheie cu bine.

Voevod, Domnule al Mlol-

CCCACVIII. Agiungând acestă a nostră înpărătescă poroncă, ştiut să-ţi fie că tu, numitule Domn, din vremea ce ţi sai încredințat ocărmuirea Moldaviei, al înplinit tâte
câte dreptatea și credința te-aii povtţuit, prin lăudatele fapte şi plăcutele chipuri ce ai
urmat, între care și cu trimitere a ce în vreme a feliuri de zahirele cu îndestulare la,
înpărătesca n6stră cetate a 'Țarigradului, și întru lucrarea, acestora prin fapte ai arătat
desăvârşit osârdia ta, având spre dovadă vrednicile tale săvârșiri cu a nâstră înpărătescă
mulţămire; Xar boeril țăreă, urmând întru. tâte asămine ţie și înbrăţoșând după cuviință
datoriile lor cele căqute cătră a nostră prea puternică Inpărăţie, aii încredinţat datornica,
lor supunere și credință cătră hrănitârea și făcttârea lor de bine a nâstră Inpărăţie.
Acâsta mal ales încredințându-să din cele care în urma vrednicilor lucrări înseris ai
vestit notă,
Ani fost dar: de plăcere noiiă chipul cu care, precum mai sus am dis, sait purtat
numiții boeri, întru credință săvârșind Inpărăteştile nâstre poronci, şi sati adaos acea
dintru învechime cătră tine păzită a nâstră Inpărătescă, iubire; și de vreme că scoposul
nostru și Inpirătâsca poroncă, să alcătuește, spre a-și avea petrecere cu bucurie și liniştire
toți de obște supușii noștri, ce să află lăcuind supt a nâstră stăpânire, așteptăm și de
"acum, ca după chipul acesta având îngrijire pentru acea întru tâtă odihna, ocrotirea, şi
liniştirea a tuturor de obște supușilor noștri, să fie asăminea întru tâtă osârdia, urmând
“plăcute slujbe cu lăudate lucrări la tâte înpărăteş'ile săvârșirăi, după povtţuirea credinţei
și a înțelepcăunei tale. Cătră aceste dând acâstă înaltă poroncă o triimitem prin Inpărătesca n6stră urdie, lăudându-ţi râvna ta ce ai arătat pin' acum și arătându-ți acea
cătră tine a nâstră Inpărătescă bună cugetare și Iubire. Aceste dar acum pliroforisindu-te și știință având fără îndoire că cei ce slujesc stăpânirei nostre întru credință, și
Documente

45

—
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dreptate, să învrednicese dreptelor răsplătiri. Fii de-apururea întoem
ai următori Și întru
nădejde credinciâselor și lăudatelor tale fapte, sîrguește-te spre adăogi
rea înpărăteștii nâstre
bunei cugetări și iubiri, depărtându-te de ori-ce înprotivă urmare
.
Acestea să-ți fie știute și te supune svântului nostru sămn. Sat dat
la anul 1928
la începutul lunei Muharem.

——AOORS—
1818,

Adresa Jlitropolieă câtră consulul general Jusesc. din lași
în pricina moșiilor din Basarabia pentru un schimb ce ati făcut Jlitropolia
cu Iordachi Vartolomei Serdarul.
Cătră Exelenţia sa Domnul Gheneral Consulu rusăse din lașă.
COCACIĂ. Cu tâte că în anul trecut 1514, Aprilie, am fost dat
notă cătră Exelenţia Vestră în pricina cu Dumnia-lui Sărdarul Iordache Vartho
lomeiu, supusul Inpirăiei Rosică, pentru moșiile; Mitropoliei ce sînt în partea stângă
a Prutului, pe care Ie-ati
fost luat cu schimb și pe bani de la Mitropolie; și ocârmuitoriu
l Basarabici nepriimind
supt nică un chip schimburile și vândările moșiilor și a acaretu
rilor din Basarabia a Monăstirilor din Moldova, cunoseându-să tot a Monăstirilor, și
am cerut și eti desfacerea
și stricarea schimbului cu Dumnia-lui Sărdariul, închidendu-s
ă cu nota şi unile din serisorile ce .aii dat la Mitropolie numitul Sărdar dinpreună cu
sînctul de bani (care și păn
astă-di staă la cinstitul Consulat), și după arătarea ce i sati
făcut n'ati priimit stricarea
schimbului, și Mitropolia în puterea ucazului prin vechilu
l săi își stăpâneşte moșiile
din oblasta Basarabiei. Dar pentru partea din moșia Stolnic
enii a Dumni-sale Sărdariului, ce o are la ţinutul Iașii lângă alte moșii a Mitropoliei,
pe care au fost dat-o schimb
pentru moşia Mânceștii a Mitropoliei de lângă Chișinăi,
fiind că a treia qi după săvârșirea schimbului s'au dat în orândă înpreună cu moșiile
Mitropoliei pe trei ani unui
neguțitor prin știrea Dummni-sale Sărdariului, a căruia
vadea să înplinește acum la, viitoriul sfântul Gheorghe, și banii venitului pentru acea
parte a Dumni-sale, după toemala
știută de Dumnia-lui, sînt întru păstrare.
„SE face înştiinţare cinstitului Consulat, pentru ca, să se
facă cunoscut numitului Sărdariu a-și purta de grijă pentru acea parte de moșie,
căci Mitropolia de la înplinirea
contractului acestui : știut de Dumnia-lui numai
are nici o purtare de grijă sati stăpânire asupra acei părți, și banii hotăriţi pe acești
trei ani de pe acea parte de moșie,
înpreună și cu alte cinci-mii lei ce ati dat la. Mitropolie,
ori de aice de va voi să-i
priimască, sati să i să facă poliţă a-i lua de la Chișin
ău, alăturându-să lângă acesta, și
trei documenturi

a părţei de :moșie Stolnicenii a, Dumni-sale, însă o hotarn
ică din 1786
Mai 30, i un sînet a unui Ioan Bahrin de 50 lei, prin
care își pune amanet 84 stânjeni de moșie

din 1798, Mart 18, și o jalobă a, fectorilor Sandei
Bahrinesei din Ștefănești, buiordisită, (recomandată) cătră Vel Vornieul de
aprodi din 1801, Maiu 29; bez doiă
documenturi luate 'de Dumnia-lui în pricina de giudec
ată ce ati avut cu răzășii aceştei
părți de moșii, în urma facerek schimbului, nu după
multe dile, care sînt aceste: un zapis
din 1798, Mai 3, a unui Ioan Bahrin, și o carte de
giudecată cu iscălitura Dumni-sale
Constantin Balş Vel Looofăt, cum și ostbite două scriso
ri de schimb cu iscălitura Dumni-sale, care vor sta la cinstitul Consulat pân”
ce le vă lua numitul Sărdar și va da,
pe a Mitropoliei.
———ASOGR6——

1816 Septemvrie

6.

—
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1818.

Scrisorea Protopopului Dumitrache cătră Protosinghekul Jlitropoliei Isaia, prin
care-i vorbește despre transportarea unor lespedi la Iași, de facerea unor preoți și diaconi și de culegerea de rîșină și culbeci pentru a-i trimete la ]litropolie.
Cu plecăctune mă închin Dumni-tale,

aghie Protosinghele.

CD. Cinstită serisârea Sfinţiei-tale cu smerită plecăciune o. am priimit. Poronca pentru lespeză, cum și cartea cătră Dumnia-lui părintele Iconomul Vasile de la Petră, din
câsul acela o am trimis iar pentru întârzierea des&verșirei poroncei mă rog să mă ierţi,
că nu este vina mea, ci a blagocinilor, că îndestul mi-am bătut gura, Qicându-le în tot
feliul, cu bine și mai cu răi, ca să umble prin tâte satele să stringă ţidulele celor ce
vor fi dus lespeqi. Ei prieinuese că este vremea lucrului și preoții nu-ă giisesc pre acasă;
cu tâte acestea țidule nu sai găsit mai mult de cât 2; iar satele mai tâte dice că ai
dus lespedi la Eși, Iar ţidulele le-ar fi prăpădit, alții die că le-ati dat la Iconomul Vasile la Pâtră, Iar la vo câte-va sate sai aflat lespedile la casa lor, nedusă păn' acum,
dar acum le-ai pormit. Și cum va fi cinstită poronea Sfinţiei tale, așa voiu urma,
Rămăind al Sfinţiei tale mai mie și plecată slugă
Dimitrache Protopop.
Iar pentru dasealul Constandin din satul Capu-delului, ei nici odată nu Lam. audit
pomenind de diâconie sait de preoție, nici ati venit vre-odată la mine ca să cele adeve=
rință; care acum aud că sai făcut diceon, dar eti nu știii nimic, nici sait arătat la mine.
lar preotul Manolache de

acolo ati fost venit la mine

cu un dascal, cu mărturia sătenilor

cu iscălituri, știind și eu că dicon nu este la acea, bisărică, am încredințat mărturia, și de:
am

făcut greșală,

m&

rog de ertăckune.

|

-

Ati fost poroncă stăpânâscă să să strîngă rășină și culbeci, și nu s'aii supus poroncii
preoții și diâeonii, prin blagocini, și eii am umblat pre la casele lor și cu multă sfadă,
și gâleâvă, abea 'am putut strînge 180 ocă rășină. Iar culbeci nici unul, că nu pot să
|
mE& bat cu dânșii, că ei acela aşteptă.
Că eii am mai fost în slujbă și la alte ţinuturi și n'am vedut preoți și diâconi nesupuși și zurbagil ca aice. M& rog Sfinţiei tale, aghie Protosinghele, învaţă-mă cum să
săvârșese ett poroncile stăpânești cu unii ca aceștia.
Remăind prea plecată, slugă.
Dimatrache Protopop.
8 Avgust 816.

———90GR

1s1e.
Iiplocivea Jlitropolituluă - Veniamin călră Graful

Capodistria, pentru a să: re- -

întore> moșiile, ce Jlitropolia avea în Basarabia, înainte de luarea că, de la
Serdarul Iordache Vartolomei, cu care Jlitropolia țăcusă schimb, fiind-că
imperiul Rusesc a declarat că averi bisericești pot să remână în Basarabia. dlitropolitul

Veniamin, voind

bilor Jlitropoliei, reclamă

la

a sfărâma

Jinistrul

acel schimb

Capodistria

pentru

de a i -se

că era păgu-

da dreptate.

Cătră Graf Capodestrie.
CDI. De și pricina care mai gios o însămnăm
lași dată aste supărătore,

cătră Strălucirea vâstră, acum întă-

dar prilejul înfăţoșărei mele
”

!

”

cătră cel blagorodnie
prd

.

.

ȘI bun
.

su-

—
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flet a Strălucirei Vâstre, prin acâstă smerită a mea scrisre, ca
cum de față socotindumă, nu de puţină sufletescă bucurie îl socotese pricinuitoriu și rog
pe a tâte ziditoriul și
înduratul Dumnedeii ca să ţie pe Exelenţia Vâstră în fiește-care
vreme, întreg, sănătos,
întru îndelungare de mulți ani cu amândotiă fericirile, cele pricinu
itâre de bucurie, sufletești și trupești, ca pururea luând bunele vestiră pentru a Străluc
irei Vâstre dorită mie
fericită sănătate, să slăvese a dumnedeirei sale milostivire bucurâ
ndu-mă. Pricinn supăărei ce pătimește acâstă Sfântă, Mitropolie a Moldaviei, (pentru
care ci cu : îndrăzndlă,
ca pe un voitoriu de bine ce ştiii că sînteți asupra nemului creștin
esc, vă pricinuese
supărare), iaste acâsta: Mai înainte de înplinirea prothezmică (termin
ului) hotărite, după
încheârea păcei de la 1812, între piea, puternica înpărăţie a Rosiei
şi între Porta othomanicâscă, știut iaste la tâtă obștimea, că după firmanul înpărăt
esc am fost siliți toți
de obște, de cătră ocârmuitoriul acestui Prinţipat al Moldaviei,
a ne desface de tâte acareturile ce rămân în partea stângă a Prutului. Și căutând și Mitrop
olia chipul desfacerei,
ati venit Sărdariul Iordache Vartholomeiu, supusul înpărăţiei
Rosiei, de sine îndemnat
și ati cerut să facă schimb cu Mitropolia, adecă să dea Mitropo
lia moșia Mânceştii de
lângă, Chișinăii și să dea Dumnia-lui Mitropoliei partea,
sa din moșia Stolnicenii, ce o
are la ţinutul Iașii, lângă moșiile Mitropoliei Durneștii și
Glăvăneștii; pentru care sati
și alcătuit, luând Mitropolia partea sa din moșia Stolnicenil
înpreună ȘI cu cinci mii lei
și l-ati dat Mitropolia înprotiva numitei părți și a banilor
arătați moșia Mânceştii de
lângă Chișinăă ; sferșindu-să acest schimb la 1813, Noemwr
ie 12, după care a treia di
prin știrea și îndemnarea Dumni-sale sati și dat moșiile
aceste a Mitropoliei, adecă Durneștii și Glăvăneștii, cu partea de moșie a Dumni-sale
din Stolniceni unui neguțitoriu
știut Dumni-sale. Nu după multe dile iarăși Dumnia-lui
ati venit ȘI at cerut moșiile
Crăulenii și Bucioşea, ce sînt la țînutul Orheiului la Nistru,
și pentru aceste sati alcătuit cu Mitropolia, dând Dumnia-lui Mitropoliei un
han de pâtră cu 6 odăi, ce-l are din
dosul casălor Dumni-sale aice în Iași, și un sînet
pentru 20 mii lei, să-i răspundă Mitropoliei cu vadea,.și Mitropolia i-ai dat moșia Crăulen
ii, care are dotit poduri pe Nistru, și Bucioșca de lângă Nistru; sferșindu-să și acest
schimb la 28 Noemvrie tot în
1815 an. Apoi tot în acest an, Dechemwrie 15,
când Mitropolia se desfăcust de tâte
moșiile ce

le avea în partea stângă a Prutului, după nota cinstitului
Gheneral Consulat

rusăse din Iași, ce aii dat cătră cinstitul Departamentul,
pricinilor streine a, Prinţipatului
Moldaviei, ca să facă, cunoscut tuturor celor biserice
ști, cari sînt ocârmuitori Monăstirilor
din Moldova, ce ati moșii ȘI acareturi în oblastul
Basarabii, să nu facă nici un fel de
Vendără sat schimburi, căci de ciătră ocârmuirea
Basarabiei nu să ţine în samă, cunoscendu-să la tâtă întâmplarea averile acestea a Monăst
irilor ce le ai. Mitropolia după ce
ati luat acestă, înştiinţare, slăvind buna-voință a
pravoslavnicei stăpâniri a înpărăţiei Rosie, ati căutat tâte chipurile de a, întâree moșiile
Mitropoliei și a Monăstirilor pămân„tului înapoi de la cek ce le dedesă în schimb și pe
bani; pentru care de la toți celal-alţi ati luat Mitropolia moșiile înapoi, priimind acele
ipochimene de la Mitropolie aceia

ce dădusă, iar

de la Sărdariul Iordac

he n!ati putut a-și sedte hârtiile și să-și ia pe ale
sale, și tot ce aii fost dat ati cereat Mitropolia, şi
tâte alte chipuri spre aglutoriul și folosul Dumni-sale
Și nici decum

n'ati priimit a st desface

de acest

schimb și să dea Mitropoliei documenturile ce le luase. La 1814, April,
când Dumnia-lui să afla tot în Iași,
după ce aii vădut Mitropolia că nici cu un fel
de mijlocire nu-l pâte pleca spre a să
desface de moșiile Mitropoliei, mai înainte
de a întra orândatori ul în stăpânirea moșiilor

Dunneştii,

înpreună, și cu partea de moșie
a Dumni-sale Stolnicenii,
neştii şi Glăvăneştii, păn' la acestă,
vr: eme 1814, April 23, le avea
tract luate în orândă de la Mitropo
lie pe trei ani de mai înainte),
cuvântul acesta, că Mitropolia -ar
stăpâni moșia și hanul, precum și

(pe care moșii,
Dumnia-lui cu
pentru ca, să nu
banii, a dat

Durconaibă
notă
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cătră Gheneral Consulat cu arătare pre larg a pricinilor; în care notă sati închis atât
hârtiile cuprindătâre pe hanul arătat, înpreună cu sînetul acel de 20 mii lei, (care și pănă
astă-di stati la acest Consulat), cât și acei cinct-mii lei ce-i dedesă numitul Sărdariu,
înpreună cu partea acea din moșia, Stolnicenii, și numai hârtiile hanului ai rămas cu
sinetul la Consulat, Iar banii m'aii vrut să-i priimască șI stai și păn acum acei cinci
mil lei la Mitropolie, cum și partea din moșia Stolnicenii at stăpânit-o acel neguțitoriu,
pentru care Dumnia-lui ai fost mijlocitor; far banii șapte-sute ei pe an, hotăriţi și știuţi
de Dumnia-lui pentru acea parte, i-ati dat acel neguţitor la Mitropolie, care sînt
întru
păstrare; și fiind-că acum la, viitoriul Sf. Gheorghie din anul 1817 să înplineşte contrâetul acelui neguţitorin, s'aii dat Xarăși notă cătră, cinstitul Gheneral Consul ca
să dea de
știre Dumni-sale Sărdariului să-și pârte grijă de moșia, Stolniceni, căci Mitropolia
ati
lăsat-o afară din contractul ce ai dat acum pentru Durnești și Glăvănești, ne
mai având
nici un amestec la acea parte, dându-să și serisorile Stolnicenilor întru păstrare
la cinstitul Consulat, bez alte serisori, tij de Stolniceni ce sînt luaţi de Dunmia-lui Sărdarul
în
urma schimbului, fiindu-i trebuinerâse la pricina de giudecată, ce ati avut cu
unii din
rezăși după schimb, care și pănă astă-Qi sînt la Dumnia-lui; far hanul ce l-ai dat
pentru
Crăuleni și Bucloșea nici l-ati stăpânit vre-o dată de atunci de când l-ai dat,
nică îl
stăpânește, nici banil pe acesta mau luat, ci şi hârtiile hanului și sînetul de
bani, precum mai sus se arată, stati la Consulat, Pentru care pricină și cătră Exelenţia
sa D. G,
„ Bahmetiev, Namesnicul Basarabiei, am făcut înştiinţare cu rugăminte,
ca să silâscă pe
numitul Sărdar a da documenturile Mitropoliei înapoi și să-și ia pe ale
sa le; și fiind-că,
numitul Sărdar umblă cu tâte chipurile s pre a lua numitele moșii a Mitropoliei
în stăpânire, (care pănă astă-di după oprirea ce sau făcut prin nota cinstitului
Consulat, să
stepânesce numitele moșii de cătră vechilul ce-l are Mitro polia în Chișinăii),
cu smerenie
tac rugăminte Exelenţiei vâstre, să bine-voiţi a scăpa pe Mitropolie de acâstă
supărare
și să nu-și perdă, drepte acareturile sale, care prin poronca unei stăpâniri
at fost silită
a le da, și pe de altă parte cu poronca altei stăpâniri socotind să, facă bine
dea nu perde
sati oprit, și prin chipul ce veţi socoti să să pule la cale de a-și priimi Mitropoli
a documenturile înapoi de la numitul Sărdar, seriindu-ss D. G. Bahmetiev, Namesnie
Basarabiei, ca să-l silescă a le da, sasi de si va socoti, să si arate Și înpărăte
știi sale măriri
prea blagoslovitului Inpărat, ca cu ucaz înpărătesc să le dea. Pentru care facere
de bine
va rămânea Iixelenţiei vâstre: vecinică pomenire; iar ei fiind întru aștepta
rea doritului
răspuns, cu cea mai adevărată cătră Exelenţia vâstră, cinstire și cu asămine
plecare am
cinste a rămânea, de-apururea.
1816,
——D39OGR—
1818.

fpistola Domnitorului Alexandru Suţu Voevod cătră Episcopul de Huși,
prin
„care-i anunță din Constantinopol recundscerea sa ca Domnitor al Valahiei
, sperând cd-i va procura mulţămire acestă veste, ca unul ce-l este annie,
Qzozrhtozaze inigrozi “Ave Novaia, îv
Xpurzâ mierep orfiaure! ziv Seczihiav 7ns ebfs
mpozaYoptouzy, ein Tuîv Vyuatvoyoa
?
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Jubitorule de Dumnedeiă, sânte Episcop al
Hușului, părinte în Christos și respectate,
salutăm pios pt iubirea de Dumnedeii a
Vostra. Fiţi sănătos și în prosperitate.
Având

dovedi

tari despre disposiția sin-

|. ceră ce aveți cătră noi, nu ne îndoim de

—
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loe că V'aţi bucurat fârte mult pentru a-

udirea recunâşterei nâstre la Domnia

Un-

gro-Vlahiei. Cel bun are o afecţiune naturală cătră cele bune și inima lui la acestea nu este cu putință a sta înti'o situaţie indeferentă. Acâsta cugetând şi aplicând cu multă înţelepciune adevărul acesta la buna opiniuno a, theofilici vâstre, ne
imaginăm bucuria Vâstră pentru acestă
veste plăcută ; apoi Ve mulţumim și Vă
scriem aparte acesta, având de scop principalmente să Vă îndemnăm la rugăciuni
pentru noi mai îndelungate și mai ferbinţi. Respectând modul Vostru de piositate, le socotim cu dreptul rugăciunele vâstre
îndurătâre și ajutătâre în deajuns la desele nenorociri a lucrurilor și împrejurărilor lumesti. Făcând acâsta după judecata
Vostră sinceră, veti avea, din partea n6stră o bună-voință, îmbelșugată ca o disposiție de resplată. Este de prisos a se mal
însemna că și tăcând se sub-înţelege.

+1

Acestea,

în scurt pentru present; iar anii

voştri fie de la Dumnedei cât de mulți și
mântuitori.
Al 'Theofilici Vâstre fiii în Christos și gata.
ALEXANDRU ȘUȚŢU Voczod.

7

Ază Rovszavziomdhiws awtn Nzufotoo .[,

Din

SE

Constantinopol

1818

Noemwr,

1.

GRE—

1 820.

Reclamaţia Jlitropolituhii Moldaviei Veniamin cătră Guvernatorul Basarabiei
în cestiunea moșiilor Mitropolie ce poseda acolo. Să amintește în acista și de
ciuma din Iași și de o revoluție în ucest an.
(Copie) tătră Inalt Verhovnoi

Sovet al oblastici Busarabici Proşenie.

CDIII. După ţinerea a moșiilor svintei Mitropolii a Moldaviei, din partea stângă
a
Prutului: anume Crăulenii, Buciușca și Mânceștii, de cătră Dumnia-lui Sărdarul Iordache
Vartholomeiu, răzimându-s& Dumnia-lui pe schimbul ce l-au urzit cu chipuri de vicleșug, pentru lucrurile afierosite lui Dumnedeii; acâstă sfântă casă a Mitropoliei Moldaviei ai întins jalbă de protest, cuprindătâre de dreptăţile sale, câle mai luminate
de
cât sârele ; căci nici înstrăinarea aficrosirilor cătră, svintele locașuri iaste priimită lui Dumnedeii, pravoslaviei și pravelilor suferită, nici schimbul ce iaste. de un preţ întreit
și:
împătrit

mai

micșurat

pote

rămânea,

statornică

după

ork-ce

întâmplări

în

ori-care

stăpânire.
Aice fiind amândouă aceste și mai cu prisosință neinstrăinarea celor svinte, Eii
smeritul Mitropolit eram îndatorit a trimite și vechil spre înfățișarea la înaltele
giudecătorii, dar întâmplările Patriei mele mai oprit pănă acum ; precum întăiu: acea de la.
trecuta lună, Iunie închipuire de răzvrătire în politia Iaşi ; al doilea acea de atuncea și
pănă la luna lui Dechemvrie, primejduitârea bâlă a ciumei, ce ati urmat și în Iași și

—
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în ţară cu furia cea mai mare; și al treilea însămnarea bâlei
aceștia și în partea stângă a Prutului, închiderea cea cu strășnicie a carantinelor și
neînchipuirea întru trimite-

rea documenturilor, fără vătămarea
rantincă, cunoscută greutate

lor, și prelungirea

și la cinstitul Consulat

vremei de patru-deci

din lași

și aprobarisită

qile a cade nefăţar-

nică zătienire; și al patrulea urmarea cea de acum a svântului
post, care nu dă îndămânare întru acestea slujitorilor lui Dumnefeii. Așa dar vederate fiind
pricinile, năzuese iarăși
în numele protectorulii îndurătorului Monarh la înaltul Sovet și
la împuternicitul Names-

nic, ca să fie păsuire pentru

trimiterea vechilului la judecătorii

Basarabiei,

în vadea

de

trei luni, socotit de la 1 Mart, și în Matu se va porni pe dânsul
spre înfățișare ; şi fiind-că Mitropolia este acea ce se asuprește şi pomenitele sale
moșii să stăpânese cu nedreptate de cătră Dumnia-lui Sărdarul Vartholomeiu, să se
mai întărescă porunca, ca
nici să fie slobod a le înstrăina, nici a le zălogi, nici a le da stricăc
iunei, pentru că acestă,
svântă casă va întinde jalba sa și pănă la ceriu și rugăciunile
la picidrele scaunului
pravoslaviei. Cerend cu osehită cinste întru acestă și răspuns de
la înaltul Sovet spre
ștumță.

În Iași 1820 Mart,

18820.

Jalba saă veclamaţia dată de Jitropolie prin vechilul săi Isaia,
pentru moșia IuJane, asupra Ilatmanului Constantin Paladi, cătră Domnitor
pentru impresu- .
rave de moșie și cere hotărnicie după scrisori,
-

.

.

-.

Ș

Prea Inăltate Dome,

CDIV.

Sânta Mitropolie are la ținutul “Tutovel o moșie anume
uganil, care să me-

gieșește cu moșia

Ciorăştii a Dumni-sale Hatmanului Constantin Paladi;
asupra căria mo-

șii ai avut Mitropolia nestrămutata, stepânire, după putere
a scrisorilor, fără nici o supărare de cătră nimenea; iar de la anul 1816, Dumnia-lui Hatma
nul, prin vechilii ce i-ati
avut asupra acei moșii, fără nici o giudecată, ati luat cu
împresurare o mare bucată de
loc din trupul Iuganilor, și măcar că Mitropolia are hotărnicie
veche asupra aceştii Moșii , dar pentru

ca să nu fie

vre-o îndoială,

cu

primirea ȘI a

Dumni-sale

Hatmanului,

ai scos cu carte gospod boeriu hotarnie pe Dumnia-lui
Aga Petrache Negrea, carele
mergând la starea locului și ridicând planul moșiei Mitrop
oliei și acelor megieșite, după,
meșteșugul ingineresc, aii făcut cercetare atât scrisorilor, Mitrop
oliei cât şi a Dumni-sale
Hatmanului în ființa vechilului Dumni-sale: și acelor megieș
ite, şi ati aflat că stepânirea.
Mitropoliei at urmat întocimna după cuprindezea scrisorilor
ce are, nefiind nici o hârtie
care să o împrotivescă; pentru care însuși boeriul hotarnie făcân
d arătare Dumni-sale
Hatmanulu și nemulțămit arătându-să, ati scos Dumnia-lui
alți boeri hotarmici, carii
mergând la starea locului și făcând cercetare în ființă și a vechil
ului Mitropoliei cu serisorile, prelungesc a da sfirșit pricinei, și Mitropoliei i se pricin
uește acum de atâția, ani
pagubă,
|
Pentru acâsta cu smerită plecăciune fac rugăminte din partea
, sfintei Mitropolii Inăl„ţimei tale, ca, prelungirea boerilor hotarnici scoși de
Dumnia-lui Hatmanul să nu fie
pricină de pagubă Mitropoliei după dreptăţile ce are, ci să
fie milă Inălţimei tale, ca,
locul ce l-ati luat Dumnia-lui Hatmanul fără giudecată și
dreptate, prin luminată carte
gospod, să se dea Yarăși în stepânirea veche a Mitrop
oliei, îndatorindu-să pe vechili

—

360—

Dumni-sale Hatmanului, ca și venitul, ce l-ai luat de pe locul acest luat cu împresurare pe anii ce ati stăpânit, să-l dea înapoi; și când Dumnia-lui Hatmanul prin dovedi
vrednice de credință, care să împotrivescă, scrisorile Mitropoliei, va câștiga, acest loc prin
giudecată, va fi în stare Mitropolia a răspunde Dumni-sale Hatmanului venitul acei părți
de loc. Și vecinieă pomenire va rămânea Inălţimei tale.

Al Inălţimei tale plecat și cătrăi Dumnedeii rugătoriu.
„Isaia Protosinghelul Alitropoliei.
Aotă. St râga ca locul ce l-ati luat făr'giudecată Dumnia-lui Hatmanul Constandin
Paladi din trupul moşiei Iuganii a Mitropolici, ce se megiește cu moșia Dumni-sale Ciorăștii
de la ţinutul Tutovei, să st dea iarăși în stăpânirea veche a Mitropoliei, precum
?
și venitul

de pe acel loc; şi când

Dumnia-lui Hatinanul

decată, Mitropolia, să îndatoreşte a-i răspunde și venitul,

va câștiga locul acela prin gău-

Dumnia-lui Vel Vornicul de aprozi să înfâţişăze pricina înaintea Dumnia-lor
boeri, ca
să cerceteze, şi pentru locul de pricină, după giudecatiă, să va da cea desăvârșită Veliţilor
hotărire,

1820 April 9,
Constandin Suţu Vel Logofăt.
Noi Mihail Grigorie Suţul Voevod,

cu mila

lui

Dumnedeii Donm

țărei Moldaviei.

Cinstiţi şi credincioși boeri! Domnieă mele, Dumnia-vOstra ispravnică de ţinutul Tutovei,

sândiate.

Veţi înţălege din jalbă arătarea şi cererea ce să face din partea Sfintei Mitropol
ii,
pentru înpresurarea ce de la anii 1816 sai făcut moșiei Luganii a Sfintei
Mitropoliş
de catră, vechilii Dumni-sale Hatmanului Constantin Paladi, întindendu-să
peste vechea
stpânire și puterea scrisorilor Mitropoliei. Pentru care din partea, Mitropol
ii sai dus
și hotarnică la fața locului, sati ridicat plan și s'aii dovedit dreptatea
Mitropoliei; iar
din partea Dumni-sale Hatmanului sai urmat prelungire, stăpânind dreptul
Mitropoliei,
precum și acum vechilul casei n'ati stătut în giudecată. Pentru care Mitropol
ia cerând
dreptate și punere la cale, seriem Domnia mea Dumnia-vâstră, de nu veți
putea merge
însuși unul din Dumnia-vâstră, la faţa locului, să rânduiţi un om de ispravă
să mergă
la faţa locului și cercetând cum sati urmat stăpânirea mal înainte de
a naște pricina,
așa întru acea stăpânire să se așade pe vechilul Mitropoliei, păzindu-să de
cătră amândouă părţile vechea stăpânire, pănă când Dumnin-lui Hatmanul își va rândui
vechil și
va sta în giudecată, și atunce precum dreptatea va, da și giudecata va, hotărî,
așa să va
urma; osăbit și pentru venitul ce cere Sfânta Mitropolie de pe locul ce
fără gindecată
i sati luat din stăpânire, rânduiții să, facă, cercetare în ființă vechililor despre
amândouă
părțile ce venit ati dat acel loc pe fiește-care an, de atunce și pănă acum, și să trimiteţi pe larg înştiinţare la Dumnia-lui Vel Logofătul. Deci întocma urmând
să puneţi
porunca în lucrare, ca să nu ne mat vie jalbă.
(L. Sigilului Domnesc)

Trecut

1820) Aprilie 15

|

|

sub No.

21.

Vel Logofăt.

—

3601—

1820.

Mitropolitul Grigorie al lerapoliei cere de la Jlitropolia Iloldaviei hârtiile și
banii minorului Dimitrie Ștefan Perciol, asupra căria era Epitrop. Acdsta
însennă că la Jlitropolie se depuneaii deposite și de cătră streină spre conservare.
Cătră cinstita Logofeţia cea mare,

CDV. Gheorghie, fiiul şi clironomul săvârșitului din viâță Dimitrie Ștefan Perclol,
asupra căruia mă aflu eii epitrop, având la Sfânta, Mitropolie pusă supt depozit niște
serisoră de moșii, dinpreună cu un sînet de banil ce sati dat la Sfânta Mitropolie, ca, să
stea cu. dobândă pin va veni numitul în legiuita vârstă; fiind-că acum numitul este
venit în vârstă şi-şi cere clironomia părintelui săi, ca să o întrebuințeze întru adăogirea folosului stii, și Sfânta Mitropolie, fără știrea stăpânirei, nu pâte să dea nici scrisorile, nici banii, pentru că din poronea stăpânirei sati dat. Pentru acesta face arătare cu
smerenie cinstitei Logofeţii, să bine-volască a, pune la cale scâterea de supt depozit atât
a scrisorilor de moșii, cât și a sînetului de bani de la Sfânta Mitropolie, ca şi cit să Xes
de supt însărcinarea aceştel epitropil.
1520 Iunie 17.

+ O" EioazdAews TPILO'PIS.
Cu

fitască

evlavie închinându-mă, sărut drepta blagoslovitâre Preosfinției

Vostre.

St va înţălege arătarea, şi cerirea ce face Prtosfinţia sa Părintele Grigorie Ierapoleos. Deci de vreme ce clironomul at venit în legiuita vrâstă, apoi spre a scăpa şi
Prcosfinţia sa de supt sarcina aceștei epitropii, vei bine-voi Preosfinția Vâstră a face
teslim acele scrisori de moșie din sînetul banilor în mâna, Prosfinţiei sale Părintelui Ierapoleos, ca să se desfacă, de epitropie după orândudla păzită; de acărora scrisori dare,
să va lua sînet spre știință, care alăturându-să cu cartea, acâsta, vor sta la Sfânta Mi-.
tropolie.
|
Al Preosfinției Vâstre prea plecat fiii sufletesc.
Dimitrache Sturdza Vel Logoftt.
1820 Iunie 21.

Doui-deci și nouă serisori vechi și nouă pe părți de moșii din Corneşti i din Negureni, de la ţinutul Eși, a -clironomilor lui Dimitrie Colea, și osăbit un sînet de treimii trek-sute-șasă-decă lei ce ati fost supt depozit la Sfânta Mitropolie din anul 1807,
Iulie 26, sai priimit de mine acum de la Sfânta Mitropolie și încredinţăz.
1820 Iulie 1

+ O” Eioanshsos TPITO'PIE.
9
PARA

MOORA—
DATA.

Jitropolitul Veniamin scrie unuă boeriu din Iași,
în timpul Îlerieă, comunicându-l știrea de venirea
și să caute a le comunica și compatrioților ; apoi
lâlni cu compatrioții la satul Cernaiica, spre a se
cert politice.

care se afla în Basarabia
unor scrisori de la Inzov
arată dorința de a se înînțelege în mai multe afa-

Cu parintâscă blagoslovenie și cu smerenie mă închin Dumni-tale, arhon

CDVI. Am priimit cu

dragoste dorită serisârea Dumni-tale și pliroforisîndu-mă de

tâte cele cuprinsă, fac știut Dumni-tale, că priimind eri trei scrisori
Documente

Visternice,

.

Ia

”

de la Dumnia-lui
46.

—

362

—.

Hatmanul Vogoridi, (care asămine scrisori mi-ai spus Ghenadie că ați fi priimit și Dumnia-vâstră acolo), trimase de înalt Exelenţia sa Gheneral Inzov și neavând pliroforie de
Sai vădut și sati cetit acele scrisori de Dumnia-lor boerii simpatrioţi, ce să află în Chișinăii, fiind adresarisite și cătră mine și câtră Dumnia-lor, le-am triimis înapoi cătră înalt;
Exelenţia sa, ca să le deie la Dumnia-lor boerii, înpreună cu deostbită carte ce am scris
şi ei Dumni-lor sale, de pe care carte cum și de pe cartea Gheneralului Inzov ce mi-ati
scris şi răspunsul ce l-am făcut Inalt IExelenţiei sale, cu întrecerea acelor hârtii, închid
sureturi, din care te vei pliroforisi și cred că mergerea Dumni-lor sale la Moldova va fi
pe aicea, ca înpreună cu Dumnia-vostră mergem cu toții odată; pentru care răspunsul
ce volu priimi de la Dumnia-lor, voiu face îndată Dumni-tale ştiut, pănă atunce însă,
dacă vei socoti Dumnia-ta înpreună cu Dumnia-lui Logofetul Dimitrache, (căruia trimitem Arhierâscă blagoslovenie) şi alt cine vei socoti Dumnia-ta, să veniți la satul Cerneuca de la graniţă, a Dumni-sale Căminariului Doxachi Hurmuzachi, unde mt voiu
afla și eă, înştiințându-mE mai înainte în ce di veți fi Dumnia-vostră acolo, ca să vorovim mai pe larg pentru tâte, după însătata dorință ce am de a vă vede, și rugând pe
milostivul Dumnedei pentru îndelungarea anilor Dummi-lor vâstră și tâte cele de fericire sint,

Al Dummi-lor vâstre în Hristos Părinte și smerit .rugătoriu.
SN

FARA

EGRL—

DATA.

Epistola lui Conache Vornicul cătră Mitropolitul Veniamin, trimisă prin fratele
JMatropolituhua, și în care în termini cam enigmatici îi descrie prepararea modului alegerei viitorului Domnilor, și se arată ca nemulțămat de procedura unor
|
din boeri.
Sujleţele, nu scriii Dumni-tale, ci Parintelui, și îndată înșiiințându

sa X-o dai.

CDVII. Supt giurământul Mântuitoriului vă pun dacă veţi cuventa. Noi avem înstrucții, care în firea lor privese cătră dreptate, dar toema pentru acesta și strică în
„parte. S& due scutelnicii, breslașii; slugile, Monăstirile cu căpiteniile lor și de loc și streine
să supun la darea de o atreia parte, încă cele de pământ mai mult, că să duce dajdia
„preoților, a diaconilor, a veliţilor palamani, dascali. Să încarcă ţara de gios cumplit și
să ușureză cea din sus strașnic, din comitet trei fiind să suni și în gios unul.
|
Alegerea Domnilor de o opștâscă ecstraordinară adunare închectă de starea întăi,
al 2-lea, de boeri, tij de deputaţi de pe la ţinuturi aleși de boerii stărei al treile și al
4-lea, de nemuri și de mazilii vechi. “Toţi deputaţii aleși să fie boeri, fii de boeri cu
caftan, alegerile unele prin sorţ, altele prin bile. Domnii din rangurile: Logofeţi, Vunică, Hatmani, Visternici, adecă starea întăi. Vor veni în curând izvâde de a st prescrie
și a să alege. In sfârșit cele din instrucția privitâre la adevărata, dreptate, iar cele din

pept de cătră noi amarnice.
Vi le serii spre știință

și spre a păstra dragostea opştiei. Vă giur pre Dumnedeii

de vă va eşi cuvânt din gură. Acestă scrisâre veţi păstra-o, căcă vă puteți aduce aminte
că am protestăluit asupra, voinţei rele,
|
:
„
Prea plecat-fi sufletese

“Conache Vel Vornic.

—

363—

1807.

Acest act este o proclamaţie eteristă, ca și acea din 1921, subt Ipsilant, dar
care al fost stinsă de hușă, desființându-le corpul de armată ce-l formase în
Valahia la 1507. In capul acestei revoluţii era Pangal și care-și avea organisați șefi de armit. Grecii lucrati secrel, prin socielăţi oculte, sub pretexte de

ajuloruri mutuale și adunai

bani spre a-i avea la trebuință la îndămână.

Cu

chipul acesta să înţeleg în realitate scopurile ce nutreai, Grecii prin îmulțirea
școlelor
gre-ești în Principate, prin numirea de Domnitori fanarioți și de
bpiscopi și Mitropoliți greci, mai ales în Valahia, și prin insistența de a face
să se închine cât ma multe monastiri pământene la locurile sânte.
“O”
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Greciei

cătră

fii sti.

Nenorocita Grecie din adâncul inimei
oftând chiamă pre fiii săi spre mângâerea,
sa, văduvă fiind de trei secule și jumătate acum de strălucita ek libertate; plină de râni, devenind rușinea popârelor.
Sub jugul şi tirănia altor nemuri, în genuchi chiamă pe fiii săi spre ajutorul săi
și câştigarea stărei sale celebre de mai înnainte.
Da, în adevăr plângând strigă nenorocita! pănă când să suferim? până când vom
fi tiranisiți? până când un barbar otoman
să se disfăteze și să se îngrașe în averile
n6stre, cu femeile nâstre, cu însuşi sângele nostru!? Iată ocasiune dată să se arunce acest blăstemat jug al sclaviei n6stre! iată timpul potrivit să fim Iarăşi ce
am fost mai înainte, iată în sterșit timpul
oportun în care să dovedim că noi Grecii
trăim încă și că nu suntem în neputinţă,
ca să nu câştigăm în scurt timp gloria |
n6stră de mai înainte! Este de ajunsă numai voinţa nâstră ca să îndeplinim cele
ncîndeplinite şi ca să-și ajungă scopul
nostru reușita dorită.
Nu vedeți prea iubiții msi fii regatul
Franciei, cunoscut vouă tuturor? Nu mă
întind ca să vă explic vouă prin fapte vechi:
și neexistente, în timpurile nâstre sati lucrat:
asemenea lueru. Iixemplul ci este îndeajuns a
ne dovedi câtă putere are întrun popor contribuţia şi unirea. Dar pentru ce alerg la
lucruri așa de depărtate și de peste termen,

și nu vași pune sub ochi unica

ţe-

rișâră a Serbiei, care întrun timp așa de
scurt a, reuşit să scuture tirănia, ce striveşte pe nenorocita Grecie, și strălucește
acuma minunată ca autonomă ? Dacă numai acâsta ne-am închipui, plini de rușine
trebue să: se entusiasmeze nobilul nostru
nem.
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care din toți aceștia n'ar putea cu niimicii, să

contribuiască și el cu dorință de inimă la
buna restabilire a nostră.
Acest corp de Greci, ce acum își in
existența, alt scop

în mișcările lui nu

numai dorita de libertatea

are

sclavei

n6stre Patrii.
Prin jurământ vă asigur, că aceste contribuţiuni din partea, vâstră nu vor fi în
deșert. Peste

puţin

timp

se va

arăta

fructul ast- fel, după cum il dorește
nostru.

În

lucrul, este

scurt,

ori

și ce răușiti

de ajuns

numai

și

zelul
ar lua,

mulţi imirea

consciinței fie-ci.ruea, că ati cotribuit pen-

Mavyes

4

e

cia, mama vâstră, dacă doriți din inimă
să fiți liberi și nu sub jugul tiranilor, nu
trebue alta decât mârtea nâstră însași.
Dacă în sferșit vă Xubiţi pe voi înși- vă, în
suflețiți-vă de acesti ocaziune, care este singura, pentru restabilirea nedrept: iţeă nâstre.
„Alergați cu toţii, bărbaţi, femei, mari și
mică, tineri și bâtrâni, fie care viesă contribueasea cu ajutorul săi posibil.
Bravul să se înarmeze cu arme, bogatul
să contribuiască cubani, săraculsă dea banul
vâduvei dupre Evanghelie; altul preocupe-se
de aceea ce trebue la expediția nâstră, și

tru Patrie aceea ce ai putut.

iouas d:

Ndhaes Tlaathos,
Raphcs Sigfos.

de dragoste pentru nenorocita, servă, Gre-

de cât

a

40,

18
n
O
pe

zaaan

Ga zâv au
aură câua Tâv
Tv UapEy za
pezer

Intru cât am datori să dăm întăetatea
Serbilor, noi Elinii? Oare în instrucţiune? în numărul nenumtrat al lor? Sai
la marele lor avuţii? Nu! Nu! La nică
una din aceste de sigur, fiind-că în geneneral ne mândrim că suntem superiori.
De aceea, prea iubiții mei fii, dacă există,
însădit în pieptul vostru vre-o scântee

Gioua3es

In î Mai

Din partea poporului
n6stre Grecia.

1807 în București,

Grec și a mumei

Să subscriu Generalul și ofițerii să.

Kupgiztas Lohyavâpes.

Sub-scrișii : Neculai Pangul,

Aanu,

Constantin

Carol Servul.

Secretarul de taină al acestui corp.
Chiriţa Polandru. (Acest act căpătându-l mal în urmă l-am dat publicităţet, pentru că prin cl să explică mal multe fapte înainte de Eterie).

0685
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Proclamaţia fulgerătore dată de Ipsilant în lași la 24 Feoruarie 1821, prin
care provocă la arme totă suflarea grâcă aflatăre în Principate, și în care
declară de nedemn de numele de Grec pe cel ce nu va lua armele pentru
eliberarea Greciei.
“Avdpes Tomzoi,
afin

vai

Ozo EvpiorezSe

eis

Moh-

Bavbaţi greci, câți vă aflaţi în Jioldova
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Iată după atâtea secule de suferinți își
întinde iarăși Fenicsul Eladei aripele sale
cu măreție și chiamă sub umbra sa pe adevăraţii și ascultătorii sti fil. Iată tubita nâs-
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dele ci strămoșești! Moreea, Epirul, 'Tesalia, Serbia, Bulgaria, Insulile Pelagice, cu
un cuvânt Grecia tâtă a luat armele, ca să,
scuture greul jug al barbarilor, țintindu-și
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drumuri, pe unde audiți că trece acest corp,
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Alexandru

vă

uniţi

cu

confrații

voştri.

Ipsilante.

Iași, 24 Fevruarie 1821.

YWITAA/NTILS.

"Izosiw Ti, 24 Wefeoupwy

să

Câţi însă, sinceri Eleni sînt vrednici ca să
Yo, armele și cu tâte acestea rămân indeferenți,
să ştie că-și vor atrage asupra lor marea
desonâre ȘI că Patria. îi va privi ca bastardi și nedemni de numele elen.

1821.
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Acest act de bună samă este pe timpul când era episcopul de Huși Jeletie ca
administrator al Jlitropolet; iar banii despre care se vorbește ar părea a fi acei
ai spitalelor, și de iimă de anu se înstreina, reclamă acest individ a se depune la Agie, ca mai în singurantă.
Inalt Prtosfinţite Vladică, milostivule Domn.
CDA.
După cele mai de înainte puneni la cale, din banii strînși de
spre îndestularea stăpânitorilor de casă, carele sînt cuprinse supt spitaluzi, o
bani să păzesc la Mitropolie. Găsăse de cuviinţă ca acâstă sumă, păr” la darea
ce să cuvine, adică la Cvartiria Comisia, eii plecat rog pe Inalt Preosfinţia
puneţi la cale ca toţi banii întraţi in Ovartiria

cătră Agie
parte din
ci la locul
Vâstră să

Comisia, să să deie în purtarea de grijă

a Agiei.
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Jipistola Iitropoliului doldaviei Veniamin, prin care arată în chipul cel mat
Jaluic starea ţărei sub Turcă și abusurile lor în totă Jloldova și în orașe. Iiocul, sabia, sîlniciile, jafurile, angăriile și tot ce-și pole cine-va imagina să
săvârșeai liber de cătră armatele desordonate ale Turceilor în timp de un an.
Acestă epistolă trebue so fi scris cătră o personă mare din lusia și care era
rugată

a o ceti și Impăralului, spre

a înterveni

mai pomenită

să se cuvme

acâstă

stare

ne-

a Jloldauviei.

Prea Strălucite Principe, prea milostivule Stipân.
CDAI. Iartă și slobodeşte mă rog cu plecăciune, milostive Stăpâne, îndrăzntla unui
nenorocit păstorău, ce priivește cu jale înpustierea turmei și a patrică sale cei lierîmătore.
Jartă

die și nu

Proorocul

te oțări

din

unghiul

ce dice în glasurile

limanului

Basarabiei;

tânguirei aceste:

înaintea

Vâstră

cu

Ieremia

„Sfârșitu-saui în lacrimi ochii mei,

tul-

„buratu-saii inima mea, sfârșitu-s'aii în pământ ființa mea pentru zdrobirea norodului
„me, când murea pruncul și sugătoriul în ulițile cetăţei. Și maicilor am dis: unde aste
ertul şi vinul, când leşina ci în ulițile cetăţei? vărsându-să sufletele lor în sînul maici„lor sale“.
De ai şi cunoscut nelegiuiţii Agarineni, care de șapte luni trecute chinuese Moldavia,

că

norodul

Moldovenese

nai

contenit

nici

un

minunt

cinstirea

supunerei

sale

cătră al lor stăpânire, ca o datorie păzită, însă pentru încgrirea pătimirei cei sufletești
asupra creștinătăței, ca să înpuţineze pe închinătorii pravoslavici, ci wati contenit nici
un minut, a grăbi cea de istov pierdare a patriei. Și fată aceia sati apropiat, iată în
ochii a tâtă lumea, înaintea vederei puterei cei nebiruite a pravoslavici să pierde și să
sferșăşte acest nevinovat

norod, care, cu neprețuita

vărsare

de sânge

a oștilor rosieneşti,

sati păzit pănă acum, când din păcate mai cumplit să sfârșaşte și din nenorocire mai
iute s& pierde,
Foc, sabie, dezhrăcare, râpire, dărămare Distrieilor, omorire slujitorilor. bisăricești;
silnica, fecirelor, răbştire femeilor de lângă bărbaţi și a fiilor de lângă părinți, prădăciunile, rîdicările vitelor de obște, rîdicările zaherelilor,și după tâte acestea silnicia sehimhărei legcă, prin mucenicie; aceste tâte; cu prisosință, acum să pun în luerare.
Răbdarea, răbdarea ce poruneită, de ar fi suferită, nu ar putea dice Moldovenii
nimica

cu versarea

de "lacrimi; căci ar socoti bine

apărătoriul Monarh,
să rămâe

acei

ce vor

că,

îndurătoriul,

iubitorul

de &meni

cu îndecită dobândă va răsplăti pătimirea, dar aste de a socoti ca
să guste

norocirea

cea

bine

nădejduită,

pentru

că iată al

ecele

lună, de când mieșurata Eparhie stă supt pradă, iar de șapte luni s& munceşte supt
osândirea, nelegiuirei Tuxeilor !
Doii&-deci mii Agarineni, cumpliți IEniceri și asiatici "Turcă, Jăcuese în
î Moldova cu
patimă și vrăjmășie, fieşte-care dintr'ânșii în deplina sa sîngură voinţă, în punctul cel
mai destvârșit a anarhiei, stând Pașa și Comandirii lor închiși pentru frică și nearătântându-să la denșii ca să nu-i omâre, precum în multe rânduri ai cereat; acei mii de
ai

remas

slobodi a dezbrăca,

slobodi. a sîlnici prin ascuțitul săbiilor pe ereștini,

slobodi a pune prin lăcașurile cele sfinte caii lor și prestlele ale batjocori, slobodi în
tâte nopțile a da focură la câte-va cast și a goni pe stîngătorii Moldoveni să nu st apropie, ca să rîpescă tot, slobodi a lua femeile de lângă bărbaţi și fetele și feciorii de lângă
părinți, a le silnici, a le schimba legea întru acea, scârbelnică a lor nelegiuire, şi slobodi

U L-ai
ere: fi Ia iai e ne me

oșteni

—

a cerea săbiile lor în sângele moldovenesc.
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Imbrăcămintea

săracilor de iarnă sait făcuţ

îmbrăcăminte acestor păgâni oșteni; Jar săracii pământeni goli, morți de frig cu copiii
lor, prunci fâră suflet în braţile maicilor ticăl6se, fac pe maicile aceste a umple văzduhul de tânguire, strigând cătră noi agiutoriu! Că iată să due din lume; preoții ocăriţi
cărând cu trupurile lor lemne și fn pentru oșteni și dând pâinea acea pentru slujba,
bisăricilor; far apoi întoreîndu-st dezbrăcați de hainele lor acasă, găstsc castle prădate
și femeile și fiii sîlniciți și batjocoriţi!
Cei mai mari a lor, cu Caimacamul grec, stând închiși, adună zaherele, fân și oi
fără plată, și gătirea de o lună o răpesc întru o di, folosindu-să și cei întăi a lor din
răpire; și nu ait mal rămas nădejde nici dile a se mai chibzui, pentru că fânul, orzul,
eriul sai sfârșit, și în țară a triimis 'Pureă oșteni ca să răsipască și păpuşoii a hranei
săracilor; și Iată, primejdie neapărată, că sferșindu-să vor omori pe cei rămași Moldoveni,
dacă nu vor muri luându-li-să pâmea din gură.
|
|
Biruri necontenite, cerând și câte 150,000 lei pe lună de la lăcuitorii Moldoveni,
luând cu rândudle silnice câte 45,000 oi în doit luni, vaci, sute de mii de cară
fen,
sute mii de chile zaherele pe tâtă ditia, mii de cart de slujbi pe tâtă, ditia, vendând
acelea, pe la marginile hotarălor și unde pot, și adotia di îngrozind cu sabia mârtea,
pentru

că nu ati fen și zahirele.

Averile boereşti sait isprăvit cu răpirea ce de acum, iar zidirile tree prin foc jalnic
nopțile, căci sait făcut fire a aprinde nâptea și a culege diiia și a prăpădi grabnic.
Nu mai pot prelungi, căci vărsarea lacrămilor, cu sfidla cea datornică, m$ opreşte
și întunecă simţirile mele a povesti însutite lăerimări,
|
De am în mânile mele, ca o comâră nepreţuiiă, răspunsul mângferei de la
Strălucirea Vostră, milostivule stăpân, înplinese acum sfânta datorie a rugei cei
de obște
a Jalnicilor simpatrioți mari și mici, parte bisăricescă și politicescă, ca să adun cele mai
de pe urmă lacrimi a lor, prin milostivirea Vâstră, duhovnicește, la pragul îndurărei
Monarhicești, pănă nu vom peri cu toții.
Toţi dar Moldovenii, prin mine smeritul și Jăcrămătoriul păstoriu, strigă cătră
ubitoriul de 6meni stepânitoriu și apărătoriu pravoslaviei acest cuvânt: „Adu-ţi aminte,
îndurătoriule, de cele ce sai făcut nouă, priiveşte și vedi ocara, creștinilor, moştenirea,
nostră să mută la streini, casăle nâstre să sting cu focul, sărmani ne-am făcut,
nelegiuiții ne stăpânesc, 6re mântuire nu iasă din mâinile lo:? 6re sufletelele nâstre vor scăpa
de cătră, sabia pustierei? Sai afumat trupurile nâstre ca un cuptoriu osândit, smulsu-sati
de cătră fața vifârelor fâmetei, tâtă Moldavia plângere aii luat și pierderea sa sait apropiat și pe tot câsul să aşteptă. La îndurarea sa cea milostivnică, rămâne, ca să să învieze
cu grabă dilele vieţei nâstre. Iar la Voi, milostive, Prinţipe, să plângi cu noi, pentru numele lui IIristos, întru care duhovnicește te îndatorești cu arătarea acestora și cu mângâere nevredniciei mele şi cu ertarea cutezărei.
|
Fiind cu tâte qilele mele întru cinstire a m& numi
A prea Strălucirei Vâstre, milostivule Stăpân, prea plecat rugătoriu și slugă.
——D3OORE—
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Patriarhul Grigorie scrie, în numele Sinodului,
sigur de cătră Turci, că să ta măsuri rigurose
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Cât au tulburat inimile nu numai a eclisiasticilor, dar și a tuturor celor de un
nem locuitori în cetatea înpărătâscă, de la
mare până la mic, neașteptata mişcare de
revoluția de acolo, este cu neputinţă a o
expune în scris. Cu toții sîntem în doliu

uepăda, 70 âmpogăoznrov dmozrazirăi auză
ainu dăwaszoiuev Yoxoi maparivar Bo
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Sântul Spirit iubite frate și conlitugisitor
al Smerenică mostre, Domnule Veniamin,
har fie sânțenieY tale și pace de la IJumnedeă,

zf izoenz, za eiohwra zzpă 0305, [lozov 0tsora,

forțat de
amenință
dacă nu
trepta sa.

GRIGORIE, cu mila lui Dummnedeii Arhiepiscop al Constantinopolei Romei nouă şi Patriarh
ecumenic,

oizovuiwz05

[lxzpta9/n5.

zonă:

Mitropolitului Veniamin,
în contra Eieriștilor și-l
Eiterist, și-i declară că
ca eterist și cădut din

-

biserică și pentru împărăția cea neînvinsă
și puternică pusă de asupra nâstră de Dumnedeii, ai ajuns atâta de necunoscător si nemulțămitor a se arăta, cel din domnie, după
cum nu trebuia, mergând și până la pretextul
de libertate să o proclame în realitate, și în
adevăr inimie însemnat al nâmului, fiind
de acord cu acel fugar și de asemenea, nerecunoscător, Alexandru Ipsilant. Aceștia
nici pentru cele de Dumnedeii respectate
și nică drepturile omenești păzindu-le, călcând în picidre și cele religi6se și morale,

nu numai ai înșelat pe unii de nimic de
acolo și prea ușori, dar și poporul fără consciință l-ati calomniat, propunând ca naţional acest prea înrtutățit scop. Dar pronia divină și neadormirea puternicei și neînvinsci
împărătiă, prindQend scrisori în diferite locuri,
Și din însciințarea public dată de prea înaltul consul al Rusiei, ai descoperit scena și
Sati cunoscut basa și începutul de unde
este și sati surprins minciuna propunerei
și înșelăciunea, pre care cu nerușinare o
întrebuințază, ca cum adică ar avea conlucrătâre la aceste rele scopuri puterea, rusescă, dupre cum tâte acestea sati declarat și

prin un (decret) special în acestă afacere dat

ȘI astădi în audul nostru comun al tuturor:
cetit, vrednicul de închinat orismosu (hotărirea) al înaltei împărăţii. Puterea împărătescă
ait întreprins în bună ordine sfărimarea acestui plan înrăutățit și sânta biserică a
lui Christos, după o datorie indispensabilă
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de un nâm şi celor-l-alţi cele de mântuire
și întărind pre toți la, credincioșia raghialicului şi la, datoriile ascultărei sincere ŞI
a supunerei ; iar pre acei șefi și pre acei
ce-i urmeză fără căință şi sunt de o opini-

une cu ei, îi supune la blăsteme nedeslegate și la anateme, ca hoţi văduţi și do-

rind v&rsarea, în atâtea locuri de sânge ne-

vinovat, fără milă

şi fără umanitate, acelor

de un nem. Ast-fel de serisori se trimite
curând și în eparhia sânțeniei tale și a
iubitorilor de Dumneqeti episcopi ai tt, din
care scrisori și mai lămurit te vei intor-.
ma. În particular seriendu-vă și prin acesta,
vă ordonăm bisericește să trâmbițaţi la toți
creștinii de sub protecţia ta spirituală sensul scrisorilor nostre bisericeşti, să te lupţi
în tot modul ca să dovedești înșălăciunea,

deșarte, și în fine să arăţi că cu persistența lor în acestă mișcare nebunâscă
organisază nenorocirea nâmului lor însăși;
să-l încunosciințeză că dacă nu-și vor îndrepta greșala, cuo desăvârșită și sinceră
părere de răi, biserica îi are întretăiaţi din
totalitatea creștinilor și exeluși și pe toţi vinovaţi anatemei vecinice. Mai ales fii atent, sânțenia ta, iubite frate, înțelege că ai a da socotâlă la tribunalul cel nemituit al Dom-
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ut uim seheiav, 40, ei
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Eixarhi, interdicând în decomun tuturor celor

în. care se află, să împrăștii închipuirile lor

4

z0w

,

priveghind pretutindenea, pentru cei de un
nem ai trimis scrisori și ai împărțit prin

nului nostru,

în acea înfricoșată

di a în-

tvebărei, despre toți eci de un nâm de acolo și cei de ce se află pe aiurea și vel
fi învinuit de tot râul ce ati suferit ei. Din
mânile

tale

se va

cere sângele lor,

dacă

nu vei grăbi prin cuvânt şi faptă vindecarea necesară și îndreptare; dacă nu-ți
vei îndeplini datoriile tale arhiereşti, convingând pre cei înșălați, primind și ertând
pe cei ce se căesc, eliberându-i de jurământul
acelora satanice, desprețuind pre cei uriţi,
urmărind și persecutând pe desertori, și în
totul fiind de acord cu biserica lui Dumnedeii și cu păzita de Dumnedeii puternică împărăție a nâstră, Pentru că dacă,
ceea ce să nu să întâmple,

opunându-te și

intreprindând altele de cât cele ce ţi se
serie bisericește, sati prin cuvânt, saii prin
fapte, sai prin minte, te avem din aceea
6ră cădut din gradul ierarhic, condemnat și
membru eterogen şi strein de biserica lui
Dumnedeii, și vinovat de caterisire nedeslegată. De aceea, prea dorite frate, luptă-te cât e cu putinţă, ca să eviţi primejdia
“ sufletâscă, pentru că plăntați în lacrîmi
47:
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îi trimitem şi acestă serisâre sinodală, subscrisă pe sânta masă. Atâta sat aprins
drepta imdienare a bisericei contra convuptorilor comuni și a hoţilor. Aşteptăm |
să ne bucurăm cu grăbnicie de respun-/
surile tale, arătătore de o bună reușită acelor
serise, pentru ca să te încununăm ŞI cu
ale n6stre comune rugăciuni și mulțămiri.
Iar harul lui Dumnedei să fie cu Prea
sânția ta. Al Constantinopolei în Christos
frate.
1821 Martie 11,

FARA

DATA.

În acdstă epistolă, deși într'un stil sarcastic, dar destul de energic, autorul
descrie păţiiele sermanilor Iașăni și ale locuitorilor. Pentru timă de a nu-Y
ji prinsă epistola, n'o subscrie, dar se vede că era un om al casei Alitropolici,
care observa cela ca făceau Turcii taniceri pe moșiile Jlitropoliei.
Cu cuviincidsa evlavie mă închin Dumni-tale.

CDXIII. Câle ce mi-ai scris am vădut și cât ca să merg cii la lași pentru lada cu
straile date, nici întrun chip nu să pâte să merg, pentru trei pricini mată și vrednice
de giudecat, pentru întâmplările ce ai fost pe la ticăloșii Sinești, care pentru lungire de
vorovăși pentru lipsa de hântie ce trag, nu le-am mai scris mai înainte.
Când în rândul dintăă ati venit Beşhiaga cu 12 neferă în 11 a lunei Iulie, m'am
arătat și ei în 12 a aceștei luni şi simțind eti din alţii ai lor că a părere de bine că
nvaii prins la mână, cu meșteșug am scăpat din mâinile lor, rânduind asupra mea doi
ca să mă păzască din ochi, și mergând ei de aicea la Stornești ai ședut o săptămână
de ati trierat orzul; întiacâstă, vreme aii început și volintirii a să ivi pe aicea, care de
frica lor s'aii ridicat și saii dus la Iași; sati întors al doilea rând acesta cu 50 turci
şi tare mă întreba, ducându-să de aice la Stornești, cu scopos ca să triere grâul, atunce
iară-și sati arătat volintirii și mi-ai spus ţiganul Oanea de arătarea, volintirilor, de care
am și credut. Gherman mi-ai dis: „glupâne, nu ercde, că aceste sînt învețăturile Dichiului“; lait apucatpe ţigan să-i tae capul ca să spue de iaste cu învățătura mea,.și întracel câs de nu sar fi arătat volintirii pe valea Stîncei, (țiganul perea), care i-ai vădut
și însuși turcii, l-ai lăsat dicând că drept ai spus, sărace, și stati dus la Iași. A venit
și al treilea rând iarăși la Stornești cu vro 80 turci și cu jidanul, tatăl fetelor, numai
„la Stomești; ce n'ait fost și atunce? căutând pe fete și vitele să le ridice cu totul din
porunca Hanului și a lui Vodă, și după ce le-aii dat răspuns ţiganii (că alții nu era
cine să le dea răspuns), că și vitele sau dus cu Dichiul în sus și de fâte nu știm, atunce
ait dis tote cele ce l-aii învăţat păgântsca mânie. Numai o nâpte ati ședut și sati dus
Ja, Iași înflaţi, făv' de nici o izbândă, şi nai mai venit. Wait trecut multă vreme și ai
prins şi pe Vărzar volintirii.
|
Acu după niște întâmplări ca aceste, socotescă, înțălepciunea Dumni-tale de iaste
chip să merg în Iași, (în vreme când din deosăbite pricini stăpânul nostru are la dânșii
nume de hain). Oare pute-mi-a folosi Măria, sa Vodă, când: vre-un vrăjmaș mă va arăta
că sînt pricinuitor de hrana lor, că am dat vitele în laturiși că n'aă putut strânge pâine

i

ȘI pot să prepue prinderea lui Vărzar că ar fi fost prin lucrarea mea, ascuriderea, fâtelor și isprăvindu-le tâte acelea, ati venit să fac și ciarşeșlie. Nu știi cu ce chip mi-ati
dat acest sfat, dâr numai
pori

de

Sai

spânzurat

cea

lume

pentru

pentru

atâta ca să mă

înmulțirea,

și 'câți sau

alaiului

ştii că am mers

lui Muhamet.

tăiat fiind știuți de obşte,

și că mi-aii dat paş-

Câţi sati înțăpat

la Iași, câți

pentru niște prea de nimica,

care

las rând să le mai spule Şi alții.
Châile

trimit

cu

izv od

de

cele

ce ai şi voiu

sluji

ca

cel ce sânt,

A Dumni-tale știut.
O
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1821.

Respunsul Mitropolitului

Veniamin la serisdrea Patriarhului Grigorie, prin care-l

anunță că între revoltanți sai eteviști nu sunt Români, ci dură din accă ce
PA
5
e
.
.
.
nai nici casă nuci masă; că ai luat măsură energice pentru a opri revoluția tra-

ducând în limba Română anatema trimisă și ordonând a se ceti prin tute. bisemicile de preoţii fărci. In fine îi dorește liniște și pace.
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continuti fericit și ncelătit

închinăciune sântita vâstră

epistolă

pa-

triarhală, Prea-sânţite, și din suflet suspinând
şi jelind m'am încunosciințat de pericolul în
care ait aruncat pe cei de un nâm şi de o credinţă, acei carii răi și necugetat predicând o
libertate ncexistentă și asupra cărora cu drâptă indignare sânta Biserică a lui Christos,
pentru nesocotita și îndrăsnâța lor mişcare
revoluţionară, a pronunţat blesteme nedezlegate și anateme asupra șefilor şi acelora de o

d=

socotință cu ci nestrămutată, Am cetit Şi ce-

2905TATTO.

Je-l-alte ordonate mic, ȘI ca sincer şi supus fiii al Bisericei, n'am lipsit de a pune
îndată în faptă sântele ordine date mie;
dar sincer însciinţez pe divina-mă Preasânţeaia Vâstră, că dim adevărații Moldoveni nimene nu sa, depărtat de sub auto-
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stând pe dumnedeescul tron patriarhie ŞI
apostolic, pentru îndreptarea creştinilor, bucuria sântei catolicci biserici a lui Christos
şi a mea particulară veselie, Am primit
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dacoria lor cătrii puternicia împărăție, ca
supuși credincioși, şi arâtând în tot timpul
publie supunerea și devotamentul lor servil către “autoritatea legali, după cum este
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punând întâmplarea ce ne-ati venit dovedind nevinovăția poporului credincios a
Moldaviei și rugând ca să umbrâscă și să
înveselâscă pe credinciâsele raiale, pentru
care me rog să contribuiţi și divina v6stră preasânţenie, înformând pe înaltul Devlet
că sunt inocente credincidsele raiale și stăpânirei şi că transpiră devotamentul servil
ȘI recunoscința lor perpetuă și dacă unii
sai înșelat de netrebnicii și bagabonţii revoltanți, de sigur unii ca aceștia sînt dintre
cei fără casă, fără aședare. și nebuni, pe cari
și pe aceștia, declarându-se lupta,eram să-i
chem curând la calea supunerci cătră puternica împărăție, dacă întâmplător ar fi rămas
cine-va nesciut prin trâmbițarea

sclinţarea, tuturor

Tis UueTioas SEwtă?ns
7

7

7

creştinilor ce se află în

eparhia ortodoxă a Moldavei, pentru ca
să cundscă cât este de periculos și de u-

rit fructul, rău și de suflet și de trup per-

ător, ce pârtă acest arbore de o libertate
imaginară a șefilor bagabonţi, predicând
viclenia cugetărelor revoluţionare și lepra
morală. Aceste fieşte încunosciințându-vă
și rugând pe dătătorul de viață Domnul
Nostru, ca să dea dorita pace și linişte bisericei și credincioșilor, vă cer prea sântele și dumnedeeștile vâstre rugăciuni care
să-mi fie de ajutor în tâtă viaţa.

el

vot îvă Bio ) dowyol.
=

pedepselor

bisericești, pe care le-ar tradus îndată în limba naţională și imprimându-le le-am trimes să
se citescă de cătră preuţii locali în tâte bisericele orașelor și satelor Moldavei, spre în-

Al
1321

TxVayLĂTr,Tos.

dumnedeeştei

vâstre

Preasânţenei.

April 1,

ntz, "Aripthtov ua,

———9906RE—
1821.

Lpistola unui anonim Român, scrisă din Constantinopol, și care este adresată unui
Român din Valahia.In ea se descriii cu deamăruntul cele ce se petrec în Constantinopol la îsbucnivea revoluției în Principate, atât a Eteriștilor cât și a luă Teodor
Vladimirescu. Starea de ferbere a armatei turcești, anarhia ce predomina în Constantinopol, revohiţia armatei, jaful orașului în curgere de mai multe dle, opiniile
șefilor de armate, spânzurarea Patriarhului Grigorie și a altor Arhiereă, pe care
scriitorul le-a vădut cu ochii, tote acestea le scrie amicului sei din București și-i
prevestește ce primejdii ameninţă Principatele, din causa acestor revoluții.
Epistola unul anonim din Constantinopol de la 13/25 Aprilie 1S21.

CDXV. Nu este greșala mea, pentru că nu ţi-am seris, pentru că sati răspăndit vorba
că pe drum să vor prinde curierii, lucru care, pentru ca să nu facă turburare, lati
tăgăduit Porta, și ai anunțat mai ales că poștile altora (puteri) n'a de ce să presupună
temă ; de aceea iată că-ți serii fără temă acestea :
Devletul este întristat de nenădăjduitele rele ce să întâmplă și câți Rizalizi ati fost cu
puțin mai înainte în Maslahat și câți sunt acum tremură, fiind-că împăratul este atât de
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supărat, în cât nimenea nu pâte să-i vorbâscă, și aruncă greutatea, asupra acelor .ce-șă
căutaii de patimile și interesurile lor și n'aii economisit bine lucrurile și scopurile lui.
Supărarea lui crește mai ales pentru că multe abusuri sait făcut cunoscute consulatului Rusesc, care strigă pentru nenorocirile locurilor, dicând că cu multe sacrificii de timp
și de sânge le păzeşte curtea sa Rizalizii caută să arunce greşalele pe Domnitor și mai
ales pe boeri, carii uniți m'aii lăsat mijlâce care să nu le aducă spre câștigul lor cel rușinos și de aceea s'a născut în popor atâta desplăcere și răsvrătire. Dic mai ales, dacă,
mar fi adus pe sărmanii simpatrioții lor la atîta desperare, nier odată n'ar fi putut
un neînsemnat Vladimirescu de odată să rădice poporul la revoluţie. Intre Rizalizi mai în tâte dilele st fac Musaferizi și să află tot-d6una și cei doi Cazascherizi.
Pe lângă altele multe am auqit de la Muhardar protectorul meii, că să proccteză mijl6ce ca să lipsască de aici înainte oră-ce pretext de abuz; cei mai mulți șaii dat opiniunea, că, dacă vor rămânea cum ati fost țările, să oblige pe Domnitor să lese aici ca
garanţie tâtă averea, lor și unul sati doi din copiii lor, iar, dacă n'ai copil, pe Dâmnă,
încât ori unde vor urma să rispundă cu viața. Iar Domnitorilor să le dea putere și autoritate să trateze cu asprime pe boerii nesupuși; Domnitorii să fie obligaţi să observe
pănă la, un fir de păr tratatele și să apere poporul, să ia și Domnitorii tâtă siguranța
de la toți Doeril ce-i întrebuințază în slujbele ţărei, să-i constrângă și să aibă putere
să-l pedepsâscă și să le vândă averea la mezat, ca să plătescă, ori-ce nedreptate și furt
ce ar face, și așa să nu pâtă să Xa nici un ban mal mult de ce e hotărît. Reclamele
lor, ce nu st referăla poporul de rând, să nu aibă putere, și iarăși ori-ce anafora, ar da,
să să trimâţă de Domn aici și să trimeţă şi o copie Consulul la Eloiiă, ca să să trateze mai întâi
aici și să se hotărască. Mitropolitul și Episcopii să înveţe poporul buna supunere, ca
cap al poporului lor să fie obligaţi a raporta Domnitorului ori-ce insinului şi intrigi;
Jar de nu, Domnitorul, cu dovada greșelilor lor, să-i dea afară. Cugetând că Rusia nu se
va opune la aceste : 1), pentru că alt-fel tratatele nu s& observ; al 2) nu pâte să
apere arhondologia, mai ales pentru că prin Caimacami, ştie Devletul că boerii aii multe
neplăceri cătră Ruși din deosebitele intrigă, ce nu am putut să le aflu. Vidin Muhaviz și Ada Muhaviz aii scris fârte multe contra celor mai mari și mai mici boeri, numindu-i râpitoră și haini și Justificând câte ati arătat Vladimirescu ca forte adevărate, dicând că lor le trebue calică, calici. Rizalizii îl atrag în partea lor la cele ce se fac şi ati
încă și alte mijlce, cugetând cu acâsta să arăte iubirea de dreptate a Împăratului cătră
doușii și nevinovăția lor cătră Ruși, pentru că se tem șă nu-i numescă pricinuitori ai furturilor.
țărei; că cu cât anarhia ce trece în țară șimai ales în Valahia îi supără, pentru că n'aii ar_
mata la îndemână să o oprâscă, și că de când sai numit (in funcțiuni) nici nu pot să
vină în siguranță, nici mai cu repejiune și vâd cu. multă întristare cum să dă,
timp apostaţilor ca să se împuternicescă. Presupun că 6re n'ar fi între ei şi: soldați regulați și dacă nu sunt ast-fel, cei ailui Ipsilant și mulţi alţii sunt 6meni de răsboiti și
cunose arta, pentru aceea doresc să sferșască rul cu vre-o înșelăciune. Dic că dacă vor
da răsboiu și vor perde, va, fi răişi mare ris; far dacă vor învinge armatele lor, vor
„râpi şi ucide şi nevinovaţi și vor da, atâtea motive și pretexte apărătorilor locului, din care
se vor deriva, rele mai mari. Impiratul însă persistă și cere curând îndreptarea și admite vădând lucrurile pretutindenea, încordate și băinuitâre; dacă lucrurile merg din contra, Vladimirescul va scăpa bine, iar de nu, este hotărît să fie tăet în patru. Sarhaturilor li s'aii ordonat să-l iconomisască ; sunt expuși în pericol și boerii și sunt enumerați câți
aii fost causa, ca să prov6ce nemulțămirea poporului, Este un netrebnic Calimah: 1) pentru că,
nu știe dacă trăește, și al 2) pentru că ia adesa instrucţiuni vătămătore, în cât se întâmplă
lucrurile tot mai r&ă, ori punându-le în lucrare, ori nepunându-le. Cu toţii sunt iritaţi pentru presupunerea

revoluţiei

şi

raialelor
1

nu știi ce să

hotărască

și ce să facă.
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Dacă, vor da, voie să tae raialele, atunci vor aduce la desperare pre toţi și să va face
anarhie. Dacă vor lăsa luerul la înfricoșeri, runa ajunge nevindecată. Cazascerizii aruncă
greșalele asupra vizirilor din timpuri, Paşalelor, Rizalilor, Azanizilor, et. et., carii tiranisind
poporul l-ati adus la desperare ; aceștia nu daii hotărire ca să ucidă raialele fără distineţiune,
1) pentru că este în contra Coranului, al 2) pentru că dati motiv ca să se aprindă un
resbel desperat, al 8) fără raiale, dice Devletul, nu pâte sta; al 4) se tem ca nu cum-va,
din acestă, vărsare de sânge să nu €să în mijloc alți apărători, ceea ce va, aduce şi mai
rii. Aceştia perzistă să se reabiliteze Ali Pașa și să înceteze resbolul

cu cci de o credinţă.

Împăratul se opunea la început, dar nevoea l-a făcut să asculte; decă aii trimes de dotiă ori
pănă acum pe două persâne însemnate tiptil, ca să-i vorbescă şi să-i propue armistițiul ȘI autoritatea ca şi mai înainte. Acesta ati respuns, cum Devletul l-a forțat să dea puterea
lui în mânile Ghicurazelor și nu pâte mai mult să sufere și lasă să să vadă causatorii, și că el șa

făcut jurământul

ca să-și

resbune

ce sait numit contra lui, ai început să-i recunâscă
vuri îi serie că el aii aflat pe Ali puternic, încă și
zintat și că în cap nu-i intră acâstă sclavie, ca să
și nu pâte să sufere nică o sclavie; acestea le-am
din nesocotință și r&utate ati ucis câţi-va Moraiţi și
Sai întors cu toții răenind

că ajunge

(e destul)

sait

să

mâră

onest. Husit Pașa,

puterea sa și în ultimele sale tacrimai puternic după cum i sa reprefie în picidre tâte raialele pentru el
audit la conacul lui Etendi. 'Pureii
îndată poporul sati sculat în pici6re,

acum,

sclavie nu

credința lor nu este ţigănâscă.
ceput să amenințe însultând și
dea Moruzi, marele Dragoman,
băticia lor; dar pentru acesta,

Cum ai ajuns ştiinţa aicea
pe Arhierei, că nu învaţă pe
s'a nevoit să mustre pe cei
sait pentru altă nebunie, la

norocitul și fără să-l cerceteze

câtuși de puțin, l-a decapitat.

există, ci Omeni, și că

sai făcut anarhie ȘI at înraiale buna supunere. BcizaDisericești şi să înceteze săl.
4/6 April l-a rădicat pe ncLa 197,

a aceliași

luni sai

numit noul vizir, (pe care-l consideră ca vărsător de sânge) și sati făcut mesferet și a doua Qi
cu grabi după st. Liturghie au spânzurat pe prea Sf. Patriarh Și pe Arhierei şi ati început enicerii 2 dile și 2 nopţi să dea din pistele și din puști unde se întâmpla și ati ucis pe mulţi. Se
dice că ati suferit violări și femei și copil. Acestă faptă tragică au provocat desperarea,
și aut îndărătnicit inimile 6menilor, Este cu neputinţă să-ți deseriui ce frică ȘI ce urgie
aii avut fie-care, nai ales acei ce aii avut ocasiune să vadă un sfințit Sinod ca criminali, spânzurați și batjocoriţi. I să părea cui-va că este acel timp al râstignirei lui Christos. "Totul suspinăși plânge. Ebreii ne fat în biătac de joc. "Toţi Evropenii sai înfricoșat și strigă că acestă faptă e încontra tuturor religiunilor Evropei. Sunt 9 dile de
Dragoman.

Ca

minune, însă

cum s'ati întâmplat

acestea, aii ve-

(Originalul

e în grecește

şi tradus

din colecşiunea

a

nit știință că fac mare nimicire în Morea, care sai revoltat acum și Sati eliberat și în
aceiași di aii venit un 'Tatar și ati spus că, Cazas din Sere s'au revoltat și că răul ati
ajuns pănă în 'Tesaloniciea și dacă să va răspândi în acele părți, nu s& va domoli fiind-că sunt mulți și puternică creștini. Am mare presupunere şi pentru Serbia, după înștiințările ultime din Sofia. Acestea ati adus o turburare nedeserisă. Impăratul este afundat
în cugetări și presupuneri, Rizalizii spărieți și supuși capriciului Impăratului și enicerilor, carii aii ajuns la o desăvârșită nesupunere, Ameninţă ,să tae în bucăţi pe șeful
enicerilor și pe alții, strigă contra Rizalizilor și a Impăratului, care ca să sature pe Haziniz,
aii adus lucrul în acestă stare, întrun cuvânt orașul ati devenit un înfricoșat iad. De
la mine să nu așteptați des scrisori, nu ştii unde mă voiu afla mâne și ce mă voiu face;
pentru present mam alipit la.......... și cu tâte că mărturisesc sadacat, ci mă
tem pentru că aceștia aii înebunit şi nu știi ce fac. Preparările armatei fac răle nespuse
și cu tâte acestea și ci înșii se tem de locul lor, pentru că să tem de superioritatea
Romeilor pe mare. Destule ţi-am scris și conclude ]a, cele-l-alte, pentu că câla
nu-mi
ajunge. Nu mai este nici minte în capul mei și orl-care inimă omenescă, preferă mai
bine morte decât vicța.

*

să pună,

me aaa

găsesc

documentelor
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1821.

Ordinul dat de Alexandru Ipsilant din cartierul eterist din Târgoviștea Principelui Gheorghe Cantacuzin, de a se duce la Iași și a stabili ordinea și disciplina în armala eteristă, care cra în formaţiune și stabilită la Copoii.
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Alexandru Ipsilant.
In Lagărul general
din "Târgovişte, 6 Maiu 1821.

1821.
(Acest
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ȘI urmați neschimbate tâte ordinile lui; aler-
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act mi s'a comunicat

de Prea

Sf, Episcop

al Romanului

Melchisedec).

——EGRS

1821.

Epistola ha
dritul Isaia
vitatea sa, să
Iașilor. Din
cu

0. Pendideca, șeful falangelor grecești din Iaşi, cătră ArhimanGiușcă, dis și Socolinu, prin care apeltză la el, ca prin
aulofucă a rămânea populaţia așană pe loc, cum și cea din împrejurimele
acest act să constată că îndată ce ai apărut Jiteraștii, locuitorii
mijloce ai fugit, ceia ce aă pus pe gândui pe Lieriști.

Pavinte Arhimandrite şi protestos a Sfintei Honastivi Socola, Chirie Chirie Isaia, fitască
evlavie triimit!
CDĂVII.

Inștiinţându-ne că la, mincinâsa acestă spaimă a nevinovatului norod creş-

tinesc, ce s'aii dovedit

uneltită

numai

de

niște

puţini

de

nimic

6meni,

spre înplinirea,

scoposului lor, carele în tot chipul fiind giudecat, să află de mare struncinare și păgubire folosului obștese în. acest pământ.
Numal unul, ca Prea-cuvioșia vâstră ati fost statornie păzitoriu bunelor rândutle
și datoriilor în care ești încredințat la acâstă vreme.
Și având și porunca cea înaltă a milostivului mei Arhistratig, Alexandru Ipsiant, ca în tot chipul să mă silesc întru nimie a zătieni buna, fericire a creștinilor
Moldoveni și credincioși, cu trecirea oștirci Elinești de înălțatul Prinţip prin acest pământ rânduite.
| |
Am socotit a face Prea cuvioșiei vâstre acâsta cunoscut, şi cu căduta cinste a te
îndemna și a te cere ca să vii întru agiutoriul nostru, spre a, linişti cu potrivire turburatele suflete creştine Moldovene și a închega în tot chipul sarea de unde cu adevărat
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să-și pâtă “privi mângâerea lor, pe care o doresc și eii din suflet, și acesta așteptăm de
la prea Cuvioșia vâstră, cu îndată înfăţoșarea sa.
Al prea Cuvioşiei vâstre în Hristos fii adevărat și credinetos
(L. $.)
|
O "Ao/nys Tv
250 EX»
ord dyzro”
K. TIENTEAF/KĂ.
La lași, 1821 Matu

15.
(Acest

act mi s'a comunicat

de Prea

Sf. Episcop

al Romanului

Melchisedec).

1821.

Ondzul

Gheorghie

găvul la Copoă

Cantacuzin,

lângă

ca

lași, dă

General

acistă

al

armatei

eteriste,

ce-și

avea

la-

proclamaţie cătrăi locuitorii Jloldovei,

prin care declară că părăsește Iașul, spre a nu să întâmpla resbelul cu Turcă
în Iaşi și a suferi alunci ca și Galaţii. și Focșani, adecă a se reduce în
„cenușă.

Arată

regretele

sale

că

boerit fărei

ai

chemat

armate

turcești

contra

Bteriștilor și că în timp cât aă ținut în mâna sa guvernul na luat nimic
din averea publică; apoi adauge că se desbracă de responsabilitate, după ce
se va duce din Iași, lăsând administraţia [ărei pe mâna celor localuici.
Locuitorilor Moldoveni,

CDĂVIII. Eu, după ce m'am înștiințat, unde mă aflam, de întâmplările cele vrednice de tânguire întru care ai cădut lubită Patria nâstră, ca un patriot cu durere am
grăbit a alerga ca să aduc iarăși, prin cât va, fi la putinţă, mângâere simpatrioților mei
întru pătimirile lor, nesuferind nică de cum inima, mea a-i vedea pre toți jărtvă fierului
celui osândit a tiranilor păgâni și tote 'averile lor întru pierdare.
Sosînd în Eși, n'am lipsit a face chemarea botrilor pămenteni, ca să st adune de
pe unde sînt risipiţi ȘI întru unire să lucreze înpreună cu mine scoposurile cele mai
temelnice, care privesc către sîngură liniștirea și folosul lăcuitorilor țărei. Insă în protiva
nădâjdii mele, priimese acum cea mai nare nemulțămire, vidându-mă silit a vă lăsa ȘI
a mă trage, din pricină că însuși boerii patrioți necontenind a urî binele patriei, ati
lucrat iarăși ca să vie oștile păgânilor și pănă aicea, spre a ne lovi pre noi, nejălind
nimica, stingerea cea de istov, ce să pricinuește cu acâsta însuși fraților lor; apot de altă
parte privesc și pre unii din voi, carii împleticindu-st în ătăcirile celor mai mari, samănă tot felul de spaimă în norod, îngrozîndu-i cu năpădirea dușmanului, cu care nu
mijlocese alta de cât un zgomot plin de turburare și rîsipă între cei ce ati mai rtmas.
Ei însă pururea din suflet dorind binele și fericirea patriei n6stre, am găsit de cuviință și de mare trebuință tragerea mea, și a oștilor din oraș, ca prin acest mijloc, să
vă puteți păzi întru nevătămare cathedra și averile vâstre despre cumplita călcare a
vrăjmașilor, de care nu ați putea scăpa, dacii războiul s'ar. urma, înpregiurul acestui
oraș şi în lăuntru.
Şt cât de mângâitâre vă este la asăminea, vreme înfăţoșarea mea, păstrez. însă prin
depărtarea mea, cela ce cunose mai scump pentru voi, ca să vă dovedesc îndată dragostea
cea curată și priinciâsele cugetări ce hrănesc pentru simpatrioții mei, cum că nu sufere:
inima mea a să întâmpla în ochii voștri priveliștea, cea sângerâsă, a căria sfârșitul nu
ne pote lăsa altă întru pomenire de cât înfricoșata pildă a Galaţilor și a Focşanilor.
Cu

tâte că eri mă

trag, sînt însă încredințat în curăţenia inimei vâstre, că din da-

toria, plecărei și a supunerei nu veți lipsi, și că, cugetările cele creștineşti cătră cei de
o credință cu voi, vor petrâce pururea în sufletul vostru, ca în faptă să vă arătaţi fier-
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binţi apărători credinței și dreptăţilor patrioticești, după cum și stremoșii voştri ai stătut
Gre-când lăudaţi la aseminea întâmplări.
|
Eu am dorit, pentru însuși binele lăcuitorilor, a aşida o vremelnică ocărmuire. Dar
fiind-că, însuși pământenii nu să arată cu plecare spre acesta şi sînt pricină neîntemettă,
unei asăminea, ocărmuiri, pentru aceiași eii depărtându-mă, las pământul a să povăţui
de la sine, și pentru ori-care din protivă întâmplare, eii rămâiti de acum înainte slobod
de răspundere. Intru aceste puţine dile ce am avut purtare de grijă a orândui cele de
cuviință pentru ocârmuire, ei de veniturile pământului nici de cum nu m'am atins, nici
voesce a mă atinge, ci rimân iarăși în folosul locului.
Cuzul Gheorghie Cantacuzino.
In Stratopedul

de la Copoii, 1 Iunie 1521,

—— 0 A90366—
1821.

Hatișeri/ul

Sultanului

cătră

Alexandru

Voevod, Domnul

ţărei

Joldaviei

și al

Valahiei, prin care-i laudă seruicule și credința sa cătră Porlă și-i dă sub
stăpânirea sa ambele Principale pănă la liniștirea lucrurilor. Tot-odată în dă
împuternicire de a numi un Caimacam al sei în Iloldova spre a putea guverna mai bine chelerurile, și în fine îi spune că după pacificarea lucrului î
se dă făgăduință ca să rămâe Domnitor la una din fără, pre care el își va alege-o.
Tălmăcirea prea-lnălțatului Inpărătese Iatişerit.
Tu, Domnule al țarei Românești și al Aloldaviei, slujba ta nu să.va perde în Imptraţia

mea, acum sa. să vada râvna ta,
CDAIX. Să te silești pentru buna orândutlă a ţărei Româneşti, când va trece cu
agiutoriul dumnedeese îngrijirea acâsta, şi vei serie care din amândoită Domniile acestea,
alegi, dupa acel chip volu arăta, Duna-voință neschimbată.
Tălmăcirea prea-inălțatului inpărătese ferman.
Intatule

al stepânitorilor

nemulul

creștinesc,

alesule între cei măi

mari a norodului

luă Isus, aceluia care spre adaogive peste Domuia Moldaviei sai, însarcinat acum și Dom:
min țarei Românești, asta-i Domnule al Moldaviei dragozadă Alexandre Voevod, severșimile tale sa se încheie cu bine.
Agiungend acestă înaltă înpărătâscă poroncă, ştiut să fie ţie că cugetând Inpărăţia,
mea de a st aduce iarăși în cea mai înainte stare, prin buna întocmire, fericirea pământului ţărei Românești, și de a să linişti tulburarea care de curând sati întâmplat din
nevrednicia spre ocârmuirea trebuinţelor Domniei acelui mai dmointe Domn a ţărei Românești Mihail, este teebuinţă neapărată la fiinţa cea, gingașă a pricinei aceștia de a să
rândui un Domn înţelept și iscusit, a căruia prin trecutele ispite să fie vădută ocârmuirea,
vredniciei sale la grele și mari pricini. Spre acâsta tu, numitule Voevode, fiind cereat
întru înțălepetune, isteciunea minţei, credință și ocrotire cătră raia, după cum aceste s'ait
vădut şi sai cunoscut din urmarea cea credinciâsti şi iscusită, care al arătat la tâte cele
mari și înalte trebi, ce s'a încredințat ţie în vremea dragominiei tale cei mari la prea
înalta mea Portă, când ai fost însărcinat cu tainele prea înaltei mele Inpărăţii și luminat
Sati cunoscut de cătră Inpărătâsca, mea mărire că și după ce te-ai făcut ciriac cu Dommia țărei Moldovei ai arătat slujbă plăcută, în cât nimene din cei mai înainte de tine
Domni nu aii putut a să învrednici, urmând cu cele mai înțălepte și iscusite mișcări
Documente

48.
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ocârmuirea pricinelor a prea înaltei mele înpărăţii, spre buna orândudlă şi fericita stare
a săracilor raiale. Deci au strălucit cătră tine acea desăvârșită credință și bună-voinţă
a Imperăţiei mele, care nu este potrivită cu acea cătră cei mai înainte de tine Domni;
și pentru acâsta din asămănarea celor trecute ale tale mișcări și chipuri fiind vedut: și
cunoscut, că după datoria, credinței tale vei cheltui tâte puterile tale, ca să araţi şi de
acum înainte slujbe plăcute, alcătuite și potrivite cu a prea puternicei mele Inpărăţii
bună-voire şi mulțămire,
sai hărăzit ţie din bogatele mele înpărăteşti daruri de la 15
a luminei Safer a anului 1217, după înfrumus&țatul svânt înperătescului meă hat, ce sati
dat Domnia ţărei' Românești, care este câștigarea moștenitore a prea puternicei mele
înpărății, adăogându-ți peste Domnia Moldovei ce este acum supt purtarea ta de grijă
și sai fost dat și s'aii trimis cu puțin mai înainte înalta mea svântă poroncă cuprindătâre înpărăteștilor mele cătră tine poveţuiri, pentru rânduirea ta acesta, ca alegând
din partea ta la lași un Caimacam, să te pormești îndată ca să mergi la țara Romântscă
la locul unde vei găsi cu cale și să te silești din tâtă virtutea și silinţa ta, pentru buna
ocârmuire, chibzuire și îndreptare a pământului și pentru fericirea stărei săracilor raiale;
fiind-că la vrednicia ta saii încredințat și sai lisat cu totul buna alcătuire și îndreptaxe a pricinelor ţărei aceia. Fiind dar vederat cunoscut că ostenelile tale întru adevăr
sati arătat plăcute întru tâte chipurile la ori câte pricini sai rânduit cătră tine, și că
după aceste prea plăcute arătate slujbe alcătuite cu înpărătesea mea bună voinţă, ești
vrednice de multe răsplătiră și înpărăteşti Dune-voinți, iar ostbit de acâsta ştiind tu că
sferșit înpărătescului meti cuget (este) de a să lasa cu totul asupra credinţei tale Domnia ţărei
Românești, acum întru adăogire, după cum sai arătat mai sus, este numil și numai
temeiul nădejdei de a lipsi cu totul tulburarea și răzvrătirea ce sai întâmplat la numita țară din năvălirile celor netrebnici și făcători de răle, și acestă mare pricină fiind
că cere puteri de bani și după

vremelnicile

întâmplări, fiind-că

nu

este

cu

putință de

a să da vrun agiutor și de la mine, ca să poţi sâvârși cu înlesnire pricinele ce sai
poroncit „ţie, să aibi agiutor gata Domnia Moldovei;şi acâsta fiind-că sati făcut cătră
tine din pornirea cei nemărginite credință, ce cu osăbire are Inptrăţia mea cătră tine,
să nu te îngreueză înpuţinând sîlința ta după cea întru: tine sădită râvnă și iscusință
și dacă va trece cea mai sus arătată îngrijire, arătând tu și alegând atunce una din
amândoiiă Domniile a țărilor acestora la or-care vei vrea, ca să rămâi, va fi la însuși
„a ta, alegere, spre a te rândui după plăcerea ta; atuncea dar după cum va fi arătarea
cerirei tale să știi,că după cea cunoscută cătră tine nemărginită a mea bună înpărătâscă voire, care crește și să înmulțăște și acum st va, da ascultare și va, fi priimită de
cătră Inpărăția mea și nestârşitele înpărăteștile mele îndurări, cu înbelșugare pururea vor
fi cătră tine. Deci pentru ca să știi de acum cu hotărire și cu încredințare că atuncea
când va, trece îngrijirea trebuinţei oștilor din numita ţară, oră-care vei voi din Domniile
țărei Românești și a Moldovei, scriind și arătând prin arţi-halul t&i la prea puternica
mea înaltă Porti, să va, lăsa asupra ta după cerirea alegerei tale, și ceia-l-altă Domnie
să va da cătră altul cuviincios,. spre înștiințarea, ta de acestă, bună voinţă, S'aii dat
acestă înaltă, înpărătâscă

a mea

svântă poroncă

înfrumusățată

cu

prea

înaltul mei în-

părătese hat, și sati trimis ţie prin ....
Acum dar după ce vei înțelege că după ce
va trece îngrijirea oștilor celor din lăuntru din ţară Românescă şi va lua s&vârșirea
pricina, să dă ţie de acum înalta, mea, Inpărătescă plină de îndurare făgăduinţă, că oricare din Domnia acestor doit ţări va fi mai: plăcută ca să rămâe asupra ta, stă la
voinți alegere și cerirei;tale. Spre acâsta sati dat sfânta mea înpărătescă înaltă poroncă,
ca să, te silești cu nemărginita prothimie să aducă iarăși odihna şi liniștea cea fă îngrijire a săracilor raiale și să curățeşti țara Românescă de cel netrebnici și făcători de rele;
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căci acesta, este cea mai trebuinciâsă şi mai întăi de tote trebile țărei. Agiungend dar la
tine svânta mea înaltă poroncă, să urmezi întocma ferindu-te de cele înpotrivă. S'aii
scris la 15 a luminei Safer la anii 1217.
ANOO

1821.

O publicaţie pe o hârtie volantă, imprimată în grecește la Iași, pe la începutul lunei Iunie, încunosciințază pe Grecii ajlători în Joldova și în special pe cei din
Iași că Grecii din Elada fac progrese și că aă obținut o mare: victorie contra
lui Al Pașa și a armatei turcești.
"Avsiţoxzov megiddn9 vs Ypzuuazos Biwns,
Voautnivoi SĂ ji Maioo 1821,

Copia unei pericope din o epistolă serisă în Viena la 7/,, Maiu 1821.
|
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(Acest act mi s'a comunicat de Prea Sf, Episcop al Romanului Melchisedec).
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PARA

Epistola Mitropolitului

Veniamin

le vestesce că Caimacamul
cărți prin care-i învilă,
în Bucovina, din causa
rând vor sosi armatele
tul Veniamin, anuntând
țază tot-odată că boerii

DATA.

cătră boerit română

Joldovei

din

Chișinăăi, prin care

Vogoridi a trimis, prin generalul

Inzov,

atât pe Jlitropolit cât și pre boerii şi locuitorii retrași
turburărilor, de a veni în fară, spunându-le că în cuturcești și vor restabili pacea și siguranța. Jitropolidespre acestea pre Dboerii din Chișinăă, în. încunosciindin -Bucovina ar fi respuns
Caimacamului Vogoridi

causele pentru
Cu Parintâscd dragoste

care

nu pot

mă închin

să să reintor că

Dumni-lor

în fară.

Vostre.

CDXSI. Pre larg vă veţi fi pliroforisit Dumnia-vâstră din cărțile trimisă de cătră
Dumnia-lui Hatmanul Vogoride, Caimacamul Moldaviei, care astă-di mi saii triimis şi
cătră mine, de cătră Inalt” Exelenţia, sa Domnul Gheneral Inzov; deci neștiind care este
voința şi hotărîrea Dumni-lor vâstre şi nici seriitoriu aice la, sat având, precum este știut
Dumni-lor vâstre, nici răspuns măcar nu am putut ca să fac, ci iată, le adresarisăse
Xarăși

cătră,

Dumnia-vâstră, ŞI precum

veți

socoti

pe care de veţi voi le veţi. trimite şi pe la mine

mai

ca

cu

să

cuviinţă

le

iscălesec,

veţi face și răspuns,

asămine şi pentru

—
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mergerea .nâstră la Eși, îmi veţi însămna Dumnia-vâstră
ca

pără

atunce

să mă

pot

și ei

găti, ca

înpreună

odată

pe când socotiți că veţi fi gata,
să mergem,

măcar

că

de

veţi

socoti să veniţi pe aicea am merge înpreună și cu cela-l-alți boeri ce sînt în Cernăuţi
și în Sucâva, și întru tâte precum înţălepciunea Dumni-lor vâstre va găsi cu cale. Eă
„sînt unit hotărîrei Dumni-lor vâstre, pentru care fără nimică întârdiere aștept de la dragostea Dumni-lor vâstre, şi răspuns întru tâte aceste.
Am audit că boerii ce st află în Cernăuţi și la Suedva, viindu-le asămine cărți și
Dumni-lor sale de la Dumnia-lui Hatmanul Vogoride, ar fi și făcut răspuns că îndată,
cu mare bucurie ar fi și înplinit porunca, dar fiind înprăștieți Doerii păn' să vor aduna
şi păn' să vor putea găti, neavând nică caii trebuineioși, vădendu-i și cheltuind supuși
și la datorii prin ţări streine, de unde nu st pot ridica păn':nu vor plăti, nevoindu-să
a găsi chip de plată și păn' vor putea îndemna miile de lăcuitori cu miile de vite ce
st află trecute peste hotar, căci fără lăcuitori, fără vite, fără zaherele, fără bani, sînt
morţi, deznădăjduiţi și netrebnici a merge, fiind-că, lăcuitorii die și aşteptă, ca după curăţirea Greeilor să să înpuţineze și oștile înpărăteşti în ţară ȘI apoi să pâtă fi vrednici
a eși și a sluji; căci fără de aceste ce sînt trebuitori, de cât îndată ce vor sosi acolo
să ceie de la înpărăţie ca să le trimată bani de cheltuială și hrană, pentru aceia să
rogă să păsuiți păn' ce vor face aceste și să fie îndurarea asupra casălor Dumni-lor
sale și a săracilor, și să fie umbriţi și ocrotiți ca să audă și alții ca să năzuescă de a
veni, fiind știut sadacatul Moldovei cătră hrănitârea Inpirăţie, nefiind între Moldoveni
un cuget măcar răi; și de nu ar fi pricinile de sus arătate, cine nu ar alerga îndată
cu deostbită bucurie ca, să prăznuâscă întrarea oștilor înperătești? Căci când nu sai jărtfit
pământul acesta în slujbele înpărăteşti care este mulţăimit de pronomiile ce are dăruite
de îndurarea înptrăţiei? și pe lângă tâtă păzirea legei și păzirea legiuirilor vechi şi cine
fuge de casa sa și de odihna sa? Dar acum Eteriştii a adus țara în starea cea mal jalnică a perdărei, ne-ati dezbrăcat, ne-ati omorit, nat rămas vite, n'ait rămas zaherele, n'aă
remas zarafi capitalişti, n'a rimas sate, tâte sati înprăștiet; pentru aceia să râgă de milă
și îndurare. Acest-feliu am audit că să fie cuprinderea respunsului Dumni-lor sale ce
ai făcut și cătră strălucitul Pașă și cătră slăvitul Chehaia Bei Și cătră Dumnia-lui Hatmanul Vogoridi, și că câți-va din cel al doilea stare s'ar fi pornit în Moldova, cari să
dice că ar fi forte nemulțămiţi și cu mare pornire atât asupra mea nevrednicul cât și
asupra tuturor Dumnia-vstră cei întăi boeri. Iar et, de și cu nevrednicie, rog pe înduratul Dumnedei pentru sănătatea Dumni-lor vâstre și tâte cele de fericire, de vreme ce
pronia m'aii învrednicit a fi
A Dumni-lor vâstre în Hristos smerit Părinte sufletesc.

Aleșilor și de bun nem și ai Smereniei nâstre în Hristos prea iubiți fii_sufletești,
Dumni-lor sale Costandin Balș Logofăt, Grigore Sturdza, Logofăt, Iordache Roset Vister
nic și celora-l-alţi cinstiți bodri simpatrioți, ce să află în Chișinău, cu părintâscă blagos-

venie și cu smerenie.

—
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18821.

Decisiunea luată de Impăralul Rusiei față cu revoluția începută de Ipsilant în
Moldova și Valahia, prin care declară că-i desaprobă scopurile sale și că l-a
șters din rândurile armatei ruse.
Declaration de PEmpereur de Rusie, au sujtt de Ventreprise Vllypsilante. 29 Mars 1821.
CDĂXII. 1) Le Prince Alexandre Hypsilante sera rayă du service de Russie.
2) Il lui sera declară que $. M. PEmpereur desapprouve formellement son. entreprise, et qu'il ne pourra jamais s'attendre A aucun secours de la part de la Russie.
3) Les ordres les plus precis seront transmis au comte de Wittgenstein, commandant en chef les trouppes russes sur le Pruth et en Bessarabie, d'observer la plus stricte
neutralită A Vegard des troulles qui ont celată dans les Principautâs et de n'y prendre
sans quelque pretexte que ce soit aucune part directe ou indirecte,
+1) Ces
avec ordre

resolutions seront communiqudes
de les faire connaitre i la Porte,

au AMinistre de Russie î
ct de renouveler en mâme

Constantinople
temps auprâs

delle les assurances franches et loyales qui lui ont dâjă te donndes A Poccasion de la,
revolte en Valachie. Le Baron de Stroganoft declarera nommâment que la politique de
$. M. VEmpereur est ot restera ctrangtre aux memes qui pourraient menacer de troubler la tranquillit€ de tout pays quelconque, que toute participation 4 des mouvements
pareils serait contraire î la droiture des intentions de PEmpereur, et que dans les relations avec la Porte, S$. M. n'a d'autre but, ni d'autre desir que le maintien et la, stricte
executions des traitâs existants entre les deux puissances.
(Originalul

e din colecţiunea

documentelor

Academie! Române).

——A0OR——
1821.

Ordinul Domnitorului Scarlat Alexandru Calimah,

Voevodul Valahiei, cătră Cai-

macamul stă din Aloldova, Stefan Vogoride, prin care-l vestește că după hotărîrea
împărălescă este numit Caimacam acolo și că este îndatorit a esecula cele cuprinse
în ordinul împărătesc, față cu cei răsvrătiți.
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loan Scarlat Alexandru Calimah Voevod, cu mila
lui Dummnedeii Domn

şi Eshemon a totă
Vlahia

Ungro-

Prea onorate și nobile al nostru boer, fost

Hatman Stefan Vogoride, Caimacam al ţa-'
ret AMloldavei, salutând cu buna-voinţă nobleţa ta, fit sanatos și în prosperitate.
Este cunoscut tuturor, că de la; început
și tot-dâuna sânta voinţă a Prea puternicului și îndelung îndilitului nostru Impărat a fost și este, ca să fie neispitiți şi nebântuiţi şi în tot chipul să se bucure de

pace și liniște locuitorii legali de sub protecţia st&pânirei sale, a acestor doită Dom-

niate a Valahiei și a Moldaviei. Fiind-că,
şi după mârtea fericitului Domnitor, predecesorul nostru, un 6re-care 'Theodor, făcător de rele de odată, adunând pe unii
| - făcători
de rele, ai declarat revoluţii şi răs-

— 382—
Evdpos, vis « d Tumora 2089 eis Mod
Cafiav ai, ouumapaseloas Eavrâ Tăv dnoszăra

| vrătiri, după acâsta și blăstematul Alexandru,
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trăgând la el pe apostatul Mihail, a îndrăznit să se întroducă în oraşul Iașii ŞI
răspândește diferite proelamaţiuni pr etutindenea, pline de venin, de consens eu Mihail,
spre a provoca revolte şi înarmări în deosebite locuri. Prea puternicul nostru îm-
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Baotăsiae,

za Sihera AG

fiiul lui Ipsilant, venind

părat, îngrijindu-să

în Moldavia

şi a-

în tot modul de supu-

şii săi de sub stăpânirea sa, voind și dispunând tâte cele ce privesc la, desăverita
nimicire şi perdare a unor aseminea fiăcătoni
de rele, și eliberarea de rcutatea, acestor făe&tori de rele și a ispitelor lor aceste dotiă locuri,
mai ales dorind tot de odatii și desăvârșita
liniște și pace a supușilor lui credincioși, ati
dat sânta sa hotărire, spre adunarea armatelor
și din Rumelia și Anatolia, prin trimiterea
diferiților Miemurizi în acest scop. Fiind-

că Nobleţa ta. după înaltul sânt ordin, ești
numit

de către puternica

împărăție Caima-

cam Domniatului Moldaviei, te Înștiințăm
că, fiind-că mai înainte și acum ati veni:
Arz-magzar din partea boerilor locali, de
aseminea și a celor-l-alți supuși ai țări,
cerând înalta milă asupra lor și îngrijirea
împărătescă

pentru

restabilirea,

păceă

şi a

liniștei de mai înainte a locului și sftrâmarea rel făcătorilor :de acolo. să trimit
acuma pretutindeni armate de acole în acest scop, dându-să înadins și înaltă hotărîre către Prea Sânţitul sânt al Moldâviei, Xubitorii de Dummnedeii Episcopi, cătră Nobleţa
ta și către prea onorații și nobilii boeri
veliți al ţărei, Deci fiind-că și în acestă
hotărire împerătescă. vrednică de închinat.
să cuprinde scopul trimiterei acestor amate. care nu ati în videre de cât sfărâmarea desăvârșită a amintiţilor făc&tori de
răle și înșălători, precum şi la stabilirea
linişti, păcel şiș siguranţei locuitorilor locului, supușii puternicei îîmpărății, și fiind
că să. cere şi deosebirea și alegerea, celor
nevinovaţi și sprijinirea celor “credineloși
și cinstiţi, a celor ce persistă în raghialic.

a adevăraţilor supuși a acestor doit provincil, Nobleţa

ta adunându-te

la un 'loce cu

prea sânțitul Mitropolit, cu iubitorii de Dumnedeii Episcopi, cu prea cuvioșii Egumeni
și cu ccia-l-alţi prea, cinstiți și nobili boeri
al Domniatului

Moldaviei, să va ceti sânta

hotărîre amintită. vrednică de închinat. în
audul tuturor mari și mici, câți să vor afla,
credinelâse raiale a puternicei îîmpărății, și
sc va Încunoștiința tuturor voința mântui_târe și acestă sântă îndurare a puterei îm- -
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supuși acestei ţări. Publicând tot de odată
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economisirea,

tainatelor cerute. Și în scurt a dice în tâte
te vei lupta și vei căuta

a lucra spre
servicii

a arăta

cătră

cu tâte puterile

sincera

puternica

credință

și nutritârea

și
n6s-

tră împtrăţie. spre nimicirea și sfărăwmarea
revoluționarilor şi făcetorilor de rele. Fiindcă în acest răstimp unii din acei făcâtori
de rele. profitând de timp. sai desbrăcat
pe furiș: spre a se ascunde în deosbite
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cuprinse

în sânta

otărîre

a

înaltului

și

vrednicului
de închinat
Hati-humaium,
vei fi gata a face în acest timp de acum.

și dovedirea

credinţei

și a sadacatului, prin tote modurile, fugind

șI despreţuind tot ce ar contradice şi sar
opune sântei voinţi împărătești de mai sus.
Fii încredinţat, fără îndoială, că întru cât
se vor lupta bine, vor fi r&splătiți după
vrednicie pentru acesta. (Teca cc, să nu fie,
din

contra,

cei

ce

vor

fi

vieleni

sait

le-

neșă, se vor pedepsi după analogie. Aceste
așa 'de la mine.

lar

anii tăi fie mulți

fericiţi,

|

Al Nobleţei tale întru tot subsemnat

SCARLAT CALIMAH
1821 Mai 21.

Voevod.

și
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1821.

Epistola aulogr afă a Visternicului Sandu Sturdza cătră dlitropolitul Veniamin,
prin care-l vogă de a veni la Chișinăăi, sai a se duce la Suceava, și acolo
împreună cu simpatrioții a se consulta și a face cele ce vor crede de cuviință,
spre a scăpa țara de nenorocirea în care se află. Descrie apo! starea boerilor
și a locuitorilor în ce hal se află la acestă dată și insistă a nu remânea indiferent.
Cu fitasca plecactune închinându-mă, sărut blagoslovitârea dripta a
CDXXIV. Intre noi însuși am contenit de a ne mira pentru
că tocmai în câsurile cele mai de critică cugetările ne ţin despărțiți,
una, să ne vedem de față și ale sârtei nâstre; dar acum ati început
ȘI patrioţiă

noştri

cei de

tăte

treptele,

Prtosfinţiilor Vostre.
însuși starea n6stră,
a nu fi macar întru
a ne mira și străinii

că în țara nâstră cea, prăpădită de eteriști, care s'a

făcut și pri ivelişte rezboiului, aă venit și “Turci, ne-ai trimis și copia de firman a Porţei
othomaniceşti. ne rânduesc și Caimacami, sai sfetit și un Caimacam grec, serie şi acela
scrie și Domnul țărei Romiineşti Calimali, Să cere mergerea nâstră, să fi gi dueşte prin
cartea Seraschieriului și a Paşei, pe numele prorocului și pe capu Inpăratului, că nu va.
pătimi nimine, și apoi aceste cărți de la Suceava le adresarisese la noi boerii de la Cernăuți, noi dacă ne aflăm întru-o străinătate întru care sîntem despărțiți de fraţii noștri
ȘI de păstoriu, ce am putut face de cât să le îndreptăm mai aprâpe unde vă aflați Prtosfinția Vâstră, la Colincăuţi, în ţinutul Hotinului, și spre nenorocire să nu te aflăm acolo.
De ne-am și nevoit de a face răspunsuri, păzind împreună frica lui Dumnedeii și svin„țenia,

cugetului, ca să nu

ațițim

turbăciunea

lor asupra

creștinilor

simpatrioți, ce sînt în

mâinele lor astădi, de am și dis cu lacrimi că trebue să avem vreme spre întârcere, până
vom plăti datoriile, pănă ne vom găti de drum, pănă vom îndemna pe lăcuitorii satelor
ca să să întârcă ca să fie spre slujbă, dar 6re n'ar fi trebuit mai mult ceva să facem pentru
izbândire, întovărășînd și ceva daruri, sati făcând și alte închipuiră ca să putemggăsi,

când vom merge case, zidina și patrioți, să nu agiungem a ne arăta în cugetul grecesc
pentru cei ce aii.rămas în mâinele lor, însă acest feliu de săvârşire priincl6să plăcută lui

Dumnedeii și legat la datoria râspunderei ngstre, cu cine ar fi trebuit să le lucrăm, dacă.
lipsești și Prâosvinția Vostră? Lăsăm a dice pentru cei cu depărtare pe la Chişinău, de:
la care

nici

știință

avem ce

cugeteză,

sait ce

face

întru

întâmplările

aceste,

Contenind

prelungirea, arăt Prcosvinţiilor Vâstre că cu voinţa, .și cerirea cea obştâscă a simpatrioți-:
lor și dorința nâstră este, ca, să vii Prtosvinţia Vâstră, sati aice, sait la Suceava, ca fiind.
înpreună să putem tratarisi urnirea mmergerei n6stre cu înțălepeiune, fără a nu pricinui
sălbătăcire și mânie mai mare, ca să-și răsplătescă asupra Moldovenilor ce sînt acolo,
sati asupra

rămaselor nâstre

acolo

lucruri

și asupra

zidirilor svintelor

lăcașuri, și dacă.

nu vel voi a șădea aicea mai mult, pănă să te întorci iarăși la Colincăuţi, viind mat
salt, pentru că de la Hotin însuși Ispravnicii dai pașporturi la acei care de acolo voesesă vie la Cernăuţi pentru câsuri sai dile, și iată înlesnire peste înlesnirea ce ai, având.
pașportul de trecere. Intâmplarea acesta ai agiuns a ne face de nimică și a ne giudeca.
Gmenii că sîntem lipsiţi de cugete, petrecând despărțiți și trași prin colţuri, în vreme ce
ne prăpădește norodul. Dacă vei veni aicea vei vedea și cele ce sînt încă să ne mai
serie pănă când ceriu va preface cumplirea și primejduirea, voiu avea şi răspuns ca să.
arăt și celora-l-alți frați simpatrioţi.
.

1821

Iulie 11,

Al Prtosvinţiilor Vâstre fiiu sufletesc și slugă.

Sandu Sturdza Visternic.
Și ei cu plecăciune sărut drâpta Preosvinţiei Vâstre,

slugă rob
Bucșanescu.

—
30586

—
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1881.

Pitacul
nitorul
cler și
veni în
Ti

Caimacamului Moldovei Vogoride, numit în acdstă funcţiune de DomValahiei Scarlat Alexandru Calimah Voevod, prin care anunţă pe
boerii 1ăreă, că este numit în acdstă funcțiune și-i chiamă pe toți a
fară spre a se ocupa de nenorocirile fărei, asigurându-le viața și averea; dar la care reclamă a sa boerii nu s'aă reîntors în fară,

cbpevizy

cas îdehes

domaliuzvos

Salutând frăţește pe nobleța
închin.
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după cum se face evident atât din hotărîrile înperătești vrednice de închinat, cât
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Documente

Vostra mă

Domnitor,

a

prea înălțatului meit Donm Scarlat Alexandru Calimah Voevod și Egemon a tâtă
Ungrovlahia, eri am sosit în Capitala patrică. Piind-că înalta hotărîre se referă ordonând și sânţitului Cler și clasei boerilor și vâcea patrici lăcrîmând vă. chiamă
pe Nobleţa Vâstră, ca unindu-vă la un loe
împreună cu mine să fiți gata și să lucrați și la procurarea celor necesare armatei împărătești și la administrațiunea
țărei, arătând lucruri de eredintă și sadacat

cătră puternica şi de obşte bine-făcitârea
n6stră împărăție. Deacea mă grăbescsă vă
comunic aceste Nobleţei Veâstre. De prisos
socotesc să vă adaug că puterea, conluera-

rea

nobililor

boeri

celor

mai

însemnați

contribue nu puţin și la îndeplinirea poruncilor împerătești, îmblăndirea, și liniștirea acestui popor și mai ales în căștigarea,
bunci voinţi împărătești și a îngrijirei autocratice a prea puternicului și prea milosului
nostru Împărat, a caruia puternică împără-

ție privind cu milostivire la cererea făcută
de voi prin Arzi-mehmeriile trimise, asi trimis îndeajunsă armată atât pentru a nimici pe acei teriști revoltanți, apăruţi
pentru păcatele n6stre, - de obște vătămiitori, cât și pentru stabilirea legalităței de
mai înainte şi a linştei de care se bucuati locuitorii supuşi ai Moldaviei sub umbra sublimei Porţi. Ast-fel dar chemând
ajutorul. Dumnedeese, sper că vă veți grăbi
venirea vâstră uicea spre dovedirea reală
a credinței și a supunerei cătră puternica
împărăție, cea de sus legal orânduită asupra-ne, și cătră lucrarea economică şi guvernarea internă a patriei.
Jurământul religios și făgăduinţa în scris:
a prea înaltului 'Țarleţi Pașa, domnul nostru, a prea gloriosului Chehaia Bei Serascher Vichil, ati hotărît siguranța, influenţa,
politică a Nobleţei Vâstre din ceasul de
când veţi veni în confiniile Otomane, de
9:
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Ordinul Sultanuhă dat cătră Vizirit de la Dunărea și în special cătră comandantul armatei otomane din lași, prin care le prescrie îndatoririle ce aă .
de a apăra pe locuitorii nerevoliaţi, stipnalisază purtarea necorectă a soldaţilor
Turci, carii s'a, dedat la jafuri și ucideri, și ordonă a să rîdica viața tuturor
vevoluţionarilor Greci.
Septe Septemvrie 1821 s'aii publicat în Iași de Salil Paşa, Comandantul armatelor
următorul Mumaium. copie împărătescă.

otomane de acolo,

Cinstiţi Epitropi at țareă, înţelepţi judecători ai poporului.
CDXAVI. Voi cci ce vă îngrijiţi despre cele de nevoe de apărat și de nenorocirea,
popsrelor și înzestrați de Creator cu deosebite prerogative, Voi, Ali Muhafizii de Ibraila,
tu, Vizire Izi Pașa Muhafidi de Varna, generali ai armatelor nâstre în Moldavia, tu,
Vizire Salil Pașa, tu prea credincios între toți ai Impărăţiei mele, și (alwzâszz0), prea

zelosule salahor, căruia ţi-am poroncit să înceteze turburările în Moldova. Vol cu toți
înpreună, primiţi înalte mele ordine şi cunâșteți că, fiind-că nestatornicul fii a lui Ipsi-

lante cel destituit de noi și înștlătorul Mihail Suţu Domnitorul Moldaviei, amândoi de o

| potrivă necunoștiincioși

ati înplântat acâstă ţară în nenorocire şi cea mai mare confusie,

datoria nâstră, este să ne luptăm pentru ca popârele de raiale, încredințate nous de Dumnedeii, să se păzască și să, se acopere de tâtă primejdia și să se stabilescă, iarăși. stareade mai înainte, desordinea, și inovările. Pentru aceia să ne luptăm cu tote puterile și
să curățim aceste Eparhii cu ajutorul lui Dumnedeti de tot răul și desfrânatul. Dar între
acestea am audit, că unii din soldaţii noștri s'aii făcut vinovaţi de o purtare desordonată,
și nelegiuită, furând în Iași şi prin înprejurimi avuţia boerilor noștri și ordonăm despre
acesta, după cum ni se pare, ast-fel de fapte sunt în contra datoriei lor, în contra bunilor n6stre hotăriri și în contra voinţei mele dumnedeești. Toţi Enicerii buni și bravi,
cei ce mai luat parte la acesta și sunt inocenți, rămân vrednică de respect; Xară cel-l-alți
care 'și-aii uitat de datoria lor și necunoseând relațiile politice, se vor socoti ca nesupuși
și orbi.. În puterea acestei sânte hotărîri (Yerâz) și a poruncilor edate se hotărește: Ca
Grecii aceia ralale, câți at conluerat cu revoluționarii și ati ridicat în unile părți armele contra musulmanilor, să să pedepsască pentru acâsta cu perderea vieţei și a avuțiilor lor. Iară toți ccă-l-alți câți w'ati conluerat, ci sati purtat cu credință și după datoria lor, încă și câţi la început ai conluerat cu revoluționarii, dar în urmă căindu-se
aii cerut ertare și ast-fel dupre cum mai înainte connumerându-se în catalogul supușilor
credincioși, ai luat milă și ertare, se supun sub puternicul acoperemânt al nostru. Acesta,
este hotărîrea nâstră și voinţa n6stră.
|
Pentru realisarea acestui lucru era necesar să alegem un barbat sincer și cu minte
și prin urmare îţi dăm ţie, salahorule, autoritatea recunoscută pentru bunele tale calități
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și lucrare neîntreruptă, să desăvârșești acâsta' și să o duci la, reușită desăvârșită în puterea. înscrisului nostru împărătesc, îți dăm ţie tâtă puterea și-ţi poroncim ca, să te miștă.
curând în Moldova. Indată, sosind să opreşti purtarea neregulată și nebunâscă a soldaților și să se reguleze prin înţălepciunea ta ordinea, ȘI liniștea, după porunca nâstră, și
să adumbrești pe bunele raiale de puterea abusivă a armatei. Și voi, amintiţi Viziri, vă
veţi lupta să opriți, dupre înaltele mele porunci, tâtă tirănia, sevârșind tâte cu înțălâptă
cugetare și respectaţi semnul sânt al nostru.
”

Sati publicat în ași la 26 August (7 Septemvrie) 1821. .
(Originalul
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Epistola unui boer Dimitrie cătră Jlitropolitul Veniamin în afaceri de bani și
în care se plânge de maniera nepoliticisă a Jlitropolitulul.
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cu respect Preosfinţieă
sărutându-Vă drepta.

După priimirea

cu respect

închinat (ordine), încunosciinţez

Vâstre

a celor
pe

de

Prea-

sânţia, Vâstră că am priimit scrisârea domnescă, ce mi s'aii trimis, pentru sinetele unei
moșii a mele ca să le trimit; și mult am stat
trumetă

soris6rea,

domnscii,

în

timp

ce

putea să-mi serie Prea-sânţia Vâstră și nu în.
acest mod. De aceea las să am răbdare cât
voiti putea, fiind că aicea n'o am. lar anii Prea-sânţiei

zheiora

Sechiv

închin

la, gând pentru ce Prea-sânţia Vestră să-mi
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V6stre

fie de

sus mulţi

și

gata în tâte după duh
|
Dimitrie, . , .
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Scrisărea

Pahărnicesei Jlaridra, femeia

unui casnic al litropoliei,

politul Veniamin, prin care-i "nulţămeșie de ajutorul ce-i dă
Jurări grele.

cătră Mitro-

în aseminea

împre-

Prâos înțite Stpâne, cu prea plecate metaniă închinându-mă, sărut blagoslovitârca dreptă

a Prtosfinţiei Vostre.

|

|

CDXAVIII. Am priimit milostiva carte a Preosfinţitului Episcop Domnului Domnului Daniil Vlahovici, poroncitâre Protopopului, ca, după a slujnicei Preosfiinţiei tale
cerire, să mi să deșerte odăile prinse, spre îndemnarea odihnei smeritei mele familii, care
tte după a Vâstră îndurare sai pus în cea mai bună lucrare și cu adânci din suflet
mulțămitâre glasuri vă rog îndelungimea. norociţilor miii anilor. Prtosfinţiei Vostre.
După alta a Prâosfinţiilor Vâstre milostivă mie serisâre, trimisă cătră: Dumnia-lui
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fon Petrovici, mi s'aii încredințat și de cătră numitul ipochimen 500 lei cu făgiduință
„că trebuindu-mi iarăși îmi va mai da, acărora primire o am însemnat în însuși seris6rea Prcosfinţiei Vâstre. Drept acestași de asăminea vă înmiese adencile mele mulțămiră
și înpreună cu smerita mea scrisâre, închid şi însuși sînetul Preosfinţiilor Vostre cel
cătră dânsul.
In serie bărbatul mei, supus a Prcosfinţiilor Vostre slugă, că milostivirea ta i-aţi
figăduit de a nu da serisârea, în mâna lui Hulubaş, pănă nu-ţi va face și Dumnia-lui datoriile; pentru care și supusa slujnică adaog rugăminte făcând aducerea în mintea milostivirei îndurătoriului meii prea bun stăpân.
|
Rămâind a Prâosfinţiilor Vâstre de apururea credinciosă şi prea supusă slugă
Marioara
1S21

Dechemvrie

Paharnicesa.

1î.

18821.

O epistolă a unui individ, care declară că biserica Tulpalari din lași, care
era ca metoc Episcopiei de Ilușă, a încelal de a mai fi.
CDAXIA. Priimind eu plecăciune cinstită serisârea Prcosfinţiei tale din 15 la 96
a unnătorei luni, am înțeles cele cuprinse asupra desfacerei Episcopiei Huşului de biserica 'Talpararilor din Iaşi, ce o at avut mitoh, pentru care peste puţine dile voiu trimite
înadins

omul

mmeii acolo,

ca să lămurescă

acea

socotâlă,

și ori-ce nepotrivire

vor fi, din pricină că la vremea când sati sfârşit socotla între mine
șul în Iași, nu ati fost față condica și hârtiile acei biserici, și ceia ce
greșală la socotâla ce să va, face acum, eti voiu răspunde neapărat. ME
duință pănă va veni omul meii, și atuncea veţi lua tâtă pliroforia de
tățile pricinei aceștia.

în condee

cu Părintele
să va putea
rog să fie
cuvintele și

Dechemvrie

Hugăsi
îngădep-

26, Sa.

1828.

fpistola Paharnicului Constantin cătră Jlitropolitul Iloldovei Veniamin, prin
care-i vestește că a îmmânal epistolile trimese Caimacamului și hi Joan Sturdza,

şi că și aceia

t-aă

scris mai

înainte.

Inalt Prtosfinţite și mult milostive Stăpâne !
CDĂXX. Stăpânescă serisârea PrEosfinţiei Vostre din 1 ale aceștia, eri Joi cu prea
plecate metanii am priimit înpreună cu serisârea cătră Dumnia-lui Caimcamul și alta cătră
Dumnia-lui Logofătul Ioan Sturdza, pe care astă-di le-am și dat; iar Dumnia-lui Caimacamul având schediesită (formulată) serisâre de mai înainte cătră Prâosfinţia Vestră și Dummia-lor boerii dându-mi-o, o trimit, și pentru cea de astă-(i mi-ati r&spuns, că în vremea
ce va avea îndemânare va, răspunde, dicându-mi și acesta să înștiințăz Prâosfinției V6stre că, dacă l-aţi cunoscut de adevărat creştin, să fiți liniștiți întru tote și pofteşte pururea, blagoslovenia Prâosfinţiei Vâstre, iar acum cu fiiască plecăcăune sărută drepta Pr6osfinției Vâstre, Părinţii Arhimandriţi,: Dichiul și Socolenul, înpreună cu toți casnicii şi

—
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Dumnia-lui Caminarul, mulțămind stepâneştei și părinteștei blagosl
ovenii ce Ii. st trimete,
cu prea plecate metanii sărută, drepta blagoslovitâre a Preosfinţiei Vâstre.
Iar. eii sînt
Al Prtosfinţiei Vâstre prea plecată și supusă slugă
Constandin Paharnic.

1822 Gheuar 6.

N.B.

Să

am

r&spuns

de

priimirea

serisorilor

SS

Caimacamului,

OPA—

FARA

DATA.

Lpistola Vornicuhii Negel, fatele JMitropolituhu Veniamin,
prin care anunță
dMitropolituhă de un plan secret cunoscul numai de cinci, și
pentru care, spre
a reuși, sE cer iscăliturile boerilor cât se va putea mai multe.
ste vorba
probabil de a să desemna în secret persona care să ie Domni
tor.
Preosfinţite Pariute.

CDĂANI.
che

Sturdza,

Jalubile s'au iscălit amândout
Vornicul

Costache

de Logofttul Grigoraș, Vornicul Mihala-

Sturdza, Vornicul Ion Mutul și st trimet în plicul acesta,

iscălindu-le și citi; dar fiind-că să repune că nu are să fie rzboiu
și apoi jalubele aceste
urmeză să rămână netrebnice și fără lucrare, tot acum sati seris
Visternicului Săndulache, ca iscălind și Dumnia-lui și Logofătul Dimitrache Sturdza și
pe alţii cine vor
mai socoti.a fi încredințați de haractirul lor să le strângă, și apol
să facă o deosebită
seris6re, cuprindătâre că să unesc şi să legă cu giurământ pentru
cele spre folosul
patrici și a obștii, și ori cum ar fi întâmplările și sârta Moldovei să urmeze
pentru ipochimenul știut tot acele cuprinsă prin jalube, în care Prcosfinţia ta nu ai
să iscăloști acâsta,
ori să fie deosăbită serisre,

din ceia ce ați

iscălit

patru

și în care sai

scris să faceţi

tâte chipurile a iscăli și pe bătrânul Pășcanul ȘI nică altul de cât acei
cinci. Şi care
seris6re nici să fie știut nici ca cum acestor ce vor iscăli acum în jaluba și în seris6r
ea
de sus pomenită, ce sati seris acum Visternicului Săindulache, ca să să mai
facă, ȘI pentru știința Prcosfinţiei tale, după datorie nu lipsăse aţi face ştiut,
Visternicul Roznovanul audînd că să trag Turcii din Ei, aii dis cătră prietinul săi,
că pără, nu: st vor linişti și așăqa lucrurile și nu va merge Consulul rustse la
Eși, nu
va trece Prutul; iar vărul Costache Conache ati dis, că dacă să vor trage toți 'Tureii
,
Dumnia-hui să va duce. Cu mine Visternicul Roznovanu nu întră întiacest fel de
vorbe
sati scăpat numai mai alalta-eri de mi-ati dis de Romanul, că-l avea la mare ipolips
is
de om cu măsuri și cu minte mare, și este de mirare cum ati făcut acest pas nebunesc
de s'aii dus la Turci, lucru ce atuncea ai tăgăduit de mine, când l-am întrebat, că am
audit că ai luat carte cu Arhiditconul săi de la Romanul, şi mk-aă r&spuns că nică ai
venit la dânsul, de cât pe uliţă întâlnindu-l l-ati întrebat
ce face Părintele Vlădica, și
acum ca un nătărăti îmi spune sîngur socotind pâte că-s şi ei deochiat,
Al Prcosfinţiei tale plecat fiiu sufletesc și slugă

Negel Vornic.
N.B. In jalube atâta să pomineşte de Prtosfinţia ta, că întrebat fiind duhovniceşte.
și Prâosfințitul nostru Mitropolit nu le va putea tăgădui, am șters ce aii fost mai mult
și nici am lăsat alta să să adaogă.
* Asămine și în cartea de legătură ce s'au scris Visternicului Săndulache, ca să să
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mai facă în care să să iscălescă cât de mulţi, am făcut pe Logofâtul Grigoraș de ati
scris Visternicului Săndulache că nu este trebuință a iscăli și Preosfinţia ta, fiind iscălit
în cea, cu patru, în care neapărat este de nevoe a, iscăli și Logofătul Pașcanul.
ÎNC

PARA

GRS———

DATA.

Epistola Jlitropolitului Veniamin cătră cancelarul
' Rusiei în afacerile a trei
moșii ce Jlitropolia poseda în Basarabia și pe care, contra ucazului împerătesc, le stăpânea un Barlolomeiu, și prin care să rogă a fi pusă din nou în
stăpânirea lor Jlitropolha.
|
Prea Strelucite Prinţipe!
CDĂXXXII. Fii milostiv a priimi, prin același mie cunoscută a Strălucirei Vâstre
creștinâscă simţire, bunele mele cuvântări pentru proslăvirea Vâstră, prea milostive St&pâne marele canțăler.
Ei smeritul rugătoriu trăese încă ca să mai jărtfese cătră milostivul Dumnedeii,
în tâte dilele vieţei mele, rugi, cu necontenire pentru covârșitârea putere și slavă a pra.
voslavnicului, îndurătoriului Monarh, mântuitorăul și păzitoriul ființei nâstre și atot n6mul hristienese și pentru anii vieţei Strălucirei Vâstre.
Bi și cu toți simpatrioții mei sîmțim că aceia ce am cerut de la ceriu am aflat
pre pământ, și toți cu mânile cătră ceriu slobodim glasurile bunelor cuvântări; numai
bisărica Mitropoliei Moldaviei încă tot suspină, pentru acele trei moșii Crăulenii, Bucioşea
şi Mânceştii, ce se află pe pământul din Basarabia, la ţinutul Orheiului, din afierosirile
ctitorilor creștini, care încă, le ţine întru nedreptă stepânire Dumnia-lui Sărdarul Vartholomeiu, acel. de acum pomeșeic al Basarabiei, iar mai înainte seriitoriul Mitropolici, prin
un schimb amăgitoriu ce ati isprăvit cu închipuirea sa a face cu Mitropolia în minutul
păcei Bucureştilor cele știute.
“Voi, prea Strălucite Prinţipe,

cunâșteţi desăvârșit acestă mâhnici6să pentru mine, sme-

ritul Ierarh a Mitropoliei aceștia, lucrare, dar nu puţin și pentru sufletele ctitorilor, ce
aii afierosit la Mitropolie pământurile ce să înstrăineză de acesta.
„Vol cătră anul 1822, Avgust, aţi arătat, prin sfânta mijlocire, cătră prea fericitul de
vecinica pomenire Inpirat Alexandru lumina dreptăţei Mitropoliei aceștia, și sai dat
ucaz atuncea la ocârmuirea Basarabiei spre anularisirea schimbului și cele-l-alte hotăriră
a dobândirei pământului ctitoricesc.
Mitropolia ati fost gata a înplini tâte atuncea, dar în stînjinirea, ce sait făcut din
partea

aceluia

pănă

acum,

încă

aii

ţinut

întru

întunerec

lucrarea

ucazului.

Acum

de

vreme ce îndurătoriul de 6meni stăpânitorul Înpărat aii bine-voit a priimi cu milostivire
jalba mea, în sfârşit, și pâte va dobândi iarăși întrare în al doilea cercetare, nu te ve
oțări a, vedea, iarăși năzuirea mea, la sprijinirea milostivirei Vâstre, căci unde ar puteai
creștinul a găsi alt liman, de cât la protectoriul creștinilor Monarhul pentru păzirea
dreptăţilor bisăriceşti? Fii milostiv, Strălucite"Prinţipe, în ascultarea și înfățoșarea, pentru
acesta a fiului nostru celui sufletesc Dumnia-lui Vornicul Mihalache Sturdza, care vine
acolo, să ne învrednicești sprijinirei și întru acestă pricină a Sfintei Mitropolii, acum
ca, să aibi moștenirea'cea vecinică de la Dumnedeii, și de la, mine smeritul jărtve de
rugi necontenite cătrăi Dumnedei.

—
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Epistola Vornicului Petrache Sturdza cătră Mitropolitul Veniam
in, prin care-ă
îslovisește de sfada urmată între el și Alecu Balș pentru locul
de a iscăli
mai sus unul de cât altul și-i declară că nu-i va ceda.
Cu multă evlavie strut drâpta blagoslovitore a Prosvinţiey Vostre.
CDAAXIII. Primirea, serisârei Preosvinţiei Vâstre nu puțină bucurie
și mângâere
ai pricinuit acelui de multe..... dosădit sufletului mei, și lăudân
d cu mulțimire certsea
pronie pentru întregimea sinătăţei Prcosvinţiei Vâstre, mă grăbes
c a răspunde la cuprinderea, celor însămnate mie.
Până acum neavând Dumnia-lui Visternicul Alecu Balș gărgău
nii deșertărei aceștia,
sai nevoind a, mail arăta, nici-cum nu m'am atins când să întâmpla a
iscăli Dumnia-lui ma
sus, pentru că nici Dumnia-lui nu să atingea, când iscăliam eti mai sus, precum
adică cuviința urmeză; acum însă când Dumnia-lui formal mi-ati dis, că nu
mi să cuvine a iscăli
eii mai sus, întrebându-mă și cine ai fost tatăl mei, nu m socotesc
ei pricină shizmei urmate, ce Dumnia-lui este vinovat înzăcit; pentru acesta ȘI priimi
nd de (precum și
sînt) bune sfaturile Prcosvinţiei Vostre, mă rog să aib ertăciune că, în lume
fiind trăitor
și în politii, nu pot eit a, slăbi acela ce este drept al met pentru că votu
cădea în altă
greșală, pentru care răși pe mine mă vel canonisi,. adecă vel face și mai
deștrt pe
Dumnia-lui Visternicul, dându-i un așa medeu, și Prtosvinţia Vâstră, drăși pe acel ce vor
pătimi din deșărtarea Dumni-sale Visternicului îi vel sfătui să rabde, precum acâsta și
păn' acum pâte de multe oră să va fi întâmplat.
|
|
Acâsta așa fiind cit rămâiu precum am și fost
o.
Al Prâosvinţiei Veâstre suflesc fiii
:822

Mart

Petrache Sturdza Vornic.
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Jagzarul boerilor cătră Portă, prin care declară că vor remdnea credincioși
Duterei otomane și să vogă a li să menținea sprijinul și ocrotirea, ca ȘI asuDra strămoșilor lor.
CDXĂXIV. Prin acest al nostru plecat şi adevărat Magzar, arătăm la pragul înalte;
înpărăteștei măriri, care fie nebiruită în veci, că înştiințându-ne acum de la Domnul nostru
cea după tâtă dreptatea vestire a războiului cătră vrăjmașul și neprielnicul prea puterniccă înpărăţii, cu toţii am ridicat mânule cătră, ceriu, rugându-ne pentru îndelungata
statornicia prea puternicului nostru Inpărat și pentru ca să arate biruitâre armele puterei sale, înpilând și supuind supt picidrele lui pre tot vrăjmașul și înprotivnicul. Bucurându-ne atât din înpărăteştile fermanuri, cât și din vii glasul Domnului nostru, pentru
că voinţa și vrârea curgând din nemărginita milostivire a înpărăteștei sale măriri, Yaste
să să păzască cheleriul acesta de tâtă stricăciunea și supărarea. Și ascultând cu tâtă
Inarea aminte câte altele ne-ai dis pentru îndatorita credința nâstră, la, săvârșirea înpă&răteștilor poronci, îndată, am încredinţat și pe Domnul nostru pentru gata plecarea nâstră,
și pentru cea desăvârşită smerită sirguința nâstră, care ne-am rugat ca să o arăte ȘI
că'ră înaltul prag. Dar n'am lipsit și noi înșine prin acest al nostru smerit Magzar în. genunchind să aducem pentru acâstă nemărginită milă câle dintru adâncul inimei fer-

—
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binţi, smerite mulțămiri și cădând să ne rugăm ca, după cum din început strămoșii noştri
Sati umbrit supt umbra şi ocrotirea înpărăteștei măriri, așa și noi să ne învrednicim
bogatelor îndurări a milostivirei și purtărei de grijă a puterei sale. Pentru care, ca niște
credinciâse și mulțămitâre slugi, rugăm pre Dumnedeii să nu ridice de-asupra nâstră
umbrirea înpărăteștei măriri și să ne bucurăm fiind stăpâniți de-apururea, și câștigând
nenumărate înpărăteștile mili, ca fiind asupra n6stră acestă înpărătescă, ocrotire, miluire
și umbrire, să rămânem nesupărați și întru odihnă, ca să, putem, săverșind înpărăteștile
poroncă, să aducem cătră sfântul Dumnedeii necontenite rugi pentru îndelungarea mărirei. sale.

FARA

DATA,

-

Sovisdrea Jlitropolitului Veniamin cătră împăratul Rusiei, prin care-i mulțămește din :partea ţărei pentru protecția ce-i acordă și-l rogă din noi a
menținea acestă protecţie de a lucra, prin Consulul Italinscl din Constantinopol,

spre

a se recunusce

cererile țărei Moldovei făcute

cătră

Purtă.

A Vostra Inpăratesca marire, întru tot prea milostivule Stăpâne.
CDAXAV. După cum rodurilor în vremea, arșiței răcorela de rottă, și învăluite
corăbii ce dorește a agiunge la liniștitul liman agiutătârele vânturi le sînt cu priință,
așa și noiiă întru tot supușilor celor ce ținem în minte și neapărată a nâstră datorie,
atât întwacâstă de acmu cât și din viitârele vâcuri vreme, pentru atât de sîmţitârele nouă
facerile de bine, ce de la îndurările cele înalte a sfințitului vostru a tâtă Rosia scaun
să rovarsă asupra nostră pururea, a ne arăta cu mulțămire, cu multă priință ni să arată
noiiă a ne înfăţoşa, înaintea sfinţitului a 1. V. M. ipochimen cu acestă prea plecată și
întru tot supusă a nâstră scrisâre, întăi pentru cele de mai înainte ariătatele notiă mari
milostiviri, prin apărarea și ocrotirea a ticălosei nâstre țări a Moldovei,

aducând

cea mai

sîmţitâre a nâstră mulțămire, și al doilea, la înfățișarea ce va fi înaintea MM. V. a solului
ce aii fost la "Țarigrad, a Exelenţiei sale Domnului Vasilie Stepanovici Tamara, cu umilință ne rugăm atât pentru întărirea cei trecute și sfânt făgăduitel paze acei de o credință
cătră noi dragoste și milostivel epivlepsis (prevederi), cât şi pentru a să serie cătră
solul cel
noii ce sait așădat în "Țarigrad, Domnul Italinschi, înaltă poroncă, spre a pune în
lucrare tâte cele de mai înainte prin toemele cu strălucita Otomanicescă Pârtă, pentru ticăl6sa
patria nâstră, de mărirea, Vâstră, așădatele milostiviri, pentru care cu cea mai înaltă cinstire
Și cu cea, mai adâncă, cătră sfințită a Vâstră stăpânire cu credință supunerea, în vâci,
avem
cinste a rămâne
|
|
|
A. IL. V. MM. întru tot avgustului Monarh cu căldură cătră Dumnedeii smerit
rugătoriu înpreună cu întru tot supușii simpatrioți.
ROI

——

—
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1822.

Scrisdrea Jlitropolitului Veniamin cătră Arhiepiscopul de Ierson 100, prin care-l
felicită de sântele Serbători ale Inviereă şi-i descrie starea desperată și îngrozildre în carese află turma sa sufletescă din tdtă oldova. Apoi îl râgă a compătimi pentru nenorocirea și pierdara creștinilor.
Nalt Preosfințite Arhipastor, milostivule Domn.
CDĂXAVI. Dacă numai dupre singură politică, veţi judeca pentru târdicta a, mea,
glăsuirea cătră, Nalt Prâosfinția Vâstră, ca din nebăgarea de samă cei de aprâpe între
noi cunoștință, din vremea, când încă aţi fost în Iași, deci cu rezon eii voiufi de
vină;

Jar dacă veți lua parte credământului,

atunce

sînguri bine veți voi a mă

face

dezvino-

rățit. Fiind-că și la trecutul praznie (a) Nașterei Domnului nostru Isus Hristos
nu am
trecut cu vederea, datoria, mea, ci, prin fratele Ierapoleos, Prtosfinţia sa Grigorie,
am scris
Nalt Preosfinţiilor Vâstre, dar pentru că din neștiută mie pricină nu m'am învrednic
it
răspunsului pănă acum. Drept acela spre a nu mă mustra de cuget, iată am
cinste, milostivul mei Arhipăstor, a vă gratolui cu acest prea lăudat festum Invierei
lui Hristos,
cei de lumină purtătâre, a căria petrecere pre lângă deplin întregită, sănătate
să vă fie
la mulți ani. Pre lângă acesta mă rog nu dați uitărei pre mine rii nosrocitul
, carele
nemernicese în mare strîmtorire la satul Coiincăuţii, ținutul Hotinului, oblastia
Basarabici, că lipsit fiind de tâte, de-abe am putut scăpa vidța cu fugirea, iar alții
rămași
hristiani pier:de feliuritele înpilări și sîlnicii a Agarinenilor, precum în singur
Iașii
aprope de 2000 suflete bărbaţi și femei ai fost siliți a să turci, afară de alte locuri
a
Moldaviei. Pentru acâste acea, fiindu-vă milă de noi pătimitorii, rugaţi-vă Domnulu
i Dum nedeii să nu ne trâcă cu vederea pănă, în sfârșit, că fată și orașul Iașii cea
mai mare
din zidiri au perdut prin focul ce 'Pureii încă câte-va rânduri prea multe
locuri ai
pus; Yar săracii lăcuitori perdend averile sale, cu casele mulți aă perdut și
vicța. St&pâne sfinte, istoria nenorocirei nâstre este mare și lăcrămâsă și nu cutez a supăra
persâna Vostră

cu așa amărîri,

care în feliul medului

scit

prea simţitârea

inimă solese a

pătimi, mai ales pentru cei de o credință, care fără, să fie vinovaţi pier. Fii
milostiv
iartă îndrăzn€la, mea.
Am

cinste

ie.

și

ll.

1822 April £ qi. Colincăuţi,

Nalt Preosfinţitului Iov, Arhiepiscop Hersonului, milostivului Arhipăstor
la Ecaterinoslav.
SRO

și cavaler,

—

1828.

Circulara administratorilor /dreă călră isprăvniciile de ţinut, prin care le pune în
vedere diregătorilor acelor ţinuturi de a lua în aspră cercetare pe toți individul suspecți și străină, trăitori în districtul lor, a le cerceta origina și pașaporlurile ce
dă și a li cere garanţii de la pământeni despre purtarea, lor. ar dacă întămplător
ar găsi persone vagabonde și eteriste să le trimdtă la autorităţile competente, spre

|

a se sterpi din fară individele perturbăitore liniștei publice.
De la Vivanul Moldorei,—cătră cinstita Isprăvnieie a ținutului Bacăii

CDAXXY. Asupra siguranței şi a întemcerei liniștei obștești, datorie având a se
îngriji şi ocârmuirea piimântscă, neapărată trebuință fiind a se lua măsurile trebuineiâse
și cu ele mai ales'și nimerite mijlâce a să alcătui pentru tot-dtuna şi a se întări în
ființă stavila cea de oprire, a nu mai odrăsli în pământul nostru viţele cele otrăvitâre
Documente

|

sa.

—
și ardetâre ale apostasiei,
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ale cărora rădăcini

sati

sdrobit

și sau

săcat

de

purtătârele

de Diruinţe oști ale prea puternicei nâstre Impărăţii; între altele dar care după trebuință să vor alcătui, grăbim a serie Dumni-lor vâstre deregătorilor de ţinuturi, precum
și Dumni-tale Stolnice Săcară, ce întru acesta ca pe un patriot te însăreinăm la ţinutul
acela împreună cu deregătorii, ca pre toți streinil de ori-ce nație ce se vor fi aflând
prin târguri şi prin sate

în cuprinsul

acestui ţinut să să cerceteze întru acest chip:

1). De unde și din ce loc sunt și ce dovedi aii despre haractirurile și purtările lor
și cei ce vor arăta că sînt sudiţi supuși altor împirății să-și arăte atestaturile și pasporturile ce vor fi având, și prin levrafetul starostilor de sudiți, cercetându-se acele hârtii
că sînt adevărate ale lor și nu străine și se cunosc cu adevărat sudiţi. să seia în seris
numele, porecla și locul din care se află; și după acâsta să să cerceteze ce neguţitorie
fac și ce hrană aii în pământul acesta și de le cuprinde pașaporturile pentru Moldova,
și ce vadele și-aii pus acolo pentru întârcere și de ai vre-o tovărășie de neguţitorie cu
xun pământen să arăte care anume și ce fel de neguţitorie are. și dacă unii din aceia să
vor fi aflând slugi la pământeni. 'Tâte acestea să să dea înseris pentru fie-care, și judecând Dumnia-vâstră dovedile, respunsurile și chipul petrecerei fie-cărnia, pentru aceia
la care îi veți afla cât de puţin lueru ne bine-cuvântat, să le cereți prin marafetul starostelui chizeşie înseris de la locuitorii pământeni, 6meni eu statornicie, întru cuprinderea
că vor fi rispundători în tâtă vremea pentru ori-ce din împotrivă st va îvi asupra acelui om.
2). Pentru acei din străini ce vor răspunde că sînt raiale împărătești, ori neguţitori
cu a lor neguţitorie, sait calfe pe la neguţitori, ori slugi pe la ori-cine, cercetându-se de
unde sînt, când ai venit şi tot chipul petrecerei lor aici, să să Ia de la toţi chizeșie
din Iăeuitorii pământeni, că vor respunde pentru dânșii în tâtă vremea pentru ori-ce din
protivă se va ivi asupra lor.
3). Pe psalți, gramatică sati vechili și comisioneră ai neguțitorilor de peste hotar,
cercetându-i pe toţi fără alegeri să să ia de la fieși-carele chizeșie de la locuitorii pământeni, să să trâcă în tabla cercetărei.
4).

Pentru

străinii

ce să vor

afla aicea

când .eu străbatere cercetare pentru chipul
hacul, să se fa chizeșie saii de la stăpânul
ce-i vor cunâşte. Iar de nu vor fi toemiţi,
sferșit ţin pe lângă dânșii 6meni fără nici
vor afla, să se trecă în tabla cercetărei şi
"Tuturor acestora, precum

nici

un

căpătăiu,

acestora

fă-

petrecerei lor, de vor fi toemiţi la stpâni cu
lui, sati de la alții; de vor fi pământeni, cei
ci lipiţi, să se cerceteze acei ce ţin, pentru ce
un căpătăiu; și pentru toţi aceștia, precum st să se ia chizășie de la locuitorii pământeni.
cercetare pe acei ce nu-și vor da sâma

să arată, făcendu-să

cu cuvânt și dovedi bine-cuvântate și nu

fără

locuind

vor avea

chezeși

sati că se vor afla din acei răsvrătitori ce ati ridicat arme,

respundători pentru

deEnșii,

să se ridice îndată și să se

pue sub pază. Inştiințând aicea pe larg și trimițând taerirul lor, păzindu-vă a nu vă putea
înșăla nică o îndreptare viclenă și plăsmuită. Și așa de obşte tuturor străinilor făcând
cercetare și luându-se cheziișie să se facă 2 tabele de aceste cercetări și una oprindu-se
la, ţînut, cea, de al 2 iscălită de Dumnia-vâstră, împreună cu chizășiile înscris sub No.,
să să trimiţă la Divan.
1822 Maiu 24.
|
MELETIE Episcop Ilușului.
Alecu Beldiman Vornic. Petrache Sturdza Vel Visternic.
ghe Braescu Hatman. ::
(Originalul

e din colecţiunea

documentelor

|
Constantin Rosăt Vornic. Gheor-

Academiel Române

————9NOGR—

din Bucuresc)).

—
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1828.

Jlitropolital Veniamin trimite pe Arhimandritul stă Leon cătră Generalul Leitenant

Ivan Vasilievici Sabaniu, comandantul armatei de la Fotin, spre a-l felicita de sosire.
Bame

BoicORo-NpeBonAnTeaLerBO

Inalt Ielenţia Vostră,

Muzocruuii Tocyaaps!
CDNAAVIII.
Hp
CIAGOCTII
nosapapure

Bas,

Milostivule Domn.

SI cepqeuno cai, uTo NO
He MOŞ ŞAOCTONTECA IU1n0
Muoeruonrii

Tocyaapr,

daaro-
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ROTOPOC FIŞOORO

BL
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“ecrp urblo 10 itiunaui Oro upeuipare, MuaoeruBniii Tocyaape,
Bamero Butcozonpenocxoaureaverna, notopubiimii

caşra

ui cxnpeunbiii

Goronoaen.

1522 roza, Iona 13 aua. Roaunopilnl.

Eii din inimă jălese că din pricina nesănătăței nu mă pot învrednici de faţă să
vă gratoluesc, milostivule Domn, cu norocită în

părțile

aceste

venire, unde

ŞI ei

nenorocitul mă aflu. Dar fiind-că inima mea,
arde cu acecși văpae a dorinţei, ca, să plătese înalt Exelenţiei Vâstre datoria naltei

mele

cinstini, deci înadins trimet pe a Mi-

tropoliei Moldaviei Arhimandritul met Leon, ca să mărturisască din partea mea, pre

acea
meii
ției
rog

întoema cinstire, care adene în sufletul
s& păzeşte cătră persâna înalt ExelenVostre, și cu întru tot plecăciune mă
de acea bună-voința Vâstră, pre care

bine aţi voit a o arăta mie şi în anul tre-

cut la carantina Sculenilor,
Am cinste pănă la sfârșitul vieţei a trece,
milostivule Domn, al
Inalt Exelenţiei V6stre prea plecată si usă
și smerit cătră Dumnedeu rugiătoriu.
1822, Iunie 13. Colincăuni.

SPA

—

(Traducere veche)

1 522.

ditropolitul Veniamin trimite cu o scrisdre a sa călră Ondzul Alexandru Goliţin
la Sanct-Petersburg pe Arhimandritul stă, plătind dusul și venitulcu poșta,
CDANAIN.
NOTIIUCROĂ

1822

encneAiinin

roza, Man
B3ATO

ICBMO

16 qua,

Br

usa

A-

aencauApy lluxozaegnuy ToanurIny Aa Orupanaeuia
no €craber Br CauRTuerepOypr» ua ADYXD 10MaziXb

B5

00a

nyşru

077

Murponoura

Benia-

Mina ; NOAAIE ApsumantApuTr, «leon,
; sa ozoprrii
3ATON'D CL UABBCALIMIL CCN COT ACBANOCTO NAT
pyOaeii acurnaniauur, cepeGpou's 10 aenons B3aTo.
Ilourp exeneanTopr

Bbanueziii.

La anul 1822, Iulie 16 dile, în cespediția Iotinului sait priimit seris6rea, cătri,
Cnezul Alexandru Goliţin cu estafeta la
Sanct-Peterburg cu doi cai, pentru amândoită drumuri, de la Mitropolitul Veniamin,
ce ati adus Leon Arhimandritul, pentru care
plata, ugeretului cu cântăritul sati luat Ș6pte-sute noiă-deci și cinci lei în asignaţii și
10 lei argint sati luat.
Poșt eespeditor Bilinschii.
(Traducere

veehe)

—
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1882.

Epistola Spatarului Canta cătră Jlitopolitul Veniamin, prin care se râgă a
nu-i lua din posesia sa moșiile Ilonastirei Slatina, pe care Jlitropolitul le
scosese în arendă,
Cu fi&sca plecaciune închinându-mă, sărut blagoslovitârea dripta a Preosfinţiei tale

CDĂL.
" astă-di

Peste

îngrozit

tâte pătimirile

de

un

râi

și

și mai

rălele

mare

și

cu

ceste de
totul

16

luni

dărmătoriu

acum,
mie,

eii

mă

iartă-m&

găsesc
deci,

mă

rog, dacă vă supăr.
> Pr6osfinţiei tale pâte că este și ştiut, că eti de mulți ani încă am avut şi am prin
„contract luate de la Prtosfinţitul Mitropolit moșiile Rădăşenii, Oprişeni, Mădeiul, Borca
și cu pădurile a Monăstirei Slatina.
Pe temeiul aceștei legiuite și formalnice cumpărări, cit îmi am alcătuită tâtă gospodăria mea și legate cu iale înteresurile așăderei mele Horodnicenii, care se află în
mijlocul acestora.
Am întru unire vândute orândi, mori, dejmuire i proci, am tocmele contractarisite
și cu sudiți.
Aud acum de odată că şi hotărire sa făcut Și poroncă sa dat, ca aceste moșii
să să Ia din stăpânirea mea și să se vândă cu anul. rânduindu-să de cătră Prcosfinţia
ta și plenipotent aceștei inpliniri pe sfinția sa Iconomul Ifthimie.
Ei, fără a mă îspiti să arăt Prcosfinţiei tale rîsîpirea ce urmeză tâtei gospodăriei
casei mele, cu luarea acestor moșii, acum în mijlocul verei și lăsând să o vedeţi și să
o judeci însuși Pr€osfinţia, ta, vă rog numai să gândiţi și acesta, că cad în pretenţii sufletești, și pote nu mi-a agunge nici moșia spre scăpare.
Hrănind deci eă încredințată nădejde, că Preosfinţia ta nu vei priimi nici cum un
așa strunein pentru mine și că în neștiința acestora ați slobodit acestă poroncă fârte
nedrâptă și păgubitâre mie, îndrăznesc a, vă ruga să bine-vuiţi a deosăbi aceste
moșii
din vânqarea, celora-l-alte, şi analogon ce va veni pe iele, dacă-i cu neputinţă a să cruța,
vei înştiința Părintelui Mitropolitului și Prcosfinţia sa va face punerea la cale.
Eii- aștept înplinirea, aceștei puneri înainte ȘI rugăminte a mamei cu atât mai de
sigur, cu cât ca este întemeiată numai pe adevăr și dreptate, şi cu cât mai mult ei
sînt încredințat de buna riza: (disposiţie) a Preosfinţiei tale cătră, mine, carele sînt
și
remân cu cuviinciosul sevas (respect),
Al Preosfinției tale fiiu sufletese și plecată slugă ..

Canta Spatar.

1822 lunie 17.
AN

OORS—

1 8 28.

Cererea

nepdtei Patatuhi făcută

Căimăcămiei țărei, pentru a-și reclama

lucru-

mile, ce le depusese în timpul eteriel spre păstrare în biserica st. Theodor
din

Iași și care lucruri spre mal mare sagurantă fusese transportate
Jlitropoliei, numită Stratenia.
Iles

mia
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mai câte-va lucruri, care prin ordinul înalt
sai strămutat în Biserica, Mitropoliei Stratenia. Deci fiind-că acum îmi sunt necesare, vă rog cu ferbințală ca să bine-voiţi
a

ordona,

pentru

ns.

locului cuvenit de a mi se da,

că fără

ordin

se opun,

mila strălucitei Căimăcamil.

şi să fie

prea supusăaaservă,

îi.
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Zei, vea z0 Ilozăzav,

Zoița, nepâta Patatuluă.

4 tingiri, 5 capace, 1 tigae cu câdă, 1 tavă mare, 1 sînie, acestea cunoscândule
că sînt drepte a mele le-am luat din Biserica Stratenia Sfntei Mitropolii, din lucrurile
A
ce saii adus din sfântul
“Theodor, și spre încredințare mi-am pus numele şi degetul.
Li Joița nepâta Patatuluă.
1$22

Iulie 7.

ORDA
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1828.

Fipistola logofătului Dimitrie Sturdza cătră Jitropolitul Veniamin, prin care-l
mulțămește de lăsarea în arenda ginerelui se Neculai Canta moșiile ]lonăstirei Slatina.
Cu plecăckune şi evlavie sărut blagoslovitorea drâptă a Preosfinţieă tale,
CDĂLII. Nu puţină bucurie ai simţit sufletul meti, priimind părintesca scrisâre a,
Prosfinţiei tale, și încredințându-mă că petreci sănătos şi că uitărei de tot încă
nu sînt dat, mulțămesc pentru iconomia ce ai mijlocit de sati făcut cu moșiile ce ginerile Necolai Canta ţine în orândă de la Sfânta Monăstire Slatina, ŞI mă rog ca pururea, să fiii cuprins cu dragostea cea părințască și de la rugăciunile cele cătră milostivul Dumnedeii nu depărtat. Căci întru adevăr sînt
Al Preosfinţiei tale plecat sufletesc fit şi gata slugă
Dimitrie Sturdza Logofăt.
1822 Iulie 15

-
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S—

18228.

Nota Arhimandritul Leon, arătând greșala jăcută de espeditorul rusesc peninu doiiă transporturi la Petersburg, prin care reclamă acela bani ce i se maă
cuvin,

tar

Arhimandritul

Leon

adevereşte

acestă

cerere.

„
ODXLIII. La Iulie 16 a. e. trimițându-să estafeta al Preosfinţitului Mitropolitului Veniamin prin poșta Hotinului în Petersburg cătră Strălucitul Cnez Alexandru Galiţin cu
doi cai încolo și napoi, măcar că s'aii plătit în asienaţii 795 ruble, 10 argint, dar acum
poşt eespeditor subt cuvânt că greșită atuncea ai făcut socotâlă, cere încă 60 ruble în
asienații şi 3 lei 36 parale în argint.
Asemenea și pe acâstă al doilea estafetă, cătră aceiași persână la 5 August, trimeindu-să însă numai la, Petersburg preste 400 ruble, cere încă, 30 ruble în asignaţii și
„Mle 16 parale în argint. Așa dar cu Dumnia-lui Pascaleţ însuși făcând poșt ecspe-

—
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ditorul socotelă pe banii turceşti, s'a făcut 151 lei 12 parale, care bani răspundând
“poștei Dumnia-lui Pascaleţi, își va cere de la stăpânul, căruia spre încredințare am dat
“adeverinţa

mea

|
1822

cu iscălitura mea,

scriind eri pricina şi Preosfinţiei sale.

|

Leon Arhimandritul.

Avgust 4. Hotin.

—— D066 —

1828.

Pitacul Domnului Ion Sturdza, cătră Epitropul Jlitropolici Ileletie, Episcop Llușului, de a da legatul lui Constantin Chișcăţel de 30,000 lei pentru ospiciii, și care
Dani erai depuși spre păstrare în Jlilropolie, în mâna Vornicului Dracache Ruset spre a-i întrebuința în repararea apeducurilor din orașul Iași.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila lui Dumnedeii Donm ţărei Moldaviei

Tubitorkule de Dumnedeii și al nostru rugătorku Prâsfinţia ta
Hușuluă şi Lpitrop Sfintei Mitropoliă.

CDAĂLIV.

Fiind-că

depozitarisit,” din

porunca,

din

averea

săvârșitului

procatohului

nostru

din

Mihail

viță
Suţul

Chir

Jeletie Ipiscop

Constandin
Voevod,

Chișcăţăl sati

trci-deci

mii lei la,

Sfânta Mitropolie, spre facerea orfanotrofului, şi fiind-că pentru acestă lucrare trehuește
somă mai mare de bani, și vreme acum nu ne iartă a închipui săvârşirea, acestui lueru
după cuviință, rămâne ca după punerea la cale a celora-l-alte bune orânducli ce privese
spre folosul obștici să să închipudscă și acesta. Acum însă luând mat întăi aminte Domnia mea asupra drumurilor apelor ce vin aice în oraș, că sînt la cele mai multe locuri
din învechite “vremi stricate și neapărat, trebue numai de cât a s& pune în lucrare fa„cerea și îndreptarea lor, ca să nu vie în lipsă și pătimire lăcuitorii orăștni, fiind cea
mai de trebuință pentru oraș, hotărîm și poruncim Prâosfinţiei tale, ca toți banii mai
sus arătaţi, trei-deci mii lei apucând pe Sameșul Sfintei Mitropolii, Păharnicul Constandin,

prin

a căruia

mână

sati

priimit,

să teslimariseștă

Prâosfinţia

ta făr

cât

de

puţină

prelungire la Epitropul cască apelor, Dumnia-lui Draeachi Rosăt spre a pune în lucrare
acum îndată cumpărarea în vreme a materiei trebuinci6să întru facerea drumurilor, de
a cărora, teslimarisire făr' nimie întârdiere vei priimi Prâsfinția, ta adeverinţa Epitropului.
Acâsta hotărîm și poruncim.
(LL. g.]

.

1823 Ianuarie 4.

Procet Vel Logofăt.
Sai trecut, Dimitrie

Velișcu Condicar.
ADOR
PARA

DATA,

Mitropolitul Veniamin scrie Guvernatorului Bucovinei, că este gata a da mijloce
spre repararea vechei Jlitropolii din Sucdva, numai să-l păsudscă pănă la primăvară,

Inalt Erelenţa
CDAĂLV.

supt No. 8111

fiind-că acum este spre

lomnă.

Vostră.

Cu adâncă smerenie și plecăciune

am priimit scrisârea Inalt Exelenţiei tale.

lăturată cu acturile închipuite pentru meremetul bisăricei Mitropolia din

—
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Suceva și elopotnița ei, care cu mate luare aminte și băgare de samă cetindu-le, am înțăles
cele mie pusă înainte, la care cu adâncă plecăciune răspund înalt Exelenţiei tale, că
dacă planul acesta închipuit și iscălit încă de la Avgust în 19 a anului trecut 1823,
Dar fiind că mi-se trimite
şi înc6pă

meremet,

acest

ar fi fost și săvârşit acest meremet.

acum

negreșit că pănă

mi sar fi trimis de atuncea,

toema acum asupra ernei, şi mi se cere ca în 14 ile să să
asăminea

cerire

aste

totul

cu

putință

preste

a să

în-

săvârşi

dată, ci m& rog cu smerenie ca să fit păsuit pănă în primă-vara viitâre, pentru că
acum în arnă făeând gătirea materici trebuinci6să și îngrijire și de lucrătorii acestui
ineremet, în primă-vară numai de cât să să înedpă lucrul şi să s6 alcătuescă tocma după
planul ce mi sa trimis, pentru care volu rândui și om înadins cu îngrijire spre stăruirea
și săvârșirea acestui meremet. Acâsta cu plecăciune și smerenie cel
Al Inalt Exelenţiei tale plecată slugă,
——

NE GRE—

18293.

Declarația

Jlitropolitului Veniamin dată Episcopului de Huși ]leletie, prin, care se

specifică că suma de 100.000 lei, ce a împrumutat pe conta Jitropoliei, Preasânţia
sa, ca administrator al dlitropliei, în urma ordinului dat de Caimacamul Vogoride,
pentru întreținerea armatei turcești, o va plăti Mitropolia presentatorilor cu sinetele.
CDNLVI.

Banii

ce sati

luat

să da din veniturile Mitropoliei
la anul 1822 Iunie.

cu

înprumutare

și a Monăsti ilor
-

în plata

sute

Moldovenești,

de

în

mii

lei,

hotărită

a

trebuinţele oștineștă,
tă,
|

Lei

De la Păharnicul Vasile Alexandri.
De la Dumnia-lui Banul Mihălache Pascu.
De la Dumnia-lui Spătarul Latif.

18000

De la Dumnia-lui Spătarul Ioniţă Duca.

2000
15000
2000
950

De
De
De
De
De

5000

a

A

2260
8000
17500

a

n

la
la
ln
la
la

Dumnia-lui Vornicul Vasile Mielescul.
Dumnia-lui Vornicul Ștefănache Rostt.
Iconomul Theodosie.
Ieromonah 'Limotheiu.
Dumnia-lui Ciminarul Răducan Botezatul,

de la Dumnia-lui

Ban

|

Raducan Mălinescu.

|

luâţi

Bondre.

De la Dumnia-lui Banul Dimitrache
De la Dumnia-lui Doftorul Vioala.

2600

De la Dumnia-lui Comisul Grigore Cuza.
n

p:

3600
$400

1400 - De la Dumnia-lui Spătarul Ioan Cuza.
2290
De la Dumnia-lui Banul Enacache.

lin Hust
neguțţitoriu Nicolae eo ie] din
Huși.

De la

4000

la Postelnicul Ioan Mardare
Adică una-suti mii de lei, ce sai

100000

3

7000

De

hotisit

a să da

în trebuințile

oștinești

din

veniturile Mitropoliei și a Monăstirilor Moldovenești, după țidula Caimacamului Moldaviei,
Dumnia-lui Hatmanul Ștefânache Vogoride, și sati înprumutat Prâosfinţia sa fratele Hușul de la ipochimenul ce să arată prin acest izvod, cu sîneturile Frăției sale, de o ai
răspuns. Are a o plăti Mitropolia, adică fiește-căruia ipochimen ce să vor arăta, cu acele

—
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sîneturi a Frăţici sale pe suma mai sus însămnată, înpreună şi cu dobânda lor. Pentru
care spre desfacerea Prâosfinţiei sale i s'au dat acestă, serisâre cu a nâstră iscălitură, și
a Sfintei Mitropolii pecete.
VENIAMIN Alitropolit Moldavie.
(Locul sigilului Mitropoliei),

1823

Ghenar 45,

Sineturile ce saă prefăcut.

Le
19000

|
S'aii dat sînet Dumni-sale Doftorului Vioala, 1822 Noemvrie 22, banii ce sati
fost luat de la Dumnia-lui Spătarul Latif, adică:
17500
capite din 15 Iunie 1822.
1627 14 Dobânda pe 6 luni și 6 dile de la 15 Iunie şi pănă la 12 Noemvrie.
19127 14 Din care i sai dat 127 lei 14 parale, rămăind 19 mil lei deplin.
Sati dat Dumni-sale Doftorului Vioala, banii ce ati fost dat de la Septemvrie

8954

15, adică:

8400 capite
554 dobânda
404
150
Sati dat sînet
banii ce ai
5000 capitele,
450 dobânda
5150

5450

Aceste sîneturi
plăti de Mitropolie.

pe 5 luni, de la 15 Septemvrie și pănă la 15 Ghenar 1823, însă
dobânda 235-100 lei, câte 7 pol lei la pungă.
dobânda a 3000 lei câte 5 lei la pungi.
Dumni-sale Caminarului Răducanu Botezatul, 823 Ghenar 18,
fost dat de la 18 a trecutei luni Iulie 1822, însă
pe 6 luni de la 28 Iulie şi pănă la Ghenar

ce sînt pe suma

din

condeile

în

1823.

dos enprinsă, asăminea ati a să

———ROOR—

18
82 8e

Învodla

între Jlitropolie și Epitr opta Sântului Spiridon pentru o ţigancă măritată ca să deke în loc una nemăritată.
Epitropii Monăstirei Sfântului Spiridon.

CDALVII. Pentru o ţigancă anume Ioana vadana, fata lui Ursu herariii, r6bă a
Sfintei Mitropolii, ce s'au luat cu bună priimirea nâstră şi cu învodlă de schimb, s'ait
măritat după un Costandin herariu, rob a Monăstirei Sfântului Spiridon, întru alcătuire
ca înpotriva aceştii țigance Ioana vadana, să să deie altă țigancă, fată mare, în vrâstă
de măritat, din ori-ce ţigani se va găsi și va voi a lua Sfânta Mitropolie, adică din
acei a Proorocului Samuil de la Focșani i din a Precistei din Roman, sai din aceştia,
a Monăstirei Sfântului Spiridon; aşa fiind învoelile despre amândouă părţile, urmeză
schimbul acesta,și în vremea când se va găsi țiganca şi va voi a, lua-o Sfânta, Mitropolie, să st dee fără „nici o oprire, și spre întocmai păzirea, aceștii învoeli, sati dat
acestă scrisâre de la Monăstire, luându-să alta aseminea scrisre şi din partea Sfintei
Mita opoliă.
aa NtATZgLos.
z

1823 Matu 29,

—
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28

Pitacul Domnitorului loan Sturdza cătră Veniamin Jlitropolitul loldovei, prin
care-l rogă a da carte de blestem asupra Banului anolache Pascul, spre a
declara abuzurile ce. s'ar fi făcut cu bană pentru întreținerea armatei turcești,
și care bani trebue, dupre reclame, să-i plătiscă acum fara.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila luă Dumnegeii Domn țărei Moldaviei.
Prtosfinţite şi al nostru duhovnicesc Parinte

Chirio Chi”

Veniamin Mitropolit al ţarei.

CDALVIII. Incungiurările nevoite care aii fost neapărat trebuitâre întru ţinerea, ŞI
îndestularea oștilor prea puternicului Inpărat pricinuind sîmţitâre cheltueli țărcă, ati supus
pământesca, Visterie de atunci supt o înpovorată sarcină de datorie, pentru care cu necurmare primind necontenite tânguiri prin jalobi, cerând fieşte-care dreptul stii cu care
ai ereditarisit-o. In atâtea rânduri prin domneștile nâstre ţidule sati poroncit obştiei
boerești, ca adunându-să la un loc să iscălescă chipul și locul de unde să cuvine a să
ridica acâstă sarcină de datorie dreptă a ţărei. cu care să să dispăgubască particularnicile stări ce ai creditarisit-o. Intru care cercetând Domnia mea pricina neaducerei întru
săverşire (a) acestor țidule, ne-am încredinţat că cea mai multă parte din obștia, boerimei prepun că, asupra somilor cheltuite a Metohurilor întrebuințate spre hrana oștilor,
precum of, vaci și pâine, sar fi metahirisit catahrisuri (abuzuri) nemărginite în folosințe personalicești. Pentru acela dar, fiind-că asupra acestora ai fost rânduit Dumnia-lui Banul Mihalache Paseul, carele trebue să aibă și tâtă ştiinţa, de tâte, Pr6osvinţia Vâstră să slobodiţi
carte de blăstăm asupra numitului cu acestă cuprindere: ca atât pentru sfeterismosurile
(substragerile),ce însuși le-ati făcut, sait le-ati uneltit pentru alții, sait cea mal mică știință și
prepunerea

de are

că sai

urmat de cătră altul care-va întru acestă

mărturisască, pentru ca fără prelungire și noi să dăm
(L. S)

modă,

înscris să le

cea după dreptate hotărîre.
1823

Iunio

12.

Iașir.

Procei Vel Logofăt.

182

Ordinul

Visternicului

Petrache

8.

Sturdza cătră

Strdarul

Constantin Popovici,

spre a da imediat poterași pentru prinderea tălharilor remași în țară din timpul Lterieă.
-De la Visterie—cătră

cinstit Dumnia-lui Sărdarul Constandin Popovică

CDĂLIA. Sai vădut cele cuprinse. prin înștiințarea, Dumni-tale din 10 a urmitârei
luni, pentru nedarea potirașilor trebuincioși de cătră Dumnia-lor Vornicit de Botoșani,
și dar seriindu-să Dumni-lor sale cele de cuviință, vei cere de la Dumnia-lor Smenii poronciţi, cu carii după trebuință vei urma. Iar Dumnia-ta- cu acest fel de îndreptări nu
Vei putea scăpa de răspundere, altă dată îngrijindu-te îndată a, seri întru prinderea, tăl-

harilor la, locul ce să vor arăta.

Petrache Sturdza Vel Logofăt.

Documente

|

1823 Iunie 17,

st

—
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1828.

Lpistola Patriarhului Antim cătră Jlitropolitul Veniamin ca respuns la scrisorile ce
acesta îi trimisese, amintindu-i că s'a reîntors la arhipăstoria sa. In aceste respunsuri să strevede că Patriarhul wa voit a-i răspunde imediat, ci a așteptat consensul Domnitorului țărei în acdsia. De asemenea îi promite trimiterea
sântelor Îloște, și că sântul Jlir cerut i l-a și expediat.
ANOIMOS EAEQ OEOYT APĂLENIISROINOL
KONSTANTINOYIIOAEOS, NEAL POMHS,
KAI OIKOYMENIROX IIATPIAPĂHS.

Antim cu mila

“Jepwzare uintponodiza, MoNSzfixs, Unire
za, Etape many,
Ev “Avi mvebuazi danti7
dee,
za owhheTovpyi zis 'fuv

Preasfințite dlitropolite al Moldovei, prea
onorate şi Ezarhe al Platurilor, frate în
sântul Spirit și conliturgisitor al modestiei
ndstre, Domnule Veniamin, har fie de la noi
Preasfinţeniei tale şi pace de la Dumnedeii.
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lui Dumnedeă

Constantinopolului,

Arhiepiscop al

Romei noiiă
Ecumenic.

După reîntâreerea, vâstră,

şi

Patriarh

epistolele fră-

țești trimise noile și cea dintiiti și cea de
a doiia le-am priimit și am vădut cele în
ele. Răspunsul din partea nâstră, ati întărdiat în adevăr, nu din altă causă, ci numai
din lipsa prea strălucitelor egemoniceștă serisori, care trebuia să asocieze pe cele dintăă scrisori după întrecerea vâstră, după
cun Înţelepciunea vâstră înțelege pe deplin. Acum luând motiv și de la păzita
de Dumnedeii Inălţime, ne mișcăm condeiul
informând mai întălu pre Sânţenia Vâstră,
că Biserica, dupre cum și mai înainte, așa
și acum și după acâsta o cunâște membră,
adevărată și al6să. întristându-se de împrejurările venite asupra ci, mângăind pe
Preasânţenii Voâstră cu reîntârcerea, spre
mai bine a lucrurilor de acolo cu ajutorul lui Dumnedeii și îndurarea impărătâscă,;
pentru care avend recunoscinţă, Preasânţia
Vâstră, este necesar să se râge pentru prosperarea puterei împărătești, îndreptând spre

acâsta și pe cel de sub protecţia spirituală
a vostră, de consens cu disposiţia înelinătâre
spre acesta a fiilor voştri îndelung îndiiţi. Asemenea conducând în acelaș timp
turma vâstră intelectuală la pășuni mântuitore a harurilor Evangelice. Am vădut şi
frățeștele vâstre cereri. Deci respectiv de
căsătoria amintită a lui Gheorghie Roseti
cu fiica boerului Logofăt, despre care se
cere condescendența bisericescă, pentru că
este în gradul al cincilea de anhistie. Permisiune absolută bisericâscă nu se pâte da,
pentru că este un grad din cele oprite.
Dar lăsăm economia acâsta, la Preasânţia
V6stră, ca mai de aprâpe putând mai cu siguranță și mai clar să cunâsceţi cele ce se petrec, având cause bine-cuvântate, care reclamă săverșirea cu necesitate a căsătoriei, să vă
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arătați mai condescendent, păzindu-vă însă
a ve conserva consciinţa curată spre anu
vă face participator la, păcate streine. Cât
despre mâștele martirice ce cereți, fiind-eă
acum din împrejurările cunoscute nu putem să le găsim de unde trebue, spre a
vă satisface nevoia, ne vom îngriji după
putință și în urmă ve vom satisface-o. Iar
Sântul Mir vam trimis cu puţin înainte
doiiă vase de plumb, care vă va fi de ajuns, cu ajutorul lui Dumnedeii și va avea acea biserica pentru sânţirea, fiilor voştri
spirituali. Sperăm că va fi ajuns acum în
totă siguranța. Acesta, pentru present ca,
respuns. Iar anii voştri fie de la DumneCeii cât mal mulți și prea mântuitori.
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1823 Iunie 19.
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18828.

Domnitorul l9n Sandu Sturdza cere Jitropolitului Veniamin declaraţie înscris
pentru o sumă de bani, pe care Visternicul “-ar fi ertat Spătarului Gheorghe
Costache și despre care ertare ar ști și Jlitropolitul.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila lui Dumnedeii Domn ţărei Moldaviei.
Prtosfinţite Parinte Mitropolite.

CDLI. In pricina de giudecată ce are Dumnia-lui Spitarul Gheorghe Costache cu
Dumnia-lui Visternicul Costache Canta, pentru banii cu care îi este datoriu Dumnia-lui
Spatarul,

Dumni-sale

Visternicului.

Ne-aii arătat Dumnia-lui Spătarul, că fiind amândotiă părţile înaintea Prosvinţiilor
Vestre ar fi dis Dumnia-lui Visternicul, că un condeiu de 1000 galbeni și altul de 150

galbeni îi Xartă, de voia Dumni-sale. Vrând dar noi a ne încredința, de la însuși Prâos-

vinția V6stră de este adevărată acâsta, să avem înscris înștiințarea Prtosvinţiilor
de ştiinţa, ce ai întru acâstă pricină.
|

(L. 8)

Vâstre

1823 Iunie 21.

Procet Vel Logofăt.

—
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1828.

Pitacul Domnului Ion Sandu Sturdza cătră Banul Enacache Dimitrie, prin care-l
îndemnă a da ca ajutor patriei la nevoi suma de 400 lei, cu care este înscris în lista boerilor, arătandu-i mulţămirile domnești. Noi loan Sandu Sturdza Voevod,
Cinstit

credincios

cu mila lui Dummedeii

boeriul Domniel-mele, Dumnia-ta

Domn

ţărei Moldovei.

Fnăcache Dimitrie,

Biv Vel Ban,

sandtate.

CDLII. După nevoia și strimtorarea ce urmeză întru cheltuelile Domnici și a pământului, care după starea cea cădută de acum și cunoscută de obştie a lăcuitorilor ţărei, neputându-să a să mai însărcina, peste dările ce urmeză, cu sfat de obşte sait socotit și
cu bună priimire a tâtă tagma, boerâscă din Eșă, prin adunarea la Svânta Mitropolie, ca
din partea simpatrioților boeri, să să facă o împrumutare Domniei de o sumă de bani, la,
care eşti și Dumnia-ta însărcinat să dai 400 lei. Deci fiind cunoscută Domniei mele filotimia Dumni-tale și socotind că cu tâtă mulțiunirea, sufletescă vei înbrățișa nevoia și.
lipsa, ce avem, giudecând că precum Dumnia-lor boerii din Eși sau filotimisit, să te
parachinisești (îndemni) a înplini și Dumnia-ta prin acestă datoria cătră însuși patria
Dumni-tale.
Iată ţi se trimite pecetluitul nostru pe suma arătată, şi seriem Dumni-tale ca închipuind cele drepte, că cu acâstă înprumutare înplineşti și cătră patrie și cătră noi o
deosebită, datorie, să faci tâte chipurile și banii însemnați să-i triimiţi îndată la boerii
rănduiți, Dumnia-lui Hatmanul Vasile Roset și Dumnia-lui Vornicul Iordache Catargiu,
ca prin Dumnia-lor să să dea la locul rânduit de Domnia-nâstră; și pe lângă înplinirea,
patrioticeștei datorii, vom lăuda și noi prothimia Dumni-tale, rămăind ca un obștese
părinte a te înbrăţoșa şi a te agluta cu Domneștile mile.
(L. 8.)
1823 Iulie 5,
Pel

SO

Visteruic.

RX——

18824.

Invitavea lui Ion Sandu Sturdza Voevod cătră Jitropolitul Veniamin, de a
chiema pe piscopiă ţărei pănă în trel dile în Iași, în afaceri urgente.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila lui Dunmedeii Domn țărei Moldaviei.

Al nostru duhovnicesc părinte dlitropolite al Moldaviei, Chirio Chir Veniamin.
CDLIII. În neapăratele trebuinți ce sînt, să cuvine a, să afla și Episcopii amânduror Eparhiilor aicea.
Deci Preosfinţia Vâstră, ca un Chiriarh, îndată să-l înștiinţaţi prin înadins scrisori,
ca numai de cât pără în trei dile să vie negreșit.
|
(L. 8.)

1824 Martie
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1824.

Pitacul luă lon Sandu Sturdza Voevod, prin care declară modul administrărel moșiilor Mnăstirești, dise închinate, și prin care se exprimă categoric de
a nu se mai primi nică un călugăr grec ca egumen la acele Jonăstiri. Comi=
letul

trebuia

a urma

disposițiunilor

cuprinse
în

acesi

Ilrisovul

domnesc,

dat în

scop.

Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila lui Dumnegeii Donm ţărei Moldaviei.

ODLIV. După cuprinderea obșteștei anaforale, ca pentru veniturile moșiilor și acareturilor Mănăstirelor de aicea. ce sînt închinate ln Monăstirile din gios, care venituri sînt date în

vendare prin Visterie, să st alcătucscă un osăbit comitet însăreinat cu tâtă acâstă trebă,
adică cu vânarea și adunarea veniturilor, ingrijarea şi privigherea asupra moșiilor ȘI
acareturilor, aducerea în căduta rândudlă a Monăstirilor; din care venituri plătindu-să
pe tot anul embaticurile la Monăstirile din gios, scoțându-se și cheltudla Monăstirilor
spre a să ţinea cu datornica rândudlă a Sfintelor slujbe, prisosul ce va rămânea, prin
obștâsea socotință,să s& dee spre întimpinarea întâmplătârei trebuinţi a pământului ; găsind și noi de cuviință obștâsca socotință a clirosului hisericese și politicese cuprinse
prin

pomenita anafora.
De și mai înainte la trecutul an

1823,

sati fost alcătuit acest

comitet tot pe acest

temeiu, dar de izn6vă acum prin acestă a nâstră Domnâscă ţidulă, care hotărîm a să
statornici şi cu Domnesc hrisov.
Insăreinăm cu totă treba acâsta a Monăstirilor de aice închinate la acele locuri pe
Prcosfinția Vâstră al nostru duhovnicesc Părinte, Chir Veniamin Arhiepiscop și Mitropolit Moldaviei, și pe ai noştri cinstiți și credincioși boeri, Dumnia-ta Gheorghie Buhuș
Hatman și Dumnia-ta Dimitrache Ghica Biv Vel Agă. Domneşte poroneind şi părinteşte
stătuindu-vă ca niște adevărați fii ai patriei să înbrăţoșați cu patrioticescă rîvnă acâstă
trebă cu care vE însărcinăm; şi fiind-că sarcina trebuinţilor ce are Preosfinţia sa Părintele Mitropolitul, nu-i

vor

lăsa

vremea

de

a sta de-avalma

lucrătoriu

înpreună cu

boeriă

rânduiți, prin alegerea Preosfinţiei sale, să rândueşte pe Prcosfinţia sa Arhimandritul și
Egumenul sfintei Monăstiri Socola, Chir Isaia, care din partea Preosfinţiei sale va, fi lucrătoriu înpreună cu rânduiţii boeri. Și dar să luați acum din Domnâsca nâstră Visterie
catagrafie de tâte moșiile și acareturile acestor Monăstiri, precum și eestractul vândărei
veniturilor, să v& îngrijiţi cu căutarea trebei de a aduce în cea mai bună rândudlă tot
ceia ce atârnă asupra aceștei trebuinți. Să faceți Prcosfinţia Vâstră alegire de 6menii
cuvioși din pământenii Moldov eni călugări (iar nici-cum din greci), spre a să rândui Egumeni la aceste Monăstini, aștdându-i cu îndatoririle spre urmarea sfintelor slujbe și a
eftaxiei (bunei ordine) sfintelor bisărici.
Veţi socoti înpreună cheltucla ce va trebui fieşte-căria Monăstini, pentru cele trebuinci6se bistricilor, lefile și hrana Eoumenului, a preoţilor şi celor-alţi slujitori, de. care
făcând izvod, veţi arăta Domnici mele ca să dăm hotărîre. Vă veţi îngriji cu plata pe
fiește-care an a embaticurilor la Monăstirile din gios, veţi avea privighere pentru hota-:
răle moșiilor și nerășluirea lor, nestricăciunea pădurilor, înbrăcându-vă cu datoriea purtare
de grijă pentru tâte, trăgând tâte veniturile în comitet de la sfântul Gheorghie a anului viitoriu
trage

1825,

Visteria,

din

pentru că pără atuncea
care

are a plăti

după

embaticurile

cuprinderea
și cheltucla

obșteștei anaforale are a le
ce sati

hotărît

a să da

în-

tracest an pentru Monăstiri, remâind Visteriei a mai trage . . . . lei în suma despăgubirei Visteriei, pentru cheltudlile pământului pricinuite de la întâmplări, precum întru
același anafora

anume

urmâză

şi socotela.

Dându-să

de cătră comitet aceşti

bani. ce ati

—
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a să trage numai cu ţidulile Domniei mele de rânduire; iar prisosul ce va rămâne din
aceste venituri peste cheltudla Monăstirilor şi plata embaticurilor, după sămile ce-și va
încheia comitetul pe fiește-care an prin cercetarea obșteseului Divan și întăritura cu
pecetea Domniei mele, se va păstra în comitet pentru întâmplătâre trebuinți a pământului. Din care prisos nu să va slobodi nici un ban supt nică un fel de nume sati cu
vre-o altă închipuire, de cât numai cu obștești socotinți arătate cu pecetea Domniei mele.
Intemeindu-să și legându-să acest pont spre statornicie și prin Domnescul hrisov, ce
se va, face, și fiind-că prin aceși obștâscă anafora a despigubirei Visterici să găseşte
cu cale ca pentru mai bun folosul și sporirea acestor venituri. să să deic în de iznbvă
vândarea veniturile moșiilor și a acareturilor pe trei ani de la sfântul Gheorghie viitor
1825, nici toptan, nici pe ţinuturi, de cât pe moșii una câte una prin sultan-mezat la
curtea gospod. Domnia mea luând aminte întru acesta, protimisim folosul obştesc a pământului cerșut de cătră obștesca adunare a clirosului bisericesc și politicese, de cât acel particularnic, și hotărim: ca să se facă și să se pue în lucrare vândarea pe trei ani a acestor venituri de la sfântul Gheorghie viitor a anului 1825, făcând comitetul de pe acum publicaţie în țară pentru acestă vândare, care va fi şi spre regularisirea, vechililor
cumpărători, spre știința și a mușteriilor noi raiale. Și de ln 15 a viitârei luni Septemvrie să să și încâpă a să şi striga în mezat pe moșii, dându-se şi sfârșit mezatului pentru
cele ce să vor plăti; și pentru 6reși-care înpliniri a Visteriei în priimirea banilor, ce
are a trage din aceste venituri în suma despăgubirei, să să îndatorescă pe cumptrători
ca din câștiul întătu a sfântului Gheorghie să deie jumătate de bani la luarea contractului și la sfântul Gheorghie vor înplini câștiul, dându-li-se contraeturile iscălite de pers6nele comitetului, care să să încredințăze și de cătră Dumnia-lor boerii Divanului după
cuprinderea anaforalei.
(Locul

pecetei).

1824 August 20.

Conache procet

Fiind copia acâsta asiminea cu cea, adevărată țidulă a Mărică sale, am încredinţat-o

eii luând pe cea adevărată, păr votu aduce-o iarăși în mâna Pr6osfinţiei
sale.
Buhuș Hatman.

No. 6, 1824,

——ORE—
1824.

Pitacul Domnitorului Ion Sandu Sturdza Voevod către Divani
știi ţărei, prin
care regultză modul administrărei moșiilor Monastireștă, dise închin
ate, și suma
de a treia parte ce trebuia a se trimite acelor dlonastiri din orient.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila lui Dumnedei Domn ţărei Moldavie
i.
|
Cinstite al nostru duhovnicesc Părinte, Preosfintite Chir Veniam
in Mitropolit Molda2ică, tubitorule de Dumnedeiă, Chin Gherasim, Episcop Sfinte)
Episcopit- Romanul,
Cinstiţi credincioși boerik Domniel mele, Dumnia-ta Constantin
Balș Biv Vel Logofă, Dumnia-ta Dimitrie Sturdza Biv Vel Logofăt, Dumnia
-vostră velițiy boeri at Divamauluă, Dumnia-ta „Vasilie Rosăt Hatman, Dumnia-ta Iordac
he Catargiu Biv Vel Visternic, Dumnia-ta Dimitrie Ralet Biv Ve Vornic, Dracache
Rosăt Biv Vel Vornic, Dumniata Costache Conachi
Biv Vel Vornic Epitrop Visteriei, Dumnia-ta Petrache
Sturdza Biv
Vel Visternic, Dumnia-ta Gheorghie Buhuș Hatman,
Dumnia-ta Aleco Grectnu Biv Vel
Vornic, Dumnia-ta Vasile Miclescu Biv Vel Vornic,
Dumnia-ta Dimitrache: Ghica Biv Vel
Aga, Dumnia-ta Aleco Sturdza Biv
PY

.

Vel Spătar,

ODLV.

Dându-se

înaltă

hotărîre

ca, pentru

*

x

.

*

.

v

Dumnia-ta

Costache

Cerchez Haiman.

moșiile

şi acareturile

Monăstirilor

de

—
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aicea, ce sînt închinate la Monăstirile de gios, să să plătâscă embaticurile
de fiește-care
an o atreia parte din t6tă suma ce va cuprinde veniturile unui an a acestor
MoșiĂ și
acareturi, și dar pe temeiul înaltei hotărîri ce sai făcut, cerând trebuinţa,
a să deosebi
pentru embaticuri o a, treia parte din suma veniturilor cu care sai. vândut moșiile
şi |
acareturile Monăstireștă, vă veți aduna Dumnia-vâstră, la Sfânta, Mitropolie și
veți face
acestă deosebire pe anul 1823 şi 1824 anilor 1821 şi 1822, ce întregi aceste
venituri
ai intrat în cheltuelile oștenești, cu un câștiii încă și din anul 1823, scoțând
din suma,
venqărei peste tot, drepte veniturile moșiilor și acareturilor grecești, ce s'a vândut
înpreună cu
cele Monăstirești și apoi din suma ce va rămânea (din) vândarea celor Monăstireşti,
scoțând
scăderile ce ai urmat din vendarea pentru părți de moșii, și moșii ce sait
luat din
stăpânirea cumpărătorilor, găsindu-s& unele în înpresurare, și altele care sait
dat Monăstirilor, din suma ce să va lămuri curată că sati luat venitul a acestor
moșii și acaretură, să să deostbâscă o a treia parte, ca să să deie pentru embaticuri
Monăstirilor din glos, şi pentru cât va fi aeâstă atreia parte pe anul 1823, și ostbit pe anul 1824,
prin
anafora să ni să facă aritare atât pentru sumă cât; și că pe vremea, viitâre
de acum
înainte ; după acea cu milostivire înaltă hotărîre să va urma neapărat
răspunderea la,
Monăstirile din gios pentru embaticuri pe tot anul o a treia parte din
suma, veniturilor
a acestor Moșii și acareturi.
(locul

peceţei)

1824

Noemvrie

10.

Conache procet.

Poslăduindu-s& din cuvânt în
credințat.

cuvânt și fiind întoema

cu

cea adevărată,

Dimitrache

sai

în-

Sturdza Logofăt.

OR —

1828.

e

Anaforaua

boerilor divaniști

care, după, chibzuirea

cătră

Domnul

In

Sandu Sturdza

Voevod,

prin

lor asupra afacerei administrative a moșiilor Îlonăstireștă

dise închinate, cer constituirea

unu

comitet

ad-hoc, care

să administreze

gereze veniturile acestor proprietăţi.
Prea Inălţate Doamne,

și să

|

CDLVI. După luminată ţidula Inălţimei tale din 10 a trecutei luni Noemvrie, cuprindătâre că după înalta poroncă pentru moșiile și acareturile Monăstireşti de aicea din
cuprinsul țăreă ce sînt închinate la Monăstirile din gios, să se plătâscă, embaticurile pe
fiește-care an o atreia parte din tâtă, suma ce ar cuprinde veniturile unui an, şi că spre
acâsta fiind trebuință a se os&bi pentru embaticuri o atreia, parte din suma veniturilor
cu care să vor fi dat în orândă moșiile și acareturile acestor Monăstiă, să ne adunăm
la Sfânta Mitropolie și să deosebim câtă iaste dreptă o atreia parte din aceste venituri
pe anii 1823 și 1824, bez a anilor 1821 și 1822, ce întregi aceste venituri cât sar fi
putut aduna ar fi întrat în cheltudlile oștinești, cu un câștiu încă din anul 1823, și
pentru cât va fi acest a treia parte pe anii 1823 și 1824, prin anafora să facem cunoscut Inălţimei tale, atât pentru sumă cât și că pe vremea viitâre de acum înainte, după
„acea cu milostivire înaltă, hotărîre se va urma neapărat respunderea la Monăstirile 'din
gios, pentru embaticuri o a, treia parte din suma. veniturilor pe tot anul.

— 408—
Pe lângă care acâstă țidulă ne-ai făcut Măria ta cunoscut prin vii gralu, că tot
după înalta poroncă cele-l-alte doit părţi ati a fi întrebuințate în folosul piimântului
acestuia, adecă o parte întru ţinerea și cheltudlile sfintelo lăcașuri și ccia-l-altă parte
în curate trebuinţe a pământului. După poroncă ne-am adunat la Sfânta Mitropolie, și
întrând în cercetare, cât pentru de a osăbi pomenita a treia parte din veniturile Monastirești pe anii 1823 și 1824, fiind-că tâte socotelile de vândare în orândă a moșiilor și
a acareturilor acestora, precum și a luaturilor și a daturilor și a scăderilor ce vor fi
urmat,

aii fost pe sama

Domneștii

Visterici,

tot

Visteria

Domnâscă

va

face deosăbire

acei a treia părți și o va răspunde.
Iar apoi că să va urma, neapărat pe vremea viitâre răspunderea la Monăstirile din
Sios pe o a treia parte de tâte veniturile Monastirești, câte sînt aicea în ţară și pe tot
anul în cuvânt de embaticuri, noi, Prea Inălţate Dâmne, noi clirosul bisericesc. și politicese luând întru băgare de samă gingăşimea aceștei încredințări de câte înprejurări
spânzură și atârnă, dar nu mai puțin și că moșiile și acareturile acestea fiind curată
avere a sfintelor lăcașuri de aicea din țară, iar nu a Monastirilor din gros, embaticurile
ce să da la locurile din pios unde

sînţ închinate

era numai

din

prisosul veniturilor şi

că iaste o dreptate mai mult și pentru sfintele lăcașuri de aicea a să întâree iarăși
privigherea şi luarea de samă a acestor venituri asupra pământenilor, de cătră care
dintru început ai fost ele și zidite şi înzistrate; noi dicem en toții, că pe temeiu de a
să alege de cătră boerii pământului

doi boeri încredințători, carii de înpreuna

cu

Prâs-

finţitul Mitropolit și Prâsfințiţii Episcopi să alcătutseă un comitet în Sfânta Mitropolie,
de care comitet să spânzure şi să atârne vândarea cu anul prin obştese mezat a veni”
turilor fiește-căria moșii și acaret Monastiresc, fără de nici o amestecare particularnică
sati a Domniei; pe temeiu de a să rândui îndată pe la tâte aceste Monastiră Irumeni
numai din pământeni Moldoveni, aleşi de cătră comitet, dar nici decum, nici din străini,
nici din înpământeniţi; pe temelu că tâte veniturile ce să vor aduna să să strîngă în
acest comitet, de unde pe tot anul osăbindu-să acea a, treia parte să s& răspundă prin
Capi-chihaelile din Țarigrad ca, să să deie la Patriarhie,

spre a s& înpărţi la Monastirile din

gios; pe temeiu că din cele-l-alte doit părți una va fi pentru ţinerea și cheltudlile trebuinci6se la sfintele lăcașuri de aicea, întrebuiniându-să nu după sama veniturilor ce
ar avea, ci după starea fiește-căria Monastiri, cela-l-altă a treie parte, adecă accea hărăzită pentru întrebuințări a pământului, să stea în comitet la Mitropolie, ca în sînul patriei, de unde prin nici un feliu de altă mijlocire sati poroncă a Domniei sa nu să pâtă
macar nici în parte deslipi, de cât la obștești trebuinţe a pământului, cumpănit socotite
şi prin anafora arătate cătră stepânire de cătră obştescul sfat a Pr6osfinţitului Mitropolit
cu Prâosfinţiţii Episcopi și a, boerilor pământeni; iar întralt chip supt nici un cuvânt

să nu să pâtă lua un ban macar din veniturile acestea.
Pe

aceste

temeiuri

statornicite întru lucrarea lor și

cu nestrămutare păzire și urmate,

dicem că luim cu tâtă încredințarea asupra pământului și a nâstră, că acea a treia parte
din soma veniturilor fiește-căruia an a moșiilor și acareturilor Monastireştă, va fi la, vreme

şi după

cursul de aicea a monedilor,

răspunsă

prin Capi-chihaelile din 'Țarigrad,

ca să

să dea la Patriarhie, spre a să înpărți pe la stintele Monastir din gios.
Acâstă copie poslăduindu-să

1525 Mart

din cuvânt în

13

cuvânt și fiind întoema cu orighinalul

Sati adevărat cu iscăliturile nâstre.
VENIAMIN Alitropolit Moldaviei.
GHERASIM Episcop Romanul.
Dimitrache Sturdza Logofăt. Theodor Balş Vel Logofăt. Donici Vel Logofăt.
Conache
Vornic. Vasile Miclescu Vornic. Dimitrie Beldiman Vel Vornic. Toader
Buhuș Vel Vornic.
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Anaforaiia cătră Domnitor în cestiunea desfacerei căsăto
riei dintre Spătarul
Manolache Bogdan și soția. sa Jlăridra Cantacuzin, și
în care fiind afaceri
de bani se vogă a regula ca să se plătdscăi datoriile din
partea celui ce le-a
făcul. Jar în cât privește pentru desfacerea bisericdscă, acdsta
o lasă la apreciarea și judecata Jlitropolitului, singurul în drept în acele
timpuri.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila lui Dumnedeii Domn ţărei
Moldaviei.

CDLVII. Cetindu-să anaforaua acâsta Domnici mele, cuprin
dătâre de punerea, înainte a ceririlor urmate din partea numiţilor gâlcevitoră, și cât
pentru deslegarea nunţei,
acesta, fiind că spânzură la Arhipăstoresca datorie, de acolo
își vor lua, deslegare; Iar datoriile plătite și ridicate asupra Dumni-sale Spatarul Manolache Bogda
n, de astădi rămâne
în răspunderea numitei îndatorite și Dumnia-vâstră Epitropil
sînteți îndatoriţi ca din
veniturile zestrei să să plătâscă și să să desfacă pe Dumnia-lui
Spatarul, pe lângă care
Dumnia-vâstră veţi aduce în cumpănire și cheltuelile ce să
cuvin Dumni-sale întiacest
chip, adecă ca pe fiește-care lună să i să dea câte cinci-sute
lei, să-și p6tă afla mat
grabnică scăpare de plata, datoriilor ce este însărcinată, precu
m hotărîm şi întărim ana»
foratia acesta cu a nâstră Domnescă pecete.
(l-ocul peceței gospod)

182

Matu

9.

Vel Logofăt procet.

Prea Inalţate Dumne.
După a Inălţimei tale Domnâseă
arătătâre

că adunând

Preosfinţia sa în

întărituri pe anaforaiia
duhovnicescă

Preosfinţitului Mitropolit,

cercetare pe Dumnia-lui

Spatar

u]
Manolache Bogdan și pe Dumnia-ei Cucâna Maribra Cantac
uzin, sati sîrguit făcându-le
amândurora t6tă sfătuirea și îndemnarea ca să trăâscă înpre
ună ; însă atât Dumnia-lui
Spatarul sai arătat cu totul ncînpăcat spre acâsta, cât și
despre amândoi o asăminea
hotărîre, ca să numai trătscă înpreună, și de cătră Prâosfinţia
sa, după, ce sai făcut
tâte cele după datorie, vedându-să că între Dumnia-lor nu
să mai pâte alcătui unire,
șI despre aită parte, la o asiminea întâmplare, iarăși nefiind
slobod a să dezlega, nunta,
fără de pravelnice dovedi, și iarăși acelea a le cere urmâză mai
mult defăimare și categorie și mal vîrtos nădâjduind că cu trecere de vreme și cu bunele
purtări cele de acum
înainte a Cucânei Măridrei se va pleca inima Dumni-sale Spatar
ului a să uni Xarăşi,
lasă Preosfinţia sa la hotărîrea Inălţimei tale ca să să pue la cale,
precum Duhul Sfânt
ve va lumina. La, care Inălţimea, ta hotărăşte: rânduindu-ne, pre noi
Epitropi ca să luăm
zăstrea, de li Dumnia-lui Spatarul cu folosurile ei din vremea deosăb
irei dintre Dumnia-lor, și să iconomisim cheltuelile Dumni-sale jăluitrei, din veniturile
zăstrei sale, pără
la cea de pe urmă dezlegare a pricinei aceștia. Intru urmarea lumină
tei” poronci: am
cerut de la Dumnia-lui Spatarul Manolache ca, să ne arăte pentru moșiil
e zăstrei de sînt
date cu contracturi de vendare și cu cât preţ, și osăbit să ne arăte și
ce folos să vine
ca să ia Dumnia-ci jăluitârea din veniturile moșiilor, din vremea deostbirei
între Dumnia-lor, ce sati întâmplat la luna lui” Noemvrie 6 (a) anului trecut; şi Dumni
a-lui Spa.
tarul, precum înaintea Preosfințitului Mitropolit. asăminea și cătră noi s'aii
arătat cu totul
neînpăcat spre acâsta, cerând o desăvârşită desfacere, ca să-i teslimarisas
că t6tă zăstrea
și Dumnia-ei Cucâna, Mari6ra, să-l desfacă, de socotelile datoriei lor, din vremea
.veduviei

- sale, cu. care Dumnia-l
atiui
fost înbrăcat a le plăti pentru Dumnia-ei, nădăjduind buna.
Documente

ş2.

.
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veţuire și petrecere întru însoțirea Dumni-lor sale; carele ne-aii arătat și socotâlă de câți
bani aii plătit înainte și câte sîneturi ai schimbat pe numele Dumni-sale și altele le-ati
iscălit supt a sa îndatorire, ca să le plătâscă, arătându-ne Dumnia-lui atât sîneturile datoriilor câte ai plătit înainte, cuprindătâre în sumă de 10:106 lei 96 bani și în galbeni
olandeji 451, cât și de datoriile ce ai schimbat sîneturile supt a sa iscălitură și îndatorit a le răspunde, cuprindătâre în sumă de 28,901 lei 40 bani şi în galbeni olandeji
1369, dicând Dumnia-lui ca să facem arătare Inălţimei tale, ca unui stăpân și obştese
părinte a fiilor patriei, că Dumnia-lui nici cum nu să înpotriveşte a teslimarisi tâtă
zestrea și a da samă şi de rodurile analoghisite de la vremea deosăbirei între Dumnialor, însă și Dumnia-lui, să fie desfăcut de 'sarcina datoriilor, supt care să vede cădut pe
schimbarea sîneturilor supt a sa iscălitură, cu îndatorire de a le plăti Dumnia-lui, precum

și suma

datoriilor plătite înainte, cuprindetâre

în sună

precum

Sati arătat mai sus

de 10,406 lei 96 bani și 451 galbeni olandeji, precum şi 3128 lei 48 bani, ce are a
lua de la Dumnia-ei Postelnicesa Catinca Cantacuzin, maica Dumni-sale Cucânei Mari6rci, după socotela și dovedile ce ne-ai arătat înscris, arătând pe lângă acâsta struncinarea stărei sale și nenorocirea care pote a i se pricinui din partea creditorilor Dumni-sale Cucânei

Mări6rei, având

sîneturile supt însuși iscălitura și îndatorirea Dumni-sale

de a le răspunde. Și că de vreme ce între Dumnia-lor este o asăminea hotărîre ca să nu
mai trăâscă înpreună, st râgă să fie desăvârșit desfăcuți şi măcar că însuși Dumnia-lui
la însoțirea sa cu Dumnia-ei Cucâna Maridra, nădăjduind buna petrecere și viețuire, sati
fost îndatorit ca să plătescă 45,000 lei din datoriile Dumni-sale Cucânci, dar de vreme
ce nenorocirea sati adus de a să deostbi pentru de-apururea de Dumnia-ci și a nu mai
fi traiu înpreună, apoi dar să să facă desfacere fără vătamare, nici a unci părți, nică a
alteia; iar acestea arătându-să Dumni-sale Cuc6nei Mari6rei, aii răspuns că acâsta spânzură de la hotărîrea giudecăţei, și fiind-că la o astminea cerire de desfacere, noi socotim
că nu taste de cuviință, ca să fie cu vătămare nică a unei părți, ce Dumnia-ei să-și
ănie zestrea, și cu datoriile pe care le-aii avut din văduvie, precum și Dumnia-lui Spatarul să fie desfăcut de tâtă însărcinarea, trăgându-și suma banilor ce aii plătit pentru
Dumnia-ci Cucâna Maridra, remăind sineturile cele-l-alte în socotela datoriei, fiind. ale
Dumni-sale. lar acea destverșită hotărire rămâne a să da de cătră Inălţimea Vâstră.
Al Inălţimei tale prea plecaţi slugi,
Andronache Donici Vel

Logoftt.

Joan Greceanu

Vel

Vornic.

1895 A-r1 29,

926

S—

18258.

Jlanolache Pascal anunță pe Isaia, dichiul Jlitropoliei, că saă mai găsit și
la un argintar dat argint, de acel furat din Jlitropolie de Diaconul Ioan, din
care a făcul o candelă, și dar să caute a lua candela ca făcută din argintul
furat.
Cu plecaciune sărut mâna

Sfintiei tale, Parinte Isaia.

CDLVIII. Fiind-că precum știut iaste Sfinţiei tale, din argintul furat de acolo din
Sfânta Mitropolie de cătră Dumnia-lui diaconistul Ioan, sati fost dat de cătră dânsul
195 dramuui și la un Hagi Gheorghie argintarul, de i-ait făcut o candelă, care fiind și

gata își cere plata lucrărei, și fiind-că numitul are a să duce de aicea, Sfinţia ta, chiamă-l și pune la calea lua candela, ca nu cum-va să să ducă cu dânsa.
Pe dânsul sai trimis în câte-va rândui cu înadins om al Armășiei și nu te-ai
găsit acasă; şi sînt
Al Sfinţiei tale plecat sufletesc fitu
Alihalache

1823 Mata 4,

Pascal

Ban.

1828.

Consulul Austrică încunoștiințază prin adresă pe Departamentul afacerilor streine
din fară, că dacă Jitropolia nu va plăti anpositele cu care a remas datdre

pe moșia

Dosancea

din

Bucovina,

Guvernul sei va scdte în vândare acea moșia

spre a se despăgubi.
Preosfinţică sale Pavinteluă Chivio

Chir

|

Veniaiin dlitropolit. Moldaviei.

CDIAX. După nota ce ai dat cinstita, Aghenţie cătrtă Departamentul acesta al
pricinilor străine sub No.... cu arătare in cuprinderea cererei Chesaro-erăiescului Crai-

zat al Bucovinei, spre a. să face știut Sfintei Mitropolii, că de vreme
ati rânas datâie cu banii birului Impărătese pe anul trecut cu 400

ce moșia Bosancea
fiorini, bani vechi,

Și pe anul acesta curgător asămenea cu o somă de bani tot bir, sar vedea silit acel
Craizat a da acea moşie în orândă pe 18 luni cu licitaţie acum la 22 Septemvrie anul
următoriu c€. n., făcând poftitore cerire cinstita Aghenţie ca să st înștinţeze de acâsta pe
Preosfinția vâstră cu cât să va putea mai îngrab. După care următor fiind Departamentul cu cinste cuviinci6să aduce spre cunoștința Prâosfinţiilor V6stre, așteptând ca, să
bine-voiţi a, trimite îndată răspunsul ce veți fi având întru acâsta.
„Catargiu Vormie. Grigorie Ghica.
1825

Septemvrie 1. N-o

1487,

1825.

Departamentul pricinilor streine din Jloldova înaintiză niște acte Mitropolitului
Jloldovei, venite
PreosfinţieY sale Părintehui Chirio,

dela
Chir

Consulatul Austriac.
Veniamin, Mitropolit Moldaviei.

CDLX. In cuprinderea notei ce ai primit Departamentul acesta al pricinlor străine
de la cinstita Aghenţie sub No. 1674, cu cinste cuviinei6să însoțim aicea acturile ce ast
trimis cu răspiscă, ca să să dea la Preosfinţia Vâstră, care răspiscă, iscălindu-o să binevoiţi a o trimite la, acest Departament spre a să da la cinstita Aghenţie.
Catargiu Vornic. Grigorie Ghica.
,

No. 1496.

TOS

RE—

1825 Septemvrie

1,
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Serisdrea

Jlitropolitului

Veniamin

cătră

Domnitorul

]loldavieă

loan

Sandu

Sturdza Voevod, prin care-i reamintește conlucrarea sa pentru a ajunge Domn
și sentimentele ce nutrește pentru el, și-i declară că să simte întristat că s'a supărat asupra sa, din causa neorânduelilor în administraţia averilor moșiilor
Jonastirilor dise închinate. La fine își dă opiniunea sa ce trebue a să face
în acestă cestiune.
|
Prea Inalţate Domne.

CDLAI. Cu măhniciune am aflat că Măria ta ai fi supărat 6re-cum Jarăși asupra
mea, învinovățindu-mă că nu stai a st da chizășia boerilor patrioți pentru r&spunderea
embaticurilor

Monăstirilor închinate la părţile din gios pre fiește-carele an, care chizășie

în țidula Măriei tale nici se pomenește; și am dreptate a mă măhni fârte, știind rîvna,
cu care tot-d6una și întru tâte am fost spre a vă mulțămi și jertfirile ce am făcut spre
priinţa Mărică tale, pătimind pâte cu unele și preste datoriile epanghelmei (datoriei) mele. Iexrtați-mă dar a mă tălmăci întru -acâsta cu deplinătate Inălţimei vâstre, și a vă încredința,
că eii ca un păstoriu (măcar nevrednic) și opștese duhovnic, știind tămuitele tânguiră
mai a tuturor boerilor simpatrioți despre acâsta pricină, îmi este cu neputinţă a păși
mai înainte și a adaoge îndemnări, când soborniceștile canâne hotărăsc că cele lui Dumnedeii afierosite să fie nerășluite și când datoria epanghelmei mele m& cere mai cu deosebire de cât pre tot altul a protejarisi dreptăţile dumnedeeștilor lăcașuri; și ascultați,
rogu-vă, disurile acestea în taină, căci nu sînt de trecut cu vederea. Iată că doi ani sînt
trecuți (îmi ic), de când luându-să de cătră Măria sa veniturile acestor Monastizi cu
închipuire și așădământ de a să lăsa și a să da cele de trebuință spre întocmirea Monastirilor, spre ţinerea BEgumenilor, a preuţilor slujitori, a cântăreților trebuitori şi a
câţi-va monahi dupre rândudla legei, iar iale staă și pănă astă-di, unele pustii și altele
întru stricăciune și fără nică o purtare de grijă, încă și acele întru care tot să cântă
sfintele slujbe, lipsite și sfintele biserici de unt-de-lemn, de tămâc, de lumânări şi de
cele-l-alte trebuitâre bisericei, şi slujitorii lor trăind numai din mila creştinilor, fiind
preuți de mir, iar de ar fi călugări, nefiindu-le certat a umbla prin enorie, cu ce sar
hrăni ; apoi ce chibzuire și socotință, (îmi disc) rămâne astii-Qi a mai face ȘI ce samă a da.
Intru stricarea contracturilor vechi (dise) Măria sa ati hotărit a să alcătui comitet,
cu înputernicire ca el să vândă moșiile cu cel mai bun folos, el să triimată banii, să
rânduâscă Egumeni la fiește-care Monastire și trebuincioșii elirică, să să dea cele trebuincidse spre ținerea lor și a celora-l-alți trebuincioși Gmeni, spre întocmirea sfintelor lăcașuă și a, zidirilor ce să risipesc, să plătâscă embaticul rânduit la vreme și prisosul
numai să să întrebuințăză în trebuințele pământești; și Xată, de pe loc (îmi qic) comitetul
rânduit numai are ființă, moşiile să vând de Visteria Măviei. sale și nu tâte în mezat,
banii să strîng acolo, Monastirile și sfintele biserici dintr'ânsele stati părăsite şi fără nici
o purtare de grijă; apoi cum pot Dumnia-lor (îmi dic) a da iscălituri de chizășie și a
să face răspundători pentru buna urmare de aicea, și pentru păzirea plăței embaticurilor
la vreme.
|
|
Acestea, Prea Inălţate Dâmne, fiind disurile și arătările boerilor pământeni cătră mine
și cu multă adăogire încă de tânguire, pentru pustiirea, strămoșeștilor afierosiri câtră

Dumnedeu, că mă găsiți vinovat şi giudecaţi ca înaintea, lui Dumnedeii cu curat cuget

că ei sînt datoriu și că pot a plini cerirea, şi voința Măriei tale acesta. Bă și acum
Jarăși îndrăznesc cu smerenie a, sfătui și a ruga pe Înălţimea ta, să lăsaţi cu
totul asupra
pământenilor acestă lucrare și întru alegerea de comitet ca el să vândă moșiile, el
să
strîngă banii, el să dea cât să va socoti de cuviințăși va, fi de trebuință, spre întocmirea

—
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celor stricate și risipite, spre așădământul și paza monastireştei bunci rândueli și a sfintelor biserici din iale, și atuncea cred că şi chezășie vor da și embaticurile la vrâme să
vor triimite, și vor fi întru mulțămire și cci de acolo și cești de aicea, și la Dumnedeii
mai primit.
Iar de voiu avea nenorocire şi acum a nu fi ascultat, vă rog, cuget învimovăţitor
asupra mea să nu vă remâe, nici să m& socotiți înprotivitoriu interesurilor și voinţelor
|
Măriei tale, pre cât îmi iartă datoriile mâle. Am cinste
A fi întru tot îndatorit al Inălţimei vâstre osârdnie și smerit cătră Dumnedeii
|

rugătoriu

VENIAMIN Ilitropolit Aloldaviei.
1825

Fevruarie

12.

ADOR

—

1828.

Epistola Arhicveului titular Iilaret Apamias (român) cătră Jitropolitul Veniamin ca răspuns la epistola ce-i a trimis și prin care Jlitropolitul îl însciința

Deldiman.

de mortea lui Aleco

Preosfinţite Stăpâne, cu prea plecate metanii închinându-mă, strut drâpta blagosloviiGre a Prcosfinţiilor Vostre.
CDLAII. Prea sfințită scrisârea Prtosfinţiei Vâstre cu multă

smerenie

priimind

am

vădut şi jalnica vestire ce mi st dă pentru mutarea din viață a prea, scumpului : met
părinte și frate Aleco Beldiman, am cetit cu nespusă umilință și mare luare aminte câte
spre mângâere mi să scrie, pre care nimic nu le pâte strămuta, cimai vîrtos le slăvese
și le mărturisesc de prea adevărate și sfinte ale Preasfinţilor Arhierei; știu însă şi acesta,
și de Prâosfinția Vâstră aste știut, că dacă Mântuitorul Hristos Dumnedeii și om fiind

aii lăerîmat pentru prietenul săi Lazăr, âvzh5yos (relativ) 6re la un păciitos
ca mine, cum nu
are a mi se rumpe inima dinpreună cu tâte e6le din lăuntru ale mâle, piexdând pe cel
ce era mângâerea

vieţei mele,

pierlând pe cel ce era părtaş la ale mele dureri şi distihil

(nenorociri), pierqând pe povăţuitorul streinătăţilor mele și vădendu-mă acum gol despoiat,
ca un ostaș fă” de armă în mijlocul vrăjmașilor? Ah! Stăpânul meii, ah! Părintele me
cel dulce, tu ai rămas în locui, nu lăsa pre un deznădâjduit (nu la cele sufleteşti, să nu
dea Domnul) ci la durerile mele, sărac am rămas ca un copil făr depărinți și prin țări
străine, ah! amărită străinătate! adevărul arăt că nimic nu m'aii putut mângâia, cu tâte
că și Prâosfiinţitul Ungro-Vlahias, „Dumnedeii să-i răsplătescă, nu puţin mai mângâiat.
saii purtat cu creștinscă urmare, urmând" întocmai după a Prâosfinției Vâstre seris6re.
Cât matii mângâiat serisârea Prâosfinţiei Vâstre cum și cea cătră Părintele Mitropolitul,
din care scrisori vederat am cunoscut că Aleco Beldiman n'a murit. ci viază în Pr6osfinția Vâstră; deci ca, un pravoslavnie hristian ce sînt dic, precum fericitul Iov: Dom“mul mi lati dat, Domnl mi l-ati luat, fie numele lui în veci lăudat. Stăpânul met ei
cuvinte vrednice de mulțămire la părinteștile Preosfinţiei Vâstre îngrijiri pentru mine
nevrednicul nu pociti găsi, de cât numai alerg .cătră Mântuitorul Hristos și cu lacrimi
nevrednice îl rog ca să vi le r&splătescă la a dota

osfințiţilor Arhierei și în veci împărtășindu-vă
sevas (respect) sînt

de

sa venire, rânduindu-vă

duleâța

slavei,

amin.

în câta Pre-

Iar

ei cu

„Al Preosfinţiei Vâstre plecată, slugă
Filaret Apamias.
1826 Ghenur 2,

tot

—
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N. B. Piceţi mă rog Despoti lui Veniamin Arhidiaconului şi nepot că-i trimit părintâscă, blagoslovenie și să-mi triimiţă o f6e de cărțile ce are lăsate la Cuconu Scarlat
Roset că amestecate fiind cu alte cărți nu le cunâște, ca când voiu veni la lași să le
aduc făr de cheltudlă.

—— D500R6—
1826.

Lpistola
anuntă
Vlahiei
Sa

Arhiereului Filaret Apamias cătră Jitropolitul Veniamin, prin care-l
că va veni la lași, că a arătat Prea Sânţituhii Grigorie al Ungrocele scrise pentru el și că să îngrijește pentru elevi ce Prea Sânția
t-a trimis de la Iași la București în S-tul Sava, ca să învețe.

Preosfiuţite Stăpâne ! cu prea plecate metanii închinându-mă sărut drepta blagoslovitove
a Prosfinţiilor Vostve.

CDLXIII. Stăpânesc pitacul Preostinţiei Vâstre din 25 ale trecutului Ianuarie cu
nespusă duhovnieâscă bucurie o am priimit și pentru bucuria ce aveți pentru venirea,
nevrednicică mâle la Iași, vă încredințiz, Prdosfinţite Stăpâne, că cât pentru Prcosfinția
V6stră și acelor vii rămași îndoită iaste în mine, însă fiind-că mă apropii ca să văd înegritul mormânt

al scumpului

mei

părinte

și frate, nu am

condeiu

vrednic

ca să vă pot

zugrăvi gr6znica întristare care din câsul audirei me-aii stăpânit inima mea (laudat fe
numele Domnului în veci). Prosfinţitului Mitropolit Grigorie i-am arătat însuși de ai
cetit ele ce chiar cu mâna Prcosfinţiei Vostre îi însemnați și mi-ati dis că cu adâncă
smerenie și frățasci dragoste să închină Preosfinţiei Vâstre și vă mulțămește pentru heretisirea, ce-i faceţi cunoscând și dintru acesta, dragostea Prtosfinţiei Vâstre.
Pentru copii tinerii ecă trimiși de P, cosfinția Vâstră, încă pănă a nu ne serie Prâosfinția Vâstră, am avut acea purtare de grijă de a-i cerceta la șc6lă, mai vîrtos că conacul
meit iaste prea aprâpe de sfântul Sava unde ștd și învaţă, și cu venirea mea duhovniceşte vă voiu da pliroforie de.tâte, iar acum de ocamdată să stenahorisese (sunt lipsiţi)
de ale cheltuelei, și am dis Părintelui Mitropolit și Părintelui Pafnutie ca să li să dea
vre-o sută talere păn' li să vor trimite de la Iași și așa sai și urmat.
Mâine Marţi plecim la Cernica cu Părintele Mitropolitul și cu Părintele Pafnutie
|
şi Mercuri venim.
Venirea, mea, Preosfinţite Stăpâne, după pedicile ce am avut pănă acum, pâte să să
prelungescă păn' pe la lăsatul săcului de brânză,
prepus, iar eii cu tâtă sevas sînt

căci de a face sîlă mie temă
o

de vre-un

Al Preosfinţiilor Vâstre
plecată slugă
Filaret Apamias.
1826 Fevruarie

8.

——500R5—

—

415—

18268.

Epistola Ilitropolitului Veniamin cătră Lgumenul Alonăstirei Slatina de a da
câle 20 lei pe lină unui student Român ce învaţă în Cernăuţi.
Părintesca blagoslovenie trimitem Prea

Cuwvioşiei tale.

CDLAIV. 'Lenărul acesta, aducător Jul serisorei n6stre aceştia, fiind un român de aicea,
ce să învaţă în shâlele de acolo din Cernăuţi, ati cerut ca, să-i facem un feliu de ajutoriu
la petrecerea sa acolo.
Deci îndatorim pre prea Cuvioşia ta ca din banii Monăstirei Slatina, să i să dea
pe tâtă luna câte 20 lei, două-deci Iei, și la împlinirea de un an s& vor scădea cu cvitanțiile lui aicea. Acestea părinteşte fiind,
Al

prea

cuvioșiei

VENIAMIN
1826

Fevruario

tale părinte

Mitropolit

sufletese

Moldaviei.

19.

N. B. Doiă-deci lei bani turceşti.
———

90

PX
o—

18226.

pistol
da cele

Jlitropolitului Veniamin cătră Arhimandritul dMelhisedec Lemeni de a
de nevoie la învățătură tânărului Iordache, elev în Seminariul din

Cernăuţi.
Arhierescă blagoslovenie triimitem prea Cuvioşiel tale, Chi” Melhisedec Lemeni.
CDLAV. 'Lânărul Iordache, ci este întru ascultarea învățăturilor Seminarului din
Cernăuţi, supt povăţuirea Părintelui piscopului, ne serie că are trebuință de Gre-și care

cheltuclă spre întimpinarea celor ce-i lipsesc, pentru care am seris Părintelui Episcopului poftindu-l, ca după cerirea tânărului să socotâscă Preosfinţia, sa atât pentru cele care
îi sînt

de

neapărată

trebuință

acum, cum

şi pentru

scăldătârea

ce voește

a face: mai pre

urmă spre întregimea sănătăței sale. De aceia dar scriem prea Cuvioșiei tale, că aceia
ce Prcosfinţia sa va găsi de cuviință a să face și st lua, prea Cuvioşia ta din banii -ce
ai priimiţi din veniturile Monăstirei Slatina să întimpeni, priimind cvitanția Prosfinţiei
sale şi vei fi scădut, fiind
A

prea,

Cuvioşiei

tale părinte

sufletesc

1526 Aprilie 5.

N.B. In puterea vechelemelii date prea Cuvioșiei tale de noi întru strîngerea banilor câșturilor moșiilor Slatinei, vei cere și câșturile anului viitor pre cari bani prin Dichiul
Pheodorit îi vei trimite.
|
|
VENIAJIN Mitropolit Moldaviei.
(Cu însuşt condelul

Mitropolitulul

Veniamin).

SS

OCRU—

—
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1826.

Bpistola Paharniculiă Ioan, casierul Ilitropoliei, cătră Arhimandritul Jelhisedec
Lemeni din Cernăuţi, în cestiunea elevului Iordache ce studia acolo, şi în afaceri de bani.
Sărut mâna

Sfinţiei tale, părinte Melhisedec.

CDLĂVI. Datoria sfântă fiind a aduce Sfinţiei tale mai întătu cădutele mele închiniciuni,
după acesta a, heretisi pre Sfinţia, ta pentru luminatul praznic al Invierci, ca la încungiurarea a mulți și fericiţi ani să agiungi și să prăznuești după dorința și pofta inimei, întovărășit cu doritele folosuri spre a mea bucurie. Se închide Sfinţiei tale acest plic din
partea Pr6osfiinţiei sale cătră părintele Episcopul, cum și acestă serisâre a lui Iordache
ce este la şcola din Ceriuţi și supt ascultarea Părintelui Episcopului, care serisâre a
lui Iordache înpreună și cu plicul cătră Părintele Episcopul îndată să le trimiți la Preosfinția sa, căci așa i să serie în scrisâre că i st trimite și seris6rea lui Iordache spre
videre, și apoi vei primi Sfinţia ta de la Prâosfinția sa povăţuire de cele ce Preosfinţia

sa

va

găsi

de

cuviință

a

să

face

lui

Iordache, căci

este în

plic și seris6rea

cătră

Sfinţia ta. După acâsta vei bine-voi a aduna banii de la moșiile Monastirei Slatinei, adică 700 galbeni de le Hulubaşi, 300 de la Ciuba, 215 de la I6n Bontaș,pe care să-i
dai la Părintele 'Theodorit și să priimești cevit.nţie, cum și banii de la I6n Bontaș pentru
Cornul-Luneei. Eu mă rog să mă fubești şi când vei avea înlesnire să înştiinţezi pentru
rămășiţa banilor dela Cioba de aii luat sfârșit. Acesta poftese și sînt
|
A Sfinţiei tale fiiu sufletese și slugă,
loan Paharnie
1826 Aprilie

7.

18268.

Sînetul

de

20,000

lei al lui Jeletie, Episcop

de

Roman,

dat

hui Necolay

tandachi Postelnicul, înprumutând pentru bipiscopia de Iuşi acești
tru care plătea 5 la sută pe lună procente.

Cos-

bani, pen-

CDLAVII. Lei 20,000, adecă doiiă-deci mii Iei, sati luat cu înprum
utare la trebuința Episcopiei nâstre Hușii de la Dumnia-lui Postelnicul Necolae Costan
dache, în vadea,
de șasă luni de dile și cu dobândă câte cinci la sută pe lună, care:
bani la vadeatia
aratată, avem a-i răspunde Dumni-sale, neapărat înpreună și cu
dobânda lor; pentru
care sati dat Dumni-sale și acest sînet cu a nâstră iscălitură și a
Sfintei Episcopil

pecete.

|

Iscălit: MELETIE Episcop Romanului.
(L. P.)

1826 April 41,

———SR90—

—
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18528

Pitacul Domniloriului In Sandu Sturdza Voevod, ca un fel de ultimă notificare,
în procedura holârnicici unor proprietăţi ale litropolieă, faţă de proprietari ce le
înconjura și carii nu vrotaă a veni la hotărntcie.
Noi loan Sandu

CDLXVIII.
jalobă

ati făcut

Sturdza

Voevod,

cu mila

lui

tă

Dumnedeii Domn ţărei Moldaviei.

Fiind-eă Preacuvioșia sa Nectarie Protosinghelul Sfintei Mitropolii, prin
arătare

că un

Dumitru

Benovică

cu

alți răzeși

ai sti de Poenile Oancci,

Vovrieştii, 'Tălpălenii și Petreștii, nu sar fi supuind a merge în cercetarea și hotăritura,
ce are să să facă părților sfintei Mitropolii,

ce are în pomenitele

moșii;

drept aceia cât

pentru numitul Benovici, fiind-eă să află sudit, s'aii seris osăbită cartea Logofeţici cătră
Departament

de a-l supune,

iar pentru ccia-l-alți răzeși aicea, cu hotărîre poroncim Dom-

nia mea, ca să margă numai de cât cu tâte scrisorile în cercetare și hotăritură, spre a să
da sferşit Domneştei nâstre poroncă, ce sai dat cătră boeriul hotarnie; căci urmând. din
înpotrivă să va slobodi osthită poroncă, de va da sfârşit boeriul hotarnic, după câte
scrisori vor fi la Sfânta Mitropolie, și în urmă de vor jălui că li sait făcut vre-o înpresurare nică o ascultare nu li să va da.
(locul peceţei gospod)

.

826 Apnil

25.

Vel Logoftt.
—————SOGRYV

18268.

Pitacul Domnitoriului lun Sandu
tru stărpirea

Jloldovei.

bandelor

de tilhari,

Sturdza
ce erai,

Voevod, prin care ta disposiții penvăspăndite

prin

diferite

locuri

ale

'Tută ţara era împărțită în 4 circumscripțiună, având câte un șef și 12
Umeni înarmafi pentru prinderea tilharilor.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila lui Dumnedeii Donm ţărci Moldavici.

Credincios boeriul Domniei mele, Dumnia-ta Costandin Popovici, Biv Vel Serdariu,
sănâtute.

CDLXIS. După părintâsea îngrijire ce avem Domnia mea, întru tâte pentru odihna
și liniştita petrecire a tuturor de obşte lăcuitorii țărei, n'am lăsat a nu pune în lucrare
tâte cele ce sai găsit de cuviință întru dezrădăcinare și stîrpire a făcătorilor de răle
tâlhari, prin cărțile Domniei mele, ce în tâtă vremea sati triimis cătră Dumnia-lor dregătorii ținuturilor, pre larg s'ati arătat tâte acelea ce saii socotit a urma întnu acâsta.
Dar şi după acelea vădendu-să că ţii cu necontenire si ivese pe la.tâte ţinuturile, pricinuind feliuri de îngroziri tuturor de obște, drumeţi și Gmeni mai aleși ce petrec pre
la moșii, cu prădăciuni şi alte crudimi alor, carii neaflându- -să potiri gata își găsesc şi
scăparea lor;
Deci pentru a li s& închide prilegiul acesta, am hotărît de a, să alcătui în tot cuprinsul

țărei patru potiri

de

6meni

înarmaţi

şi supt

povăţuirea

a patru

din

boerii

de

pre la ţinuturi, carii cu necontenire să să pârte prin țînuturile ce li sai dat asupră.
Drept accăa, la ţinuturile Herţa, Dorohoiul, Botoșanii, Hârlăul, Cârligătura și pănă în
Iași, după încredințarea ce am luat Domnia mea pentru destoinieia, vrednicia și bunele
Documente

53.

— 418 —
ptutări a Dumni-tale, nădăjduind că te vei
săvârși tâte acelea, câte să cuvin

spre

sîrgui

prinderea

cu
și

râvnă

patrioticâscă a luera şi a

dezrădăcinarea

rtilor,

rânduim

pe

Dumnia-ta și poroncim să urmezi după chipul mai gios arătat,
Indată după priimirea, cărței Domniei mele, să mergi la Dumnia-lor dregătorii ţînuturilor și cerând pliroforie de tâte acelea lucrate de Dumnia-lor pără acum întru acesta,
cetind și tâte cărţile Domniei mele ce li sai triimis și mai înainte Și acâstă de acum,
vei înțălege cuprinderea lor și dorința ce avem spre dezrădăcinarea, și stărpirea răilor,
și pentru ca să fie în tâtă vremea potiră gata ca și pe supt cumpăt şi în ivală să umble
după tălhari. Am poroncit ca din târgurile acestor ţînutuii să ţi să dea un No. de 12
potirași 6meni vrednici călări și înarmați, adecă:
hudi (6meni)
2
Hârlăul.
6 Târgul Botoșani
2 'Tergurile din ţinutul Dorohoiului
1 "Târgul Herţei
1 'Tergul-Frumos
15
a cărora cai, arme și cheltuclă să va, da de cătră obştia fiește-căruia târg, după poroncile Domniei mele, ce s'aii triimis dregătorilor ținuturilor; iar ei vor fi nelipsiți de lângă
Dumnia-ta,

cu carii vei umbla

necontenit

după

prinderi

de tâlhari

şi pe

unde

va cere

trebuința prin locuri grele, veţi întra înprostiți înbrăcaţi în sucmane ŞI cu opinci.
Ivindu-să niseai-va tâlhari la vre-un ţinut din acestea, şi îndată ce te vor înştiința,
dregătorii ţînutului să alergi cu potira la locul ce să vor ivi și să te silești a st prinde
numai de cât. Te vei haberlistisi (înţelege) și cu potirile ținuturilor megieșite, ce înadins sînt
rânduite, ca dacă va cere trebuinţa să alerge și acelea înpreună cu Dumnia-ta, la prinderea
de tâlhari, precum și Dumnia-ta, aseminea, ești îndatorit a alerga și a agiuta celora-l-alte
potiră, dacă te vor înștiința. Și pentru ca să aibi ştiinţă de rânduiţii asupra potirilor pe la
celea-l-alte țînuturi, ţi să însămneză că la ţinuturile Suctva, Nâmţul, Romanul şi Bacăul
sai rânduit pe Dumnia-lui Petrache Pascal, Biv Vel Medelniceriu ; la ținuturile Fălciul,
Vasluiul, Tutova pără la Bârlad și pără la Iași pe Dumnia-lui Costandin Forţul, Biv
Vel Medelniceriu, și pe Căpitan

Lazăr

din târgul Hușii;, cu aceștia te vei corespondarisi

și înpreună veţi lucra cele de trebuință după întâmplări. Indată ce-ţi vor face teslim
dregătorii pe potirașii arătaţi, să eși în cuprinsul acestor țînuturi, să faci cele mai pătrundătâre cercetări crâcimarilor de pre la drumuri, jitarilor de pre la țarină şi a altora ce
lăcuesc prin locuri singuratice, de ati chezășii și ce feliu de 6meni sînt, și pe care vei
găsi cu prepusuri asupra lor, să-i triimiţi
la, dregătorii ținutului în cercetare, aseminea
şi prin sate pentru gazde de tâlhari să cercetezi ȘI găsindu-să să-i triimiţi la dregători
în cercetare. Intru umblare Dumni-tale prin ținuturi să te îngrijești a nu să face supărări lăcuitorilor de cătră potirași pentru ale mâncărei, sati altele, ci să să mulțămască
potirașii cu aceia ce vor mâneca și lăcuitorii, iar caii să-i dea, la câmp să să pască.
Acestea tâte și ori câte altele va cere trebuinţa, să te sîrgueștă a le urma, cu bărbăţie și silință a să prinde tâlharii vii sau „norţi, precum să va putea, şi a să stărpi prin
vrednicia Dumni-tale cuibul făcătorilor de răutăţi tâlhană; şi după acâsta fii bine îrcredințat că după cea întătu ispravă -ce să va vedea de la Dumnia-ta, vei vedea, şi în
faptă v&splătire de Ja Domnia mea, cinstindu-te și cu cin, vei fi cuprins și cu agiutoriii
„de milă; iar din potrivă neurmând. cele poroncite, vei trage asupră-ți nemulțămire. Toţi
tâlharii ce să vor prinde de cătră Dumnia-ta, după ce vei opri o a treia parte din
tote
acelea ce vei găsi la, dânşii pentru Dumnia-ta

Și pentru potirași, cu cele-l-alte doit părți

îi vei da, la, dregătorii țînutului, ca, după poroncile Domniei mele, cercetându-i spre
aflarea

—

gazdelor

şi a tovarășilor

lor,

cari

419—

şi acela

să să prindă,ssă

să triimată

la Dumnia-lui

Hatmanul Politiei. Adesa înştiinţiiră să triimiți prin Dumnia-lor dregătorii ținuturilor şi
cătră Domnâsca nâstră Visterie şi cătră Dumnia-lui Hatmanul Politiei pentru tot feltul
de întâmplări ce să vor ivi întru acesta, și de isprava ce să va face prin vrednicia Dumni-tale. Intru umblarea Dumni-tale cu potira vei lua și doi Neferi de la Beșlega ținutului după teșchertăa ce i sati triimis de la Dumnia-lui Baş-Beșlega, cu carii înpreună
vei umbla, iar fără Neferi nici decum.
(L. P.)

1826 April 26,
Vel Visternic,

RIA
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18268.

Kpistola Patriarhului Agatanghel cătră Jlitropolitul dloldovei, din care se vede
că a făcut present Jlitropolitul Veniamin Patriarhulii 3,000 lei, mulţămindu-i pentru acesta.
AGATANGIIEL, cu mila lui Dumnedeii Arhicpiscop al Constantinopolei, Romei nouă, şi Patriarh ecumenic.
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Prin Strălucirea, sa de aicea Beizade Nicolai am priimit astăi cele 3,000 lei, despre care ne-aţi fost însciințat Sfinţia Vâstră
şi pe care de la sine v'aţi filotimisit a ni
face present, ca un semn de bună-voinţa mai
reală și pentru acea doveditâre spre ajutorinţa, nâstră. De acea, și mulțămindu-Vă iubitei vâstre Sfinţenii, prin presenta, Vă dorim
sănătate continuă, prosperare ne ntreruptă
și căștigarea tuturor cererilor celor de mântuire ; însciințându-Vă că suntem dispuși
spre. dovedirea. unei cugetări sincere pentru recunoștință,

ca dela început;

şi vom

fi gata la conajutorarea și desevâr şiea celor
însemnate şi la ori ce cerere a Vâstră binecuvântati. Aceste despre acesta spre informarea Vâstră, Iar Harul lui Dumnedeii
fie cu voi.
|
Subsemnat: Al Constantinopolului în

Christos frate.

1826 Iulie 6.
N.B. Suma de mai sus am primit-o prin
Capu- -Chehaia de aicea, pentru că Strălucirea sa aii plecat de câte-va dile înta'acolo. Fiind-că astaţi .aii plecat călăraşul
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îndată fără să ne însciințeze n'am putut să
vă trimit sântul Mir, iar cu al doilea vă
vom trimite. Nu uitaţi a ne încunosciinţa,
.
A
.
despre darea anuală> și . filotimul
sânțitulu
iy
.
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18286.

Ordinul" Visternicului Ghica cătră Constantin Popovici, şeful unei poteri,
a prinde pe doit bande de tălhari, ce Sai tvil în ținutul Iâvlăului.
Visteria,—cătră

cinstit Dumnia-lui

Sărdarul

Constantin

de

Popovică.

CDLAXI. Dumnia-lor Ispravnicii de țînutul Hârlăului înștiințază la Visterie, că în
codrii Delenilor sai arătat doi tacâmuri de tâlhari: un tacâm în număr de 15,și
alt
tacâm

de trei. Deci

pentru

ca nu

dins să serie Dumni-tale cartea
toți potirașii, să mergi la locul
meni de prin sate, să te silești cu
nia-ta, să să pâtă prinde tâlharii.
Dumni-sale

Medelnicerului

cum-va

să scape,

sati să facă

niseni-va

reutăță,

îna-

acesta, ca, în minutul ce o vei priimi, să te scoli cu
unde sai arătat tâlharii ȘI, luând și agiutoriu de 6bărbăție, ca prin vrednicia acea nădejduită de la DumȘi pentru ca să nu pâtă cum-va să scape sai scris și

Petrache

Pascal, ca să mergi cu potirașii sti acolo

unde întânindu-ve vă veţi uni înpreună spre prinderea
că te-ai pornit îndată cu potira la locul arătat,
Ghica Vel Visternic.

acestor

răi.

la Deleni,

Să trimiți

1826

Matu

răspuns

13.

ORA —

188268.

Ordinul Visternicuhiă Ghica cătră Constantin Popovici, de
a purcede îndată cu
potira spre a urmări pe trei turcă Dandiţi, și pentru acista
va fi remunerat cu

cin boeresc.

Visteria,—cătră

cinştit Dumnia-lui Sărdarul

Constantin Popovici.

ODLĂAII. Dumnia-lor Ispravnieii ținutului Cârligăturei, prin
doită înștiințări din 25
și 26 a următârei luni, înștiințază că la 24 a acestei luni
mergând doi neguţitori jidovi
cu un harabagiii din Tergul-Frumos, la iarmarocul de la
Trifești, a doua-i i-ai găsit
uciși morţi pe tustrei, sugrumați cu biciuști, înpunși la gâturi
ŞI în pântece, aprâpe de
Șcheia la "Teiuș; și tot la 25 ati mers trei turci, unul calare
pe cal alb, cu șal verde
lu cap, și doi cu cai murgi și cu șaluri roșii la cap, la o
mâră la satul Pașeanii, de la
ținutul Sucevei. unde ati tăiat pe un morariu, rămăind
mort, și de acolo luându-să gonași după dânșii, ai apucat spre Fălticeni și de la un
loc ai abătut drumul spre satul
Hârtâpele și intrând înti?o luncă le-ati perdut drumul. Pentru
acâsta să serie Dumni-tale
îndată ce vei priimi poronca acesta, fă” a perde minunt
să purcedi cu toți potirașii și
să nu te odihnești păn! nu-i vei afla și-i vei prinde, vii
sati. morți, cum se va, putea, stlindu-te a întrebuința tâtă Dbirbăţia și vrednicia să nu
scape ucigașii aceștia, știind cu
hotărîre că prindându-, ei voiu fi silitoriu cătri Maria
sa Voevodul a te cinsti cu cin

—
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de boeriu și a te cuprinde și cu agiutoruri, iar din potrivă ei iarăși voiu fi dovagiii a te
învinovăţi. Se aşteptă răspuns de priimirea, aceștia și că ai purces îndată cu potirașii;
să nădăjduește şi ispravă de la Dumnia-ta.
Ghica Vel Visternic.
1826 Matu
———

27.

03000 R6———

1826.

Pitacul Domnitorului Iun Sandu Sturdza Voevod cătră Adunarea țări, de a
lua mesuri profilactice contra ciumei, ce sai ivi! la Bucureștii și Brăila, punând o linie de pază de la Brateș pănă la Odobeşti.
Moi loan Sandu Sturdza Voevod,

cu mila luă Dumnedeit Don

Cinstit al nostru duhovnicesc Parinte, Prtos inețite Chiv

ţărei Moldaviei.

Veniamin, Mitropolit Moldaviei.

Cinstiţă credincioși boerit Domnică mele, Dumnia-vostră veliți boert hal și proin.

CDLAXII. Fiind-că după audirile pentru București, că acolo s'ar fi iscat bla ciumei, lăţindu-să deodată în câte-va mahalale, din care pricină și Bucureştii sar fi înprăștiat
cea mal multă parte; și după o așa ştiinţă, cu tâte că Visteria Domniei mele ati pus
un feliu de apărare

vremelniețseă

şi pe cât sai

putut și, după

acâsta, iarăși acum

lu-

ându-să știință că și în Ibraila și în sarhatul Ibrailei și la câte-va sate de pe Buzii,
Jarăși sar fi molipsit, a cărora știință ai adus și mai multă îngrijare;
La Galaţi iarăși, pe cât putinţa urmeză, să face pază. Dar nefiind îndestul numai
acestă punere la cale pentru ferirea unui așa mare răi și neapărat trebuind să să întindă linia cea mare din Bratiș pănă în Măgura Odobeștilor, precum și altă dată
ait fost, rânduim Domnia mea adunarea Dumnia-vâstră la Svânta Mitropolie, ca să puneţi
în socotință acest mare răi și întinderea liniei; dar și pentru cheltudla, ce trebuește
cătră cei ce să vor afla în slujba, liniei, de unde să -să ceie și cu ce chip să să plătescă.
Și precum veţi face punere la cale, să ne înștiințați prin anafora, ca să să facă și lucrarea, fiind-că însuși lucrul acesta nu rabdă, nimic îutârdiere și zăbavă.
(L. P.)
1826 Iulio 95.
Vel Wisternic.

18268.

Disposiţia

luată de

Guvern

în respectul tâierei vitelor pe
Botoșani.

De la Visterie,—cătră

cinstit

Dumnia-lui

Constantin

la zalhanalele

din

Popovici

CDLAXIV. Asupra zalhanalei de acolo din Bbtoșani, fiind-că te orânduești Dumnia-ta epistat în anul acesta, spre a sta în vremea tăetului, îndatorit fiind ca să
ți? socotâlă de oile și caprele, sai de vite ce vor aduce neguţitorii spre tăiere și să trimiţi -Visteriei, îngrijindu-te ca săurile ce să vor aduna în zalhana să nu să ridice de
cătră nimenea fără cartea Visteriei, pentru gătirea. ce trebue a face acel cu zalhanatia
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de pe acum despre cele trebuineiâse; să serie Dumni-tale ca să dai în grijă
spre a, face
gătirea numai de cât din vreme despre cele trebuincăse, ca să nu să pricinuâ
scă înpedecare și smintâlă neguţitorilor ce vor aduce vite, de gătirea zalhanalei,
după cum s'a
scris Dumnia-lor dregătorilor.
:

1826

Petrache Sturdza Vel Visternie.

Avgust

4,

Sai trecut
Costache Carchi Vel Ban.

1882

e.

Ppistola JDitropolituluă Veniamin cătră Apiscopul de Roman, căruia
îi pune
în vedere a nu se amesteca în prerogativele Bisericei Precista din Roman,
ca
una ce depinde de Sântul Spiridon și nu stă sub admininistratia sa
eparhială,
conform drepturilor ce acea instituţie are de la Patriarhie.
Cu duhounicâsca în Domnul dragoste îmbrațișăm pe Iraţia ta.
ODLĂXV.

Vestitu-mi-s'aii și înșine nous, după înștiințarea, ce ai priimit Dumnia-lor

boerii Epitropi ai Monistirei

sfântului Spiridon

de la Arhimandritul Gherasim

Precistt-

nul, pentru aducerea Monăstirei Precista din Roman cu cdle trebuinelâse în ponctul svințireă, ci Frăția ta te-ai fi filotimisit a face însuși acea sfântă urmare a numitei Monăstiz
i
supt cuvânt că să află în acea Eparhie. Filotimia Frăției tale întiacesta își are
întâreevea sa, în cea dinprotivă catră o așa cugetare, când Monastirea Precista știut aste
că st află
metoh Svântului Spiridon, a căreia patriarhicești singhelii (prerogative) ce le
are cu ţinerea în tactica sa şi de Arhiereii; apoi cugetarea, cea supt cuvânt de Eparhie
rămâne și
stă zădărnicită, când și tâte Arhiereștile sevârșiri, după singhelii, ce are
Monăstirea de
al ei Arhiereii, aii să să lucreze și să să urmeze, precum și în vremea n6stră
acolo, astminea lucrare a svintei aceia Monăstiri sati urmat de Presfinţitul frate,
Chir Nectarie
Sardeon, asăminea și acum are a să urma, de fratele Mitropolitul Sardeou,
Chir Varlaam,
și tâte câle de acum înainte privitâre și atârnătâre în ori-ee trmără
de Arhiersca, sa,

lucrare

și săvârșire.

|

Pentru acâsta dar Frăția ta întwacâsta îţi vei mărgini întinderea numai
păn' singheliile Patriarhiceşti ce are Svântul Spiridon, care socotindu-le vei privi
pe alt Arhiereii, afară de al ei ce-l are, că iaste periorisit (mărginit) în lucrările urmiătâr
e cătră a; sale
met6he. Și Arhimandritul Gherasim să va adresarisi cătră Fratele Sardeon,
cu trimiterea
și a cailor. trebuincioși venirei Frăției sale acolo. Rămâind,
|
Al Frăției tale în Hristos frate
VENIAJULN ditropolit Moldaviei.
1826 Avgust 4.

—
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18268.

Ordinul

Visternicului Dimitrache

Sturdza cătră Vornicia de Botoșani în afa-

cerea zalhanalelor.

De la Visterie,—cătră. cinstita Vornicie de Botoşani.
.
A
.
.
CDLXX77VI. Epistat
*
ului,y ce satiEA rânduit
spre a, fi cu privigh
ere asupra sturilor
ce
vor eși din vitele: boi, vaci, capre și oi, ce să vor tăta la, ținutul acela,
acele hotărîte
pentru zalhane;
|
Se serie Dumni-tale, ca pe lângă agiutorul cuviineios ce-i veți da, să-i daţi şi
câte un
panţir, pe totă săptămâna, în vreme ce va urma acestă, lucrare, fără a
i să da smintâlă.

"1826

Avgust

95,

Dimitrache Sturdza Vel Visternic,
SROOIR—

1826.

Ordinul Pisternicului Petrache Sturdza cătră Sărdarul Constantin Popovici,
prin care-i ordonă a urmări și prinde pe niște tâlhari din ținutul Cârkigăturei.
Visteria,—cătră cinstit Dumnia-lui Sărdarul Constandin Popovici.

CDLAĂVII. Sai luat știință că în codrii Sineştilor și a Goeştilor stăruese trei făcători de răle tâlhari, caiii ati ucis şi aii prădat pe un neguţitoriu Sava, ce vinea de la:
Scorţăști, în drumul Balţaţilor; și ai pricinuit turburare cum Dumnia-ta, fă” băgare de
samă, a îndatoririlor ce ai în slujba ce te afli însărcinat nu al pus silință a stărpi cu
totul. din ținuturile Dumni-tale pe tâlhari. Și dar cu hotărîre ţi să serie îndată fi minunt de zabavă să te râdici cu potirașii, să mergi la Câvligitură și aflând urma tâlharilor să stai cu tâtă virtutea a să prinde numai decât 'toți răii aceștia. Și de primirea,
cărţei și urmarea, întocmai să înștiințeză.
|

1826 Avpust 93,

Petrache Sturdza Vel Visternic.
———9R9250——
18268.

Pitacul Domnitoriului 10n Sandu Sturdza, prin care reguldză mutarea localului carantinei de la Galata la rumosa, și despărțirea ei de localul Monastirei
printr'un gard.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila lui Dumnedei Donm

Cinstit al nostru duhovnicesc Părinte, Prtosfințite
tropolit Moldaviei.
CDLĂXVIII.

ţărei Moldaviei.

Chir Veniamin,

Arhiepiscop și Dli|

Fiind-că după hotărîrea dată prin Domnâsca, nâstră ţidulă cătră comi-

tetul lazareturilor, spre a să muta carantina, aerisirei mărfurilor din Monăstirea Galata
în Monăstirea Frumâsa, mergând al nostru cinstit şi credincios boeriu Dumnia-lui Va-

sile Beldiman, Biv Vel Spatar, unul din comitetari, spre a muta carantina, ati făcut ară-
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tare prin raportul său pentru Domnâsca nâstră Visterie, că în șurile și grajdiul ce sînt,
acolo, în rândul odăilor vechi, care s'aii socotit a fi spre aceste întrebuințări, sînt niște
vasă cu oțăt în șură și niște cai în grajdiu; pentru care veţi da poruncă Preosfinția
Vestră Evumenului

de acolo ca să mute

acele lucruri în odăile noiiă,

căci după

ce să

va face gardul prin mijlocul Monăstirei, precum sai hotărit, ca să rimâe o pârtă cu
odăile vechi și șurile i grajdiul pentru întrebuințarea carantinci, și ccia-l-altă pârtă cu
odăile noui pentru întrebuințarea Monăstirei, nu vor putea avea nici un feliu de comunicare nimene de a umbla la acele vase sati caii ce sînt.
(L. P.)

1526 Avgust

Vel

29.

Visternic.

1826.

Ordinul Visternicului
de a fi cu mai mare

Petrache Sturdza cătră Serdavul Constantin
luare aminte la trimiterea înștiințărilor căwă

Popovici,
Visterie, -

Visteria.—cătră cinstit Duumia-lui Sărdarul Constantin Popovici.

CDLAXIĂ. Primindu-să înștiințarea Dumni-lor vâstră din 4 a următârei luni, sat
vedut cele cuprinse pentru 14 tâlhari ţigani lăcși, ce i-ai prins în fapte de tâlhării, şi
irimeţindu-i cu înştiinţare cătră Visterie cu un potiraș de al Dumnictale, i-ar fi luat pe
tâlhari niște Neferi a Hătmăniei și i-ar fi furat și înștiinţirile. Acâsta s'au făcut cunoscut
Hătmăniei și cercetând sati dovedit, că potirașul Dumni-tale viind piu la un sat, înbătându-să ati adormit și trezindu-să nu i-ati găsit înștiințările; iar Neferii Hătmănici nu
i-ati furat nici decum, pe tâlhari înst sati dat în cercetare la Hătmănie. Și dar ţi să
serie, ca altă dată înștiințările cătră Visterie să nu le trimiți cu acest fel de Gmeni ca
să le pârdă pe drum. Pentru că obștia târgului Botoșanii nu să supun a da șase potirași, precum sait rânduit, și nică voesce a plăti I6fa acelor ce pin” acum ai slujit, fată să
alătureză cartea Visteriei cătră boerii de Botoșani ca să supue pe tâtă obştia tergului
a alcătui deplin No. poroncit de potirași și a le plăti și lefile pe vremea cât ati slujit,
și dându-o

Dumnia-ta,

vor

face

Dumnia-lor

lucrare.

:

1826 Septemvrie

/'etrache Sturdza Vel

7,

Visternic.

059 00R5—

18268.

„Ordinul Hatmanului
a ivimete doiă părți

Grigorie Ghica cătră Sărdarul Constantin Popovici, de
din furăturile luate de la tâlhari, var a treia parte a și-o
opri pentru ostencla sa.

De la Nătmănie,—cătră cinstit Dumunia-lui Sărdarul Constandin Popovici.

CDLXAĂ. Fiind-că o samă din prădații păgubași de cătră ţiganii modorăni sai
arătat la Hătmănie cu tânguire, că din 6 vite de cai ce ati rămas de la tâlharii modorâni să să despăgubesci ; drept aceia Hătmănia serie Dumni-tale, ca din acele 6 vite
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vei opri o a treia parte după luminatele iestrucţii osten6la Dumni-tale,
da în despăgubirea păgubașilor, trimițând și înplinla Hătminiei.

ar patru le vei

1526 Septemvrie %8,

Grigorie Ghica Hatman.
SPA —

18828.

Ordinul dat de Petrache Sturdza cătră Sărdarul Constantin Popovici de a
trimite la Hătmănie tote jafurile prinse de la tâlhari, de unde se și le ta pâgubașiă.
Visteria.—cătră cinstit Dumnia-lui Sărdarului Constantin

Popovici.

CDLĂANI. Priimindu-s& înștiințarea Dumni-tale sati vădut cerirea și întrebarea;
ce faci pentru epile acelea oprite de Dumnia-ta de la țiganii tâlhari ce al prins, pentru
care ţi să serie ca să trimiți tâte epile la Hătmănia Politiei și pe păgubaşii acela ce-și
cer despăgubirea lor îi îndereptâză la Hătmănie și de acolo să vor despăgubi.
1826 Septemvrie

30.

Petrache Sturdza Vel Visternic.
4

ASE

GRS——

18268.

Ordinul

Visternicului Petrache Sturdza catră Lipistatul zalhanelelor
șană, dată în causa tăkerei a 200 capre.
De Ja Visterie,—cătră

cinstit Dumnia-lui

de Boto-

Epistatul zalhanelilor de Botoşani.

CDLAXXII. Fiind-că Dumnia-lor dregătorii ținutului Sucevei, prin înştiințarea ce
face Visteriei arată că un Criste armanul având 200 capre strinsă de zalhana, le-ai
tras la zalhana ca colo să le tac, ţi să serie ca să înștiințezi de le-ati adus sai ba.
1825 Noemvrie 10,

Petrache Sturdza Vel Visternie.
9

ROOR—
18268.

Ordinul

povici

Visterniculuă

prin

care-l

Pebache

mustră

Sturdza

că nu-și

dat cătră

înplinește

Sărdarul

slujba,

Constantin

Po-

dar că lefa și-o la

regulat.
Visteria,—cătră

cinstit Dumnia-lui

Sărdarul

Constantin Popovici.

CDLXXXIII. Dumnia-lor Ispravnicii de Hârlău înştiințază că Duminică la 31 Oetomvrie sati găsit un om gol mort îngiunghiat prin beregata gâtului, la un stog de fân,
pe moșia Picioroganii și nu s'ati putut afla ucigașul și pe lângă acesta, apoi nici cauţi de
Documente

s4-

—
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slujba ce-ţi este însărcinată, ședând numai acasă și numai în vremea ce-ţi iei l6fa te arăți pe la Hârlău, acestă lenevire și urmare a datoriilor Dumni-tale, ai pricinuit nu puțină tulburare, și dar ţi să serie cu hotărîre să-ți deschidi ochii și necontenit să te porţi
spre cercetare şi prindere de tâlhari și mai ales în vremea ce te vor înștiința dregătorii
vre-unui ţinut, îndată să alergi, căci vei pătimi r&ă, pentru urmarea acea din protivă ;
și pe ucigașul acesta ce ati omorit omul la Piciorogani numai decât să-l afli și să-l
prindi căci vei cădea în grea răspundere.
Petrache Sturda Vel Visternic.
1826

Noemvite

16.

1828.

Ordinul Visternicului Petrache Sturdza dat cătră Se&rdarul Costantin Popovici
prin care-l cere sâma de cantitatea seuluă eșit din Zalhanalele de Botoşani.
De la Visterie,—cătră cinstit Dumnia-lui Sărdarul Constandin Popoviel.

nale

CDLXXXIV. Nică un feliu de știință nu ai dat Visteriei de lucrarea acei zalhadin Botoșani, pentru aceia dar ţi să serie și acum îndată să.înștiinţeză ce capre

și oi sati tăiat, și ce sumă de ocă săii au eșit arătând numărul oilor şi a caprelor pe
numele fiește-căruia ce le-ati avut și de la ce loc, precum asăminea şi suma s&ului,
/
fără a aştepta a ţi s& mai serie.
1826

Petrache

Sturdza Vel

Noemvrie

93.

Vistermic.

———D0GR5—

18268.

Ordinul Visternicului Petrache Sturdza către Vornicia din Botoșani prin care
să dă voie a se ridica de un neguţitor din lași sul din Botoșani spre a se
Jace lumânări pentru orașul Iași.
De la Visterie,—cătră

cinstită Vorniciea Botoşani.

ODLĂXAV. Fiind-că neguţitoriul Andreiu făclierul de aicea din Esi ati făcut arttare, că pentru trebuința dughenii de mungerie a sale din Eși at cumpărat nişte săi
de capră de la un neguţitoriu arman din târgul acela a Botosanilor, să serie Dumnitale ca să fie slobodi 6menii săi ce va triimite acolo a-l ridica, spre a-l aduce aicea la
dughena sa să-l lucreze lumînări pentru trebuința orașului, înştiințând ce sumă de ocă
va ridica, spre știința Visteriei.
|
|
,

"1826 Noemvrie 23,

-

Petrache Sturdza Vel Visternie.
C——RIO—,

—
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18268.

Ordinul

Visternicului Petrache Sturdza cătră Sărdarul Constantin
de a lua aminte se nu se înstrăineze stul din Botoșani.

Popovici

De la Visterie,—cătră ciustit Dumnia-lui Sărdarul Constandin Popovici.

CDLAXAVI. Prin izvodul de oile şi caprele tăiate la zalhanatia din Botoșani ce
al trimis Visteriei, fiind-că nu să arată suma de oi și capre a fiește-căruia negustoriu
ce le-aii avut, ţi să scrie ca, să trimeți alt izvod însămnând şi suma fiește-căruia de oi
și capre după cum le-ati avut, pe lângă care și suma stului ce atit eşit, îngrijindu-te
pentru săuii, ca fără știrea Visteriel o ocă să nu să pâtă ridica macar de cătră nimene
că de la însuși Dumnia-ta să va, cere.
1826 Dechemvrie 23,

Petrache Sturdza Vel Visternic.
SRO

18

„Pitacul Domnitorului
de a hotări

dilele

2"7.

Grigorie

Ilihail

Ghica cătră Jutropolitul și boerii jărei

de judecată

și ași

da

sentinţele

înscris

asupra

proceselor *

judecate.
lo &rigorie Mihail

Ghica

Voevod,

Gospodar

zemli

Preosfinția ta Părinte Aitropolite, tubitorilor de Dumnedei
cinstiți și cr=dinckoși boeră a! Domniei mele, halea, și mazili.

Vlascoe.

Episcopă și Dumnia-vâstra

CDLAXXVII. Prea puternica Inpărăţie cu lubire de 6meni şi cu bună cugetare totd6una aflendu-se cătră credicioșii ei supuși spre a-l mângăia pe toţi, şi a răvărsa, cătră, dânșii
în t6tă vremea nemărginitele ci milă, ati bine-voita căuta cu ochiu blând şi milostiv spre
starea țărei aceștia și aducându-și aminte de cumplitele întâmplări ce atit suferit din pricina trecutelor turburăni. și că cu tâte acestea lăcuitorii întru nimie nu sai abătut din
„linia, strămoșeștei lor credinţe și supuneri, de cuviință la a sa mare milostivire ati socotit ca cu facerile ci de bine sştergând urmele trecutelor obide şi nevoi, să nu lasă în dilele
credincioșilor raiale ce hălăduesc întracâstă țară alt de cât o întipărire a Inpărăteștilor
milă, rămăind cu totul în desăvârșită mulțămire și supunere, precum acâsta luminat sati
arătat prin cel triimis acum în urmă vrednic de închinăciune Hatișerif ce în velg sati
cetit întocmit după cele în Acherman hotărite cu sfatul amândurora prea puternicilor
curți prin care prea înalta Pârtă nu numai privilegiurile țărei unile le-ai întărit, și al
tele de izn6vă le-ati alcătuit, dar şi cele canonisite care după vechiul obiceiu le lua din
țară, precum rechebia, idighia și ţâțâia le-ait trecut cu vederea, și le-ati hărăsit în soroe
de doi ani spre ușurarea sărmanilor Lăcuitori, poruncindu-ne şi noăă tuturor ca să chibzuim mijl6cele după care să pot a să lipsi cu totul cât catahrisis (abuz) sai încuibat din pricina, trecutelor întâmplări în cât de acum înainte s6 rămâe întemettă și
neclintită odihna și r&paosul lăcuitorilor. Pentru care tâte acestea cea mai întiiii datorie
a fieș-căruia, în parte și a tuturor de obște este ca să înălțăm mâini rugătâre cătră
Dumnegeii pentru întemetrea şi îndelungă viața prea, puternicului nostru Inpărat ca să-i

fie puterea nebiruită, stăpânirea în veci neclintită

și ocrotitârea

sa umbrire

nearidicată

—
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de asupra nâstă. iar al doilea datorie, nu mal puţin silită, nică mai puţin neapărată este
aceia care privește la noi însu-și și la patrioţii noștri carii cu nerăbdare aștâptă de la
obşteștele chibzuiri ce să va face pentru acesta îndreptarea a multor catahrisis care nu
puțin îi sugrumă. Iată dar vremea cuviinci6să care vecuni de abia să potă să ni-l aducă iarăși pe care dacă din parte pătimi și interesuni îl vom lăsa, să trâcă ne pus în
lucrare, vom fi neertață și de Dummnedeii și de prea puternica Inpărăţie și de cătră toți
cei carii din iubirea lor de 6meni ati lucrat și lucrâză la acest de obște folos, iar privind numai la binele obștiei nu vom vâna alt de cât numai obștesc
. folos,
ul al patriei
în care firește să coprinde și al fieș-căruia în parte, vom dobândi blagoslovenia patrioților noștri și acum și pentru tot-duna. Așa dar întru nimie îndoindu-ne nici la a Pr6sfinților Vâstre, nici la a Dumni-lor vâstră pentru obştie oserdie, poruncim ca să hotărîţi
anume doit qile pe săptămână, din care una ca să nu fie amândouă din qilele cele hotărite
de giudecăţi și să pătimâșcă ce să cei giudecă, să fie cu hotărire Joia, și întwaceste doiiă qile, hotăxite să chibzuiţi pentru îndreptarea, fieș-căreia: părți a oblăduitoreștii sistime după poruncile ce rânduri vom da prin Domneștile nâstre pitace în chibzuirea Dumnia-vâstră, și
după ce veți așterne în copii theoriile și chibzuirile Dumnia-vâstri pentru tieş-eare cap, ni
le veţi face cunoscute ca să le luăm și noi sema după dicheoma (dreptul) ce avem, și în
urmă adunând și împreunând acele theorisite copii înpreuni să dăm pentru tâte de
față
cea desăvârșită hotărire după obiceiu, fiind însă că mila prea puternicii Inpărăţii, prin
care să iartă țărei în soroc de doi ani cele canonisite ale Inpărăţiei precum mai sus s'ati
dis, este cea mai simţitâre facere de bine catră lăcuitoză, poruncim ca chibzuind să
nearătaţi în ce chip are a să analoghisi acest har, scădindu-st numai birnicii Visterici,
pentru
căci acela fiind cei ce plătesc acele obișnuite, tot aceștia firește urmeză a să ușura
și a
să apăra de iele.......
(Locul

Peceţei Gospod)

1827 Maiu

%0.

Vel Logofăt.
SG

R 2,

18277.

Pitacul Domnitorului 19 Sandu Sturdza Voevod prin care
declară că 'după
ce sai tradus și cetit în t0tă fara Tatişerijul înpărătesc prin
care se confirmă
noăă privilegiuri jărei, se trimite originalul la Jlatropole spre conser
vare.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila lui Dumnedeii Donm
ţărei Moldaviei.

Preosfinţite Părinte Mitropolit al Moldavică, Chir Veniamin.
CDLĂSĂVIII. După sosirea înaltului Și vrednicului de închinăciune
svânt Hatișerif cel plin de tâtă înbunătăţirea și slobodit acum din îndura
rea cea Monarhicescă, și
după tălmăcirea sa în limba Moldovenescă ȘI cetirea în Domnes
cul nostru Divan întru
adunarea tagmei bisăriceştă şi politicești de tâtă, starea și
după sedterea, și trimiterea, de
copii întocma pe la tâte ținuturile cuprinsului stăpânirai
nâstre ca să să cetâscă întru
auqul tuturor spre obștesca inulțămire și bucurie pentru răvarsa
tele bogate mile asupra, naţiei
acestui pământ de la iubirea, de 6meni cea nemărginită a prea
puternicului nostru Inpărat, cum
Și trecerea, în condicile Divanului și a Visterici, iată după,
cuviință și veche obicinuință să trimite la svânta Mitropolie însuși orighinalul și tălmăcirea
sa împreună, de asta în păstrare ca un
odor svânt și izvor de obștesca fericire a norodului Moldov
enesc, prin care să întemesză ȘI să
statornicese cu neclintire atât cele dintru început
și din vreme în vreme hărăzite privile-
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ghiuri, și aședământuri a, acestui pământ, cât și
cele de acum cu osăbită milostivire adăogite și înmulţite, pentru care întru tâtă datoria rămii
nd obștește rug; ătoriu cătră
duratul

Dumnedeii

de-apururea

ca

să

păzască

sănătatea și sporirea, s& venim întru o unire

pre

în-

milostivul nostau

Și întrun

cuget

Inpărat în tâtă

de a, putea aduce

plina lucrare și săvârşire înalta, şi svânta sa
cuprindere. ca o priivitâre
cirea

supușilor

sti de la cel mai

milostiv al mărirei sale.

mare

pără

la cel mai

mic,

după

însuși

scoposul
182:

NOI

IOAN

S1URDZA

înde-

în folosul și fericel

lunie.

Voevod

(Locul peceţei gospod)

Vel

Visternic.

SRORIR—

1827.

Vusternicul

Ghica numesce

epistat asupra tătatului vitelor la Botosani pe Se&r-

darul Constantin. Popovici.

Visteria,—cătră cinstit Dumnia-luă Sărdarul Constandin
Popovici.

CDLANXIN. După urmarea păzită asupra tălatului
vitelor pe la zalhanale și trebuinţa ce este a să rândui epistați, iată la zalhanatia
din Botoșani, te orânduește Visteria pe
Dumnia-ta

și te însereincză scriind Dumni-tale

priimirea cărţei aceștia să apuci pe zalhanagii
ce trebue a o avea

A

în

vremea

-

tăiatului

despre
y

.

care

ori-ce ca să îngrijască,

[e

sai

aa?

ȘI apropiat,

și

.

ca mai întăi și de îndată după

arătând și îndatorindu-le

.

din

să nu
aceia

cum-va
.

să

-

st

.

pentru gătirea

să fie
_.

prieinuâscă

+

lipsă
vre-o

de

ceva,
su

smint

elă
sati stingherâlă a celor ce vor veni cu vite spre a le tăia, înștiințân
du -i Visterici precum
și de la ce vreme vor avea în gând neguţitorii
să încâpă, tătatul vitelor, iar după
acestea apoi, povățuirea ce trebue a ţi să da în lucrarea
acâsta să v a trimete Dumnitale, mal în urmă.
1827 Avgust 4.

Ghica

Vel

Visternic.
Prin

Costache

cercetare

Caţichi Ban.

182e.

Consulul Rusesc trimite o notă guvernului țăr ek în cestiunea poștelor
, sustinând
desfacerea contractuhii unor antreprenori.
|
.

Tilmăcirea notei Consulatului Inpărăteso al Rostey data din 5 Septemv
rie 1827 în pricina pocltelor.

NOTĂ.

ODĂC. Desfacerea contractului acei întătu companie ce cumpar
ase pocitele este una,
din pricinile care prin a lor urme atârnă de driturile și de
binele lăcuitorilor, drept

—
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acela, ea nai lipsit de a fi băgată în samă de cătră Consulatul înpărătese și de cătră
ai sti mai mari, cătră care Consulatul au înfăţoşat-o.
Cuvintele asupra, care să întemedză desfacerea a acestui contract, însămnate prin
nota, ce marele Postelnic a Inălţimei sale Domnului ocârmuitoriu a Moldaviei ai înfățoșat-o la mai glos iscălitul în 19 a lunei lui Avgust, nu schimbă nimică nefolosul care
urmâza din acâstă desfacere pentru țară, și anaforaiia a obşteștei adunări a boerilor,
prin care voesce a întemeia, acestă hotărîre nu înpuţineză, nimică jignirile ce pricinuește
spre vătămarea driturilor a lăcuitorilor și înfățoșază niște păgubiri, pre care mai gios
iscălitul Consulul mărircă sale Inpăratului a tâtă Rosia, nu pâte în nota acâsta să o
„trecă cu vederea.
|
Acâstă, anafora, cercetată supt ori-ce chip nu cuprinde în sine nimic ce ar putea
legiui oborîrea unui așădemânt atât de sfinţit, precum este acela de care s& vorovește.
Privind cătră tâte acelea ce de ea să ating ar putea cine-va să o socotescă ca un act
din partea, închipuită şi aeve să întâmplă a dezvăli scoposul spre a favorisa unul sati
două ipochimene cu scăderea de soma a tuturor lăcuitorilor. Acâstă, socotință pre care
mai gios iscălitul o depărteză pentru cinstea, persnelor care ati uneltit alcătuirea aceştei
anaforale

să

intemedză

cu tâte

acestea

mai

mult

îndată

ce să însamnă,

precum

că

a lor

socotință nu s'aii întemect nici de cătră priimirea Mitropolitului nici de a altora, însemnați
ipochimene a pământului și că așa dar a, lor socotință să înfățoșază ale uneia mai mică
partide, al căria chibzuire de pe așădământul priimit nu înputernicește cu vre-un drit
saii îndatorire pe pers6nele interesate, răsuflarea, contractului prin chemarea boerilor
bine potrivită cu velsturile ucturilor care aice să arată să pare a fi hotărită după ce
ar fi priimit Înălţimea sa desfacerea contractului alcătuirea ce nouă cu Dumnia-lui Visternicul Ghica nu sati înpărtășit Consulatului ce numai la 9 Avgust, când acel curs de
vremi ar fi fost îndestulat spre a tractarisi cu Consulatul pretenţiile acelor vechi cumpărători de poşte și spre a unelti chipurile de a le înbina cu pripitârile înpregiurări și
cu driturile lăcuitorilor.
Cu tâte aceste anaforaiia s'aii înfăţoșat Consulatului de o dată cu înştiinţarea, încheerii de alcătuizile cele noită cu Dumnia-lui Ghica în compania sa, privind nimerirea
acesta la tot o vreme, mai gios iscălitul nu să dumerește de a pricepe cuvântul ci după
tâte tâlcuirile care aii avut cu Inălţimea sa și amăruntul cu care i-ati rostit a sa s0cotință.
Consulatul înpărătese adunând din tâte acestea driturile părţilor interesate în acestă
pricină arată, Inălţimei sale Domnului ocârmuitoriu al Moldaviei că folosul a unuia sati
mai multor ipochimene nu pâte fi cumpenit cu folosul a someia tuturor lăcuitorilor că
în tote spiculaţiile negustorești, cumpărătorii sînt supuși a întâmpina norocul cel priitoriu
Saii înpotrivit şi ori-care noroc nu preface legăturile lor, că drept; aceia Dumnia-lor Ștefan Roset și compania sa, nu ai dritul de a pricinui înprotivirea a unor înpreglurără
„neașteptate spre a cere a să desface de o legătură, pre care nu ar fi lăsat-o fără îndodlă,
întâmplându-să o înpregiurare priincăâsă și pe lângă aceste pierdările adevărate sati închipuite ce să dice că sar fi prilegiuit de cătră arderea, orașului, nu aii nici o legătură
cu tâtă acâstă pricină.
”
Mai gios iscălitul află de prisos de a intra aice în cercetarea cuvintelor pre care să
razimă

boerii ce-aii iscălit acâstă anafora.

|

Ușor. este a dezlega, acâstă pricină îndată ce să numeresc a ei ponturi de frunte.
După însuși a lor mărturisiri pricina acesta, este un aștdământ obştesc, sfințit, hotărît
în tâtă forma prin care sai statornicit a sa, nestrămutare.
Partea care dă pricină a să desface acâstă, legătură nu întemedză ceririle sale asupra

vre-uncia

călcări

a

contracturilor,

dar

asupra,

întâmplarea

unei înpregiurări neaştep-

tate, adică asupra unuia, cuvânt nepriimit înaintea giudecătoriei, când atuncea Consulatul
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înpăratese nu pâte socoti pe nime înputernicit de a călca, spre a Yfavorisa pe
una
din părţi(le), dacă precum să arată prin anaforatia, tati aflat cu cale de a băga în samă
perdările acelor vechi cumpărături a poștilor, atuncea să pâte ușura sarcina lor prin a
sa cheltudlă, iar nu cu ale întregei some a lăcuitorilor, a cărora interesuri și privileghii
sînt siguripsite prin sfinţite tractaturi.
|
Răzâmâniu-st asupra acestora temeluzi, mai gios iscălitul înştiinţază pe însuși Dom- .
nul ocârmitorul a Moldaviei precum că alcătuirea ce noită, încheâtă pentru ţinera, poştelor iaste de fârte mare vătămare pentru ţară, că Consulatul înpărătese cu înputernicirea
a mai marilor să, nu pâte

să priimască nici cuvintele înfaţoșate spre îndreptarea aceştia,

nouă alcătuire, nici fapta desfacerei a contractului de poște, și st vede nevoit a protestui
asupra tâte neregularisiri a formelor ce ai urmat în acestă pricină şi asupra tuturor
urmelor vătimătâre și încurcări ce ar naște pentru țară. Drept aceia mai gios iscălitul
cere ca Înălţimea sa să siguripsasei și să ferâseu pe Prinţipatul de jignirile ce-l aşteptă, .
dacă însuși Inăţimea, sa nu vra st fie supusă la responsabilitale ce ar urma.
|
Mai gios iscălitul înoeşte cu acext ocazion Inălţimei sale Domnului ocârmuitor a
Moldaviei încredințarea al înalte sale stime.
laşi, 5 Septemvrie

Iscălit:

Zell;

Consulul

1827

Rosici.

—— DORO—

1827.

Domnitorul Ion Sandu Sturdza ridică la gradul de Vel Paharnic pe Jordache strat; dându-i și scutelnici conform ranguhiă.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod,

cu mila lui Dumnedeii Don

țărei Moldaviei.

CDACI. După neapărata datorie ce avem cătră tâte treptile patrioților din încredinţata noiiă oblâduire a, ţărei aceștia de a cuprinde pe fiește-carile cu Domnești agiutorură
și miluiră după măsura vrednicici lor spre îndemnarea și a altora cătră folositârele urmări; am luat aminte și pentru Dumnia-lui Iordache Istrati, carile după dreptățile familiei
sale și după purtările cele cinstite ce ai arătat întru slujbele patriei cu cari aii fost
însărcinat, de cuviință socotind Domnia mea ca precum şi alţii de opotrivă cu Dumnia-lui aii dobândit răsplătirile cuviinci6se, asăminea și numitul să fie miluit cu vre-o
înpărtășire din driturile acestui pământ, drept aceia provivasim pe numitul Iordache
Istrati cu cinul de Vel Păharnic, făcându-l prin acâsta la toți cunoscut de ridicat la,
acestă trâptă pentru însuși vrednicia sa. Poruncim şi Dumni-sale Vel Visternicului ca
trecendu-să numele săii în condica Domneștei nâstre Visterii să i să slobâdă şi scutelnicii cuviincăoși cinului acestuia, pentru cari i sati dat acest pitac înturit cu Domnâsca
n6stră iscălitură și pecete.
|
:

NOI

,

IOAN STURDZA

Voevod.

1821

Septemvrie

10.

(Locul Pecetei Gospod)

Theodor Bal; Vel Logofăt procet.
——OGRS—
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Epistola Postelnicu Ililu cătră Jeletie Episcopul de Roman de a da Dom„ne suma 'de două-deci mit lei pe cari-i datorea cu sînet.
Cu multă fiiasca plecactune închinându-mă, sărut blagoslovitărea dripta a Prosvințiilor Vostre.

CDACII. Măria sa Dâmna aflându-să în nu puţină strâmtorire pentru bani, acum
mai ales după întâmplarea acea nenorocită a arderei focului care ne-aii făcut îndestulă
păgubire, aii așteptat cu nerăbdare pănă să vă întârceți Prâosvinţia V6stră la Episcopie
pentru ca să puteți a da acei doiiă-deci mii lei ce cu sînet sînteţi datori înpreună și cu
dobânda lor, și fiind-că acum întoreendu-vă vă aflaţi în Episcopie, din poronea Măriei
sale scrii Pr6osvinţiilor Vâstre şi vă însămnez ca acești arătați bani atât capitele cât
și dobânda să-i daţi la înadinsul triimis infăţoșitorul serisorei aceștia, de la care dându-i-să banii, veți lua și adeverinţă, și acea adeverinţă va sta la Prâosvinţia Vâstră pănă
vi să va triimite-de aicea sînetul Prcosvinţiilor Vâstre. Măria sa Dâmna vă poftește și
eti as&minea vă rog ca nici decum să nu st facă smintâlă cu darea banilor acestora,
căci să află în trebuință de bani care nu pote a st urni.
|
Al Preosvinţiilor Vâstre fiu sufletesc și plecată slugă
Mil
1821

Postelnic.

Noomvrie 2.

——SOGRR—

1827
A doăa serisdre a Postelniculuă "Iliu cătră Meletie Episcopul de Roman
rând din noă a plăte banii două-deci mil lei ce datorește Domnci.
Cu fitască plecăciune închinându-mă, strut blagoslovitârea

ce-

drepta a Preosfinţiilor

Vostre.
Cu căquta fiiască supunere luând serisârea Preosvinţiilor Vâstre am vădut tâte cele
însămnate spre răspuns pentru banii ce cu sînet aveţi a da, care bani sînta Măriei
sale Dâmnei. Cele ce Preosvinţia Vâstră scrieți le-am arătat atât Măriei sale Dâmnei
cât și însuși Măriei sale lui Vodă, și din poroncă răspund Preosvinţiilor Vâstre că socotelile de bani a Măriei sale lui Vodă cu acele a Măriei sale Dâmnei nu pot avea nici
un feliu de amestecare. Aceia ce Măria sa Vodă ai făgăduit Preosvinţiilor Vâstre, acum
nu este chipul înlesnirei ca să să înplinâscă și când va fi chipul și înlesnirea, va înplini
Măria sa făgăduinţa, dar acâsta nu are a face nimică cu banii Măriei sale Dâmnei, și
după ce Preosvinţiilor Vâstre vi s'aii facut înlesnire cu banii aceia ce vi s'a dat înprumut, aii fost nenădăjduit să vă arătaţi acum așa grei întru răspunderea lor, deci
fiind-câ. Măria sa Dâmna acum să află în cea mai mare trebuință de bani nu numai
pentru cheltula acea -neapărată spre a face la loc acele ce întâmplarea focului atit prăpădit, ci și pentru că să înteresăște Măria sa, a cumpăra niște răzășești părți de moșie
care sînt în vândare, însămnez Prâosvinţiilor Vâstre, că Măria sa vă pofteşte și cere să
vă îngrijâți a răspunde, numai

de cât acum

fără

cea

mai

mică

zăbavă

banii ce aveți

a-i da atât capite cât și dobânda lor, și pentru înlesnire veţi bine-voi ai număra la
Dumnia-lui Medelnicerul Vasile Brăescu, căruia sati și scris ca să-i priimasea și de la
Dumnia-lui Medelnicerul veți lua adeverinţă de priimire, care adeverinţi va sta la Prâos-
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vinţia Vâstră pănă când să vi să dee de aicea sînetul ce este, sai dacă Prâosvinţia
Vâstră, veţi găsi ocazion sigur ca să-i triimiteți drept aicea, puteţi ai și triimite, şi aice
priimindu-să să va da sînetul Prtosvinţiilor Vâstre. Prtosvinţite! banii să cer numai de
cât după neurnita trebuință ce are Măria sa Dâmna, bine-voiţi dar a-ă răspunde îndată,
ca să nu să facă smintâlă la trebuinţa Mărie sale, lucru de care cred că singur nu
vroiţi a vă face pricinuitoriu. Cu acestea rămân întru acea mai desăvârșită filască supunere
„A Preosvinţiilor Vâstre fiu sufletesc și plecată slugă
Mil, Postelnic.
1827 Noemvrie

14. Eşii.
(Acest act, nefiind din erdre notat la început, pârtă numărul

CDXCIII).

18277.

Cererea

Căminaruliă Anastasie cătră Vodă de a se înălța

dache Istrati la

cinul de paharnic

nepotul săă Ior-

căflănit și îi se promite de Domn.

Căminar -Năstasă, să va înplini cerirea mai fiind răbdătoriu. 827 Dechemvrie 5.
(Acestă resoluţie e scrisă cu însuşi mâna Domnitorulu!).

Prea Inălţate Domne,

“CDACIV, Prin rugămintea, ce am făcut Inălţimei tale cât și Măriei sale Dâmnei
la Săucești pentru un nepot al meii Iordache Istrati de pe soție, și am luat făgăduință
că să va, cinsti cu cătftan de Păhărnicie, pentru care s'aii luat și înscris numele din porunca, Inălţimei tale, aice acum după ce am venit, am găsit făcut pitac de Vel Paharnic,
Jarăși m& rog Inălţimei Vâstre înpotrivă că osârduese și ei casei Inălţimei Vâstre să
“fie cinstit cu căftan iar'nu cu pitac.
Aa
La mila Inălţimei Vâstre plecat

Anastasie Căminar.

182

E.

Declaraţia lui Constantin Levide că ai. priimit de la Jliwopolitul Veniamin
suma de 7625 leă, pentru -comentariele făcule la scrierile Sântului Vasile și
Grigorie de profesorul Vardalah;cu scop de a se imprima.
CDXCOV.
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Prin adeverinţa acestă .presentă a n6stră facem ştiut ca după multe cereri și
rugiminți a Domnului: Constantin Levide,
xelativela afacerea reimprimărei scriirilor
“Teologice a Marilor Dascali Vasilie și Grigorie cu. comentariile lor, de cătră profesorul Vardalah, am convenit că pănă la sfântul Gheorghie viitor 1828 să ne dea în mână,
prototipul (originalul) diselor comentarii și
noi să-i numărăm Domniei-sale 1625 lei, adică lei șapte mii șase sute doiă-deci și
cinci la timpul arătat în Moldavia. Fără
însă a ne da, interpretările ca garanţie nu
s.
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8.

Anaforaia Lipilropilor averilor Jonăstirilor dise închinate prin care ceri deslegarea ca să dea în arendi pentru trei ani averile acestor Jlonăstiră prin mezat, tar Domnul accepteză.
Prea /nalţate Domne,
CDACVI. Prin Inalta poruncă a firmanului ce ai adus părinții Exarli a locurilor
din gios unde sînt închinate Monăstirile grecești, să cuprinde ca să să dea tâte averile
ce sînt închinate la sfântul Mormînt, și la sfântul Munte al Sinai, și la Sfetagora, după
care înaltă poruncă saii și pus la cale prin obștesca anafora cătră Imălţimea vâstră, ca
tâte averile Monăstizilor de la aceste trei locuri să să înființeze în stepânirea părinților
Exarhi ce sînt veniţi din gios, și prin luminată țidula Inălţimei vâstre aţi bine-voit a
slobodi voie ca să să pue la cale și să să vândă veniturile acestor Monastiri prin știrea
Exarhilor și a boerilor Epitropi ce prin poftă sînt rânduiți și însărcinaţi din partea locurilor din gios, după care ţidulă sai și pus în lucrare a să vinde prin mezat veniturile moșiilor şi a altor acareturi a Monastiriilor ce sînt închinate la sfântul Mormînt și
la, Sfotagora; Jar asupra averilor Monăstireşti ce sînt închinate la sfântul Munte al Sinalului din partea acestui loc nu s'aii arătat pănă acum nimeni cu nume de Exarh.
Noi dară ştiindu-ne că sîntem vechi Epitropi însărcinați cu privigherea și cu tâte datoriile Epitropiceşti spre folosul Sinaei, și acum v&dând că vremea taste scurtă și sileşte
numai de cât de a să pune în lucrare vândarea veniturilor acestor Monastiri, precum
să urmâză la averile sfântului Mormânt și a Sfetagorii și pentru ca st nu cădem din
datoria Epitropiei n6stre rămăind aceste averi nepuse la cale la vremea cuviincicsă, din
care să st pricinuâscă păgubire Monăstirilor cu înterierea vândărei veniturilor și noi
să putem a veni în răspundere.
|
Facem rugăminte Inălţimei tale să bine-voiţi a ne slobodi voe ca prin mezat la. Sfânta
Mitropolie în fiinţa nâstră să st vândă veniturile acestor Monăstiri câte pe trei ani, după
cum să urmeză de cătră Epitropii ce sînt rânduiți asupra Monăstirilor sfântului Mormânt
și a, Sfetagorii, având voe ca 'să triimetem și embaticul legiuit spre întimpinarea, nevoi.
1
lor Muntelui Sinaii.
,
Al Inălţimei tale smerit cătră Dumnedei rugătoriu
VENIAMIN dliiropolit Aloldaviei.
1823 Fevruarie

95,

Dimitri ie „Stur dza

Logofăt.

— 435—
Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila lui Dumnedeii Domn ţărei Moldaviei.

Cerirea cerșută prin jaloba acâsta, fiind dezlegată prin cea de mat înainte ţidula
Domniei mele ca să să slobâdă, Exarhilor cerutele lucrări, pentru acâsta de cătră Epi.
topi să va aduce în desăvârşire datoriile epitropevcești.
|
STURDZA.

|
(1. P.)

1828 Fevruaric

96,

M. Alilu Vel Logofăt.

1828.

Domnitorul Iun Sandu Sturdza prin Pitae Domnesc obligă pe Meletie Episcopul de
Doman la plata sumei de 5124 le,ca datorită asupra caselor bisericei Talpalari care erai ca metoh Episcopului de Huși, pentru că Episcopul actual se
lepădă de a o mal avea ca metoh acea casă.
Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila lui Dunmedeii Domn ţărei Moldaviei.

Jubitorkule de Dumnedeă și rugatoriul nostru, Preosvinţia ta Chi” Meletie Episcop al
Svintei piscopit Romanului.
CDĂCVII. Pentru castle din Eși ce ati fost a Sulgerului Vasile Anastasăii și de cătră companioții boeri cumpărându-st pentru șederea, Aghenţiei la trecutul an 1815 după ce Diserica,
din Eși cu prăznuirea Nașterei Maicei Domnului numită 'Talpalarii, s'ati dat metoh Svintei
Episcopii Huşului (unde 'Pheofilia Vâstru v'aţi aflat atunce Episcop) de cătră boerii companioţi sati făcut danie arătatei bisărici cu rămășiță de 16,520 lei datorie din cumpărarea castlor, ca să.să plătescă de cătră același bisărică, cercetându-să cu scumpitate
încărcătura și scăderea acei datorii, sati luat pliroforie, că, de cătră Dumnia-lor boerii
Epitropi al pomenitei biserici, în plata acei rămășiţi de datorie sait întrebuințat 5,000.
lei bani gata ce ati fost avut biserica cum și chiria acelor casă pănă la anul 1817, Dechemvrie care scădându-să din soma datoriei mai sus însâmnată, mai rămas mai multă
datorie din tâtă acea somă de 16,520

lei, de cât numai

5580

lei.: Pentru

care

la 1818,

Mai, după cerirea Sulgerului Vasile ca să i să plătâscă banii, Departamentul ati seris
Theofiliei Vâstre, ca să urmaţi plata acești rămășiță, sait nevrând a răspunde rămășița
acesta, sati făcut cunoscut ca să triimiteți dania să să dea la alt loc care să răspundă
banii, după care iarăși după trecere de o lună la 1818, Iunie, ait mai adaos Departamentul a vă scrie pentru triimitere rămășiţei și că sau găsit un ipochimen ce voește a
înprumuta cu acea sumă a rămășiței cu amanet scrisorile castlor, pentru care sati făcut
cunoscut 'Theofiliei Vâstre ca să triimiteți un sînet cu loc deschis pentru numele înprumutătoriului.
După acâstă, dar îuștiinţare şi cerire a Departamentului, 'Theofilia Vâstră aţi avut
lesnicios prilej a inprumutărei rămășiței datoriei în monedă, de lei precum să cerea, fără
st trebuescă altă înprumutare mai cu multă -însărcinare pentru biserică, când înprumutătorăul era găsit de cătră Departament, și pentru aceia supt nici un cuvânt nu pâte fi
bine-cuvântată, nică priimită socotâla ce aţi dat în desfacerea

'Theofiliei Vâstre,

cu care

acea socotelă aţi lăsat pe noul Episcop în răspundere de 600 galbeni și 15 lei, carele
fiind-că nu i să încredințasă atuncea, scrisorile svintei bistrici și a casei aceştia, întru
redumerirea pricinelor și a încunglurărilor de mai înainte, ai și dat sînet de înprumu-
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tare cătră Dumnia-lui Aga Costin Carp, dar după ce i-aţi dat scrisorile, apoi luând deplină pliroforie de însărcinarea, ce sai făcut în pricina acei rămășiță a datoriei, cu drept
„cuvânt s'aii îndemnat a cere șia să desface de metohul arătat, remăind în socotâla 'Theofiliei Vostre t6tă sarcina greutăţei făcută în acea rămășiță, căci de vreme ce Departamentul ai găsit ipochimen înprumutatoriu în lei, n'aii fost trebuință a s& face înprumutare de la Căminarul Spiru în galbeni la care să să însăreineze şi dobânda iarăși
în galbeni și pentru aceia altă socotelă nu pâte mijloci întru acesta de cât precum în
gios să însămneză

întemedtă, pe chipul înprumutărei

ce ai fost găsit

Departamentul

în

lei, adecă:
Lek
Bană
5580
rămășița, datoriei la 1818, Ghenarie, după cartea Departamentului din 1818,
Maiu,
2007
dobânda acestora pănă la 1820, Dechemvrie, pe trei ani.
1581
fac,
|
|
4500:
să scade chiria casălor pe trei ani de la 1818 păn' la 1820 ce sati luat
de 'Theofilia Vâstră, precum s& adevereză din socotâla ce aţi dat la mutarea
în Episcopia Romanului la 1826, Iunie.
3087
rămâne t6ta datoria
2031
dobânda acestora, de la 820 pin la 826, unic, când v'aţi numit la Roman
5124
rămâne lămurită drâptă datorie bisăricei la 826, Iunie, şi nu mai mult plătită de 'Theofilia Vâstră cu care bisărica vă rămâne îndatorit cu răspundere fără altă
adăogire. lar pentru că ne vrend a urma punerea la cale a Departamentului pentru
chipul înprumutărei, v'aţi îndemnat cu necruţare a vă înprumuta în galbeni, acesta, stărue în socotla 'Pheofilici Vâstre a fi răspundători și platnică, fiind-că 'Fheotilia sa Episcopul Hușului, s'aii desfăcut cu Domnâsea nâstră hotărîre de ucest metoh și de tâte
însărcinările lui, vi să face dar cunoscut cu hotărire îngrijirea plăţei adăogirei făcută în
sarcina, datoriei a rămășiţei arătate, și urmarea plăței bisăricei cătră 'Pheofilia Vâstră
a somei însămnate de 5124 ce să socotește plătită de 'heofilia Vâstră, nepriimind dreptul cuvânt altă socotâlă de cât acesta ce st însămntză mai sus, așa dar cartea acâsta
a Domniei nostre va fi de cunoștință și îndemnare ca sînetul de 600 galbeni să să întârcă numai decât 'Theofiliei sale Episcopului Hușului înapoi dinpreună şi cu dobânda
ce ai plătit pentru dânsul, rămăind acea datorie în socotâla Theofiliei Vâstre, şi acesta
să să urmeze neapărat cu deplină pliroforia nâstră prin Dumnia-lui Vel Logofătul al ţărei.
(Locul

Peceţei Gospod)

1828 Mart

12,

Vel Logoţăt.
SPA

—

1828.

Ordinul Domnitorului Ion Sandu

Sturdza dat Căminarului

de a execula înplnirea vămășiților de bani ce aă a da

Costache Andriote

pentru

tele Dorohoi și Botoșani Beizadelei lorgul....

poște

distric-

Noi loan Sandu Sturdza Voevod, cu mila luă Dumnedeii Domn ţărei Moldaviei.

ODXCVIIL. Din: Danii rânduiți

a să da Luminatului

Beizadea

Iorgul în socotâla

casă menzilurilor spre plata cailor după rânduelile, slobodite de Visterie din examenia
întăia a banilor pocitelor, mai urmeză încă o mare sumă de bani neplătiți pănă acum
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la ţinuturile Dorohotul și Botoșani; drept acela, volnicese Domnia, mea pe Dumnialui
Căminarul Costache Andrioti, carele mergând la, ținuturile arătate prin cel mai stranie
zapeilie să stea la Dumnia-lor dregători și sameși și negreșit păn' în trei dile făcând
tot istovul rânduelilor slobodite să aducă toți banii ce încă vor mai fi remășiţi, și Zapciul volnicit fără săvârşirea poroncei nu să va, întâree.
(L. P.)
1828 Martie 31.
Vel Visternic.

1828.

Ordinul

Domnitorului

Ion

Sandu

Sturdza

Voevod,

dat

Comisului

Costache

Andriote de a împlini datoriile de la districtele Iârlăă, Dorohoi și Botoșani
de datorii asupra poștelor pănă în trei dile; la din contra să plătescă clobote câte 200 le de district.:
Noi loan Sandu Sturdza Voevod,

cu mila lui Dumnedeii Don

țărei Moldaviei.

CDXCIX. De vreme ce Dumnia-lor dregătorii ținuturilor Hârlăul, Botoșanii și Dorohoiu, m'aii luat la înţălegere nici pănă acum, cuprinderea cărței Vistericide rânduirea
banilor din cheltuelile grajdiului gospod ce sai rânduit a să da spre istovirea plăței
fenului cumpărat de pe moșia Ciornohalu, pentru care bani după alcătuirea ce ati avut
Visteria, la cumpărarea fenului, ai fost silită a lua bank cu înprumutare plătind și dobândă, care dobândă neapărat ar fi de cuviință să o plătâscă Dumnia-lor dregătorii
deplin fără a să putea îndrepta și apăra supt ork-ce feliu de cuvânt după prelungirile
ce aii urmat întru acesta,
Drept aceia 'volnicim Domnia mea pe Dumnia-lui Căiminarul Costache Andrioti carele mergând la ținuturile arătate se apuce cu shinsâre pe Dumnia-lor dregătorii și
făcându-le zapeilie pănă în trei dile înplinind toți banii cuprinși prin rânduelile Visteriek
se-i aducă fără mai multă prelungire, iar nefiind următori a număra banii păr” în trei
dile, volnicit va lua ugeretu pocitei și câte doiit sute lei ciubote de ţinut de la Dumnia-lor dregătorii.
|
(locul peceţei gospod)

1528 Mart 31.

Vel Visternic.
OG —
1828

Lpistola Baronului de Geismar, comandantul avant-gardeă armatei rusești, cătră
Jlitropolitul Grigorie al Valachiei, prin care-l anunță că pănă va sosi el cu rupele în oraș să ia măsuri de a nu se efui orașul Bucurescăă de armatele turcești,
când se vor retrage.
A son

Monseizneur
Votre

Eminence

le Mitropolitan

de la Valachie Gregoire ete. ete.

Eminence !

|
D.
Sa majest ! Empereur de toutes les Russies, du haut de son trâne a
daigner considerer P'etât malheureux, oi pourrait se trouver votre ville, si elle n'6tait promp-
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tement secourue par des troupes russes, en cas que nous soyons foreâs d'oceuper la Valachie. C'est dans cette vue, que Waprăs ses ordres suprâmes, je suis detache de la
grande armâe et me porte en toute hate vers Bucarest, trop heureux de pouvoir remplir
cette volonte bienfaisante de mon Auguste Souverain, et de coopârer en mâme temps ă,
la tranquillite “des habitants une ville aussi nombreuse. Mais qw on ne quitte pas les
foyers domestiques, dos demain dix mille braves seront Î vos portes. Engager vos compatriotes, trâs saint Păre, d ne pas sintimider de quelques centaines de tures, qui auraient vaulu hasarder de piller la ville; que vos jeunes gens se mettent aux armes, pour
protâger leurs păres contre le crime; toute Varmte suit le corps de lavant-garde de tros
pris ; fiez-vous un seul jour seulement ă vos propres forces ct la ville sera sauvce. Presentant mes hommages ă Monsieur le Bano Barbo de Vacaresco, comme ă une ancienne
connaissance et me confiant.ă vos saintes priers, jai Vhonneur d'âtre avec le plus
profond respect
de Votre Eminence

le trâs humble

et trâs obeissant

le Baron de Geismar
general major, commendant Pavant-garde
Le

19

Avril

6 midi

serviteur

de Parmee.

7528,

Station de poste de Margineanu,

surmarehe.

-

(Originalul e din colecţiunea documentelor Academic! Române

din Pucuresc]).
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1828.

Epistola Comtelui Pahlin câtră Jlitropolitul Vaniamin prin care-l vestește că
cerivea Jlitropolitului de a se presenta cu o deputaţie de Moldoveni Țarului
nu pote fi îndeplinită, pentru că Țarul sa reintors curînd în Dasarabia.
No

4%.

.

Bvearest,

le 4

Mai

1828,

Jlonseigneur,
DI. J'ai eu Phonneur de recevoir la lettre que Notre Eminence a bien voulu m'adresser en date du 10 de ce mois, et par la quelle Elle m'a temoign€ le dâsir de se
vendre au quartier general, accompagnâe Vune deputation de la noblesse Moldave, afin
de porter au pieds de Plimpereur lhommage des sentimens de respect et de reconnaissance que les habitans de cette Principaut6, ont vouâs ă Sa Majeste Imperiale.
Au moment oii Votre lettre m'est parvenue, lEmpereur avait dâjă quitte le camp de
Brailofi, pour retourner en Bessarabie,

de sorte que la courte

durâe

du

sâjour

que

Sa

Majeste a fait en Moldavie, s'est opposte ă Paccomplissement du voeu que Vous m'avez
exprim. Dâsirant toutefois que les sentiments qui Pont inspir€, ne soyent pas ignorâs
de PEmpereur, je me suis empresst de transmettre Votre lettreă Mr. le Marâchal Comte de
Wittgenstein, en le priant d'en porter le contenu ă la connaissance de Sa Majest6 Imperiale.
Veuillez agrter Passurance des sentiments respectueux avec les quels jai lhoneur
d'âtre.
Monseigneur, de Votre Eminence, le trăs humble et tris obeissant serviteur.
Ma
Le Comte Pahlin.
———S00RS—
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1828.

Lpistola Comtehiă Pahlin cătră Mitropolitul Jloldaviei în afacerea
ca prefect

cu Iamandi,

cistrictului Ielciu,

No. 443

Bucarest

le 14 Mai

1823,

Alonseigneur,

DII. Votre Eminence ayant bien voulu reelamer mon întervention en faveur du sort de
infortun€ Yamandi, Ispravnik du district de F altzi, je me suis fait un devoir
de pla-.
cer sous les yeux du commandant en chef la lettre que Vous m'avez fait Vhonneur
de
m'cerire ă ce sujet. Il ne m'appartenait pas de m'engcrer dans une aftaire qui
avait
dej 6t€ soumise directement î Pautorit€ militaire. Neamoins je mai pas hâsit6
dtinstruire le Marechal de Vintârât personnel que la situațion de M. Yamandi Vous
imspire.
Cette demarehe n'a sembl6 autoriste par le caractâre vântrable de Votre Gtat;
et je
suis persuade que Mr. le Comte de Wittgenstein appreciera les motifs qui ont donnt
lieu
ă Votre intercession.
„Em m'aequittant; ainsi de la demande que Vous m'avez fait Phoncur de nvadress
er
Je cerois vous avoir fourni une nouvelle preuve de lempressement que je mettrai
toujours ă prevenir vos dâsirs. Je profite, en mâme temps, de cette occasion pour 'Vous
exprimer combien il ma 6t6 agrâable d apprendre par M. Selli, que Vous ayez aceueilli,
avec bont6, les explication qwil a ct6 charge de Vous oftrir, lors de mon
dâpars de
Iassy. Vous n” aurez certenement pas mâconnu les sentiments de dâference ct
d estime
personnelle, dont M. Selli a ct€ interprete aupres de Vous. Veuillez de nouveau en
agrter
Vassurance, ainsi que celle de la haute consideration avec la quelle jai Vhoneur
dWetre.
Monseigneur, de Votre Eminence le trăs humble et tr&s obtissant serviteu
r.
Le
SRO

Comte

Fahlin.

VOU——

1828.

Adresa

Grafuliă Pahlin din Bucuresci, prin care înainteză Mitropolitului
niamin noile disposiții relative la cler și pământenă.
|

Ve-

DIII. Mai sus arătâtele puneri la cale vor sluji de acum inainte drept
temeiu adresărisirilor între tagma duhovnicescă din Moldavia cu mai înaltă stăpânir
e. acum înainte

întărită, în amândotiă

aceste Provinţii.

M& cunose norocit Prtosfinţite Stăpâne, că mie mi sati încredințat
a vă înpărtăşi
cu aceste măsuri în care veți vedea o notă înaltă bună-vâință a
Domnului Inpărat;
cătră tagma duhovnicâscă din Moldavia.
|
Fiind-că, seris6rea acesta, priveşte cătră aședarea în bună orânduslă,
lucrurile obștești

p entru

tot cuprinsul

cunoscută.

acesta,

,

apoi
!

ei

vă rogg

plecat

prin cât va

fi cu

putință

s& o faceti
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Afierosindu-mă Molitvelor Vâstre şi Arhipăstoreştei Vostre blagoslovenii, am cinste
a fi cu cea mai adâncă supunere,
Milostive Stăpâne, al Preosvinţiei Vâstre plecată slugă
Graf Palin.
No. 448,

14 Maiu

1828. Bucureşti,

1828.

Epistola Comtelui Pahlin cătră Jlitropolitul Jloldovet ca respuns la deslegările
"ce-i cerea în afacerile averilor Jonastirești dise închinate și în alte cestiuni
relativ tot la acdstă, afacere.
No.

759,

”

-

Bucarest, lo 28 Mai

1828.

Monseigneur,

DIV. J' ai eu P honneur de recevoir la lettre que Votre Eminence m'a adressâe en
:date du 21 de ce mois, et par la quelle Elle a bien voulu m annoncer TI 6lection des
membres de la commission qui devra âtre charge de la regie provisoire des biens appartenant

aux

Saints

Lieux.

Parmi les Candidats proposâs
nation de Mr. le Grand

Chancelier

par le Divan, je m'empresse
Theodore

Balche,

de confirmer la nomi-

et de Mr. le Vornik

Costaki

Ko-

nachi. Je suis persuad€ qwils rempliront avec zile ! emploi qui leur est confi6. Je ne
doute pas, non plus, que les membres ecel6siastiques que Vous avez designcs, Monseigneur, ne justifient pleinement Votre cehoix.
La, commission venant ainsi d Gtre duement forme, je dâsire gqu' elle entre en fonetion sans perte de temps.
Il ne me reste quă repondre aux deux questions que Votre Eminence a bien voulu
me

proposer par sa dernitre Lettre.

1. Quant ă la rente de certains biens indiquâs dans la susdite lettre, je pense
qwelle devrait âtre pereue par la commission, et deduction faite des frais dadministration transmise ă Odessa, pour âtre placte î la Banque de Commerce, daprts exacte
teneur des instructions que jai communiqudes ă Votre Eminence par ma lettre de ce
mois sub No. Pour ce qui est de la remise des fonds, il me semble, quelle pourrait
“6tre faite soit par la voie dune maison de Commerce solide, .soit par -la voie de la
poste de Jassy, qui entretient maintenant des communications râgulitres avec la Russie.
2. Quant A la validit€ des contrats conclus par les couvents indiques dans la lettre
de Votre Eminence, je ne saurais me permettre de prononcer une opinion positive, sans
connaître ni la nature

des engagemens,

ni les droits des contractants.

En thăse generale

une transaction quelconque n'est valide qw'en tant quelle est conclue dWaprts les formes
l&gales, et par des personnes duement autorisâes ă passer le contract. Je .dois me borner
ici Î, 6mettre ce principe, pour satisfaire au dâsir que Vous m'avez temoign€, Monseigneur, de connaître mon 'avis sur cette aftaire. Mais ce n'est pasă moi qu'il appartient
de juger de la validit d'une obligation qui concerne un bien de PEglise. Cette question
'mest point de ma compâtence; nâanmoins je me suis fait un plaisir de Vous communiquer sur cet objet mon opinion particulitre, d'aprts la demande que Vous avez bien
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voulu m'adresser. Veuillez Monseigneur, considerer cette r&ponse comme une nouvelle
marque des 6gards et de la deference partiluiăre quiil m'est bien agrâable de Vous t-

moigner

en toute occasion.

Agrtez, je Vous prie, Vassurance des sentimes respectueux avec lesquels, j'ai /honneur d'âtre

Monseigneur, de Votre Eminence

le trâs humble et trâs obtissant serviteur
Le Comte Pahlin.

1828.

Declaraţia Vornicului Conache prin

care recundsce liber de robie întreg

hganilor din familia

Ducătarului

salașul

Ilihauil.

DV. Să face ştiut cât pentru ţiganca Nastasia drâptă r6hbii acea, ce ai ţinut-o un
țigan a vărului Șărban anume Gheorghie Chitariul, cât și pentru giumătate suflet din
copilul că 'T6der, ce mi să cuvine mie Vornicului Costache Conachi, şi iarăși pentru un
copil din doi 'Pâder și Vasile a lui Mihai bucătariul sin Ioniţă Stoian a r&posatei surori-mea, Ecaterinei Conachi, care copii sînt făcuți cu Safta țiganca vărului Șerban şi
să cuvine r&posatei surori-mea pe giumiătate adecă un copil, fiind că ră&posata sorâ-mea,
prin diata sa și-ati slobodit toți robii şi trebue să să despartă Mihai de ţigancă şi de
un copil lucru cu totul crud și nemilostiv l-am priimit eti Vornicul Costache Conachi
și am lăsat pe dreptă țiganca mea Nastasia, cu pol suflet mai sus pomeniţi la casa vă- rului Șărban și am dezrobit pe Safta cu amândoi copii, vroind şi Prâosfinţia sa Părintele Mitropolitul o giumătate de suflet. din partea, casti, ca să rămâe slobod întreg sălaşul
lui Mihai bucătariul.
T6der băstul din care giumătate a răposatului şi giumătate al meii.
Nastasia a Dochiei, ţigancă rămasă mie de la, tatăl mei Vornicul Manolache Conache,
Gheorghie Chitariul ţigan: a răposatului Vornie Șărban Costache dis Negel.
T6der de înpărţală.
Vasile de înpărțală,
Safta ţigancă a Vornicului

Șărban.

Mihai bucătarul sin Ioniţă Stoian ţigan Conăchescu a răposatei surori-mea,
Conachi

1828 Iunie în $. lașit.

Vornic.
——SS0GRR—

1828

Un

Comandant

rus dă stmă

Brăilei, cum
Na, 214.

de starea armatei

rusescă

și a corpuhiă armatei rusești

din 1828

de dinaintea

de peste Dunăre.
Au Camp de Karasau le 1828.

DVI. L'armee Imperiale se renforce de nouvelles troupes. Une division de Chasseurs ă
cheval avec 24 pitces d'artillerie volante, viens de nout rejoindre. Aprâs une marche de prâs
Documente

s6.

—
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de deux mille vestes, cette division ă d6fil6 au grand complet devant. PEmpereur. La
tenu des hommes et la beaut6 chevaux ne laissent rien A, dâsirer.
Nos communications maritimes avec Odessa sont d6jă en pleine activit et prăsque tous les jours des vaisseaux charges d'aprovisionnemeuts, jetent Vancre dans la rade
de Kustendgi. D'autre part, de nombreux pares de vivres qui axrivent jusqwă nous
par 6chelons, dans le meilleur ordre, et les provisions que les Niehrasoutsy s'empressent
de nous apporter, assurent de la manitre la plus satisfaisante, le service important des
subsistances de Parmee.
Ce matin VEmpereur dont la sant€ contine de repondre 4 nos vocux a fait manoeuvrer en ordre de bataille le Corp du Gl. Roudzeviteh. S. M. a 6t6 egalement contente
de la belle tenue des trupes et de la rapide precision avec la quelle elles ont accomplits les mouvemets qui leur ont €t€ commands.
Mg. le Grand Duc. Michel est attendu au Camp dWun moment ă Pautre. C'est sans
doute $. A. I. Elle m6me qui porte ă PEmpereur les troftes de Brailoft ainsi que I6tat dâtaill6 du matâriel dartillerie et de ressourees de tous genres, dont la prise de
|
cette place nous a mis en possession.
Le

Grand

Duc

est suivi

du

T-ime

Corps

qui apres avoir fait le sitge 'de Brailofi,

passe le Danube prâs de Matchine et va opârer sa Jonetion avec le Corps du Gl.
Roudzeviteh.
Nos avant gardes ont oceup€ sans resistance Mangalia Mun cât€ et Kowzgoun de
Vautre
Iiennemi ne tient nulle part et se retire prâcipitamment Ă notre approche. Cependant
les Seraskiers de Schoumla et de Silistrie paraissent avoir envoyt sur Bazardgik des
detachement peut tre plus dispos6s 4 nous attendre.

1828.

Comisia averilor Mlonăstirești dise închinate cere relații de la Ihtropolitul Veniamin asupra tuturor Jonăstirilor, spre a putea ține aceiași ordine în
administrarea lor.

Imalt Preosvinţituluă Mitropolit al Iloldaviei.

DVII. După predlojănia Inalt Exelenţiei sale D. Graf Palen, însămnată supt No.
448 și 569 de rânduirea comisiei în privigherea veniturilor Monăstirești, comisia acesta,
să găsește îndatorită cu pomăzuită privigherea averilor a, trei svinte locuri numite, adecă
a svântului Mormânt, a svântului Munte Athos și a muntelui Sinai.
Jar fiind-că prin osăbită predlojenia Exelenţiei sale din 11 a lunei aceştia Iunie
subt No. 11172, să adresarisește jaloba Prea cuvioșşiei sale Arhimandritului Daniil pentru
moșiile Monăstirei Hangului, ce este închinată la Alexandria, și pentru egumenie la acâstă
Monăstire spre cuviinci6sa cercetare și predstavlisire cătră, Exelenţia, sa spre a să hotări
comisia acâsta are de neapărată trebuință a avea o deplină pliroforie de tâte cele-l-alte
Monăstiră, câte mai sînt închinate pe la, alte locuri, afară de acele pomăzuite mai înainte comisii și acestă știință cu deplinătate mai cu lesnire nu o pâte câștiga de aiurea
de cât de la Prâosvinţia Vâstră ca de la un Arhipăstor ce aveţi tâtă știința lor. Pentru

ce am sera:

„Comisia veniturilor Monăstireştă.

—
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acela veţi bine-voi Preosvinția, Vâstră a triimite la, acestă. comisie însămnarea tuturor
altor Monăstinl, câte vor fi închinate pre la alte locuri precum. la Alexandria, la Halchi
și pe aiurea, ca, întru acâstă, știință să-și ptă închipui comisia îndatoririle şi lucrările ei.
Rouzapias Tijs ihinoy.

Entzgănou "eovoohVu.uv
"Apy.

Balș Logofăt,

Neâpuros

"Aoxiu5.

Medtros

Svatrns

AavatoTns.

Conache Vornic.

1828.

Relația

dată

de

Generalisimul rus despre resultatele săvârșite
rusești pe malul din drepta Dunărei.
Au

Camp

La forteresse d Anapa vient de se rendre ă discrâtion au
Daide de Camp Gl. Prince Mentchicofi.

de Carassou

de

armatele

le 2!) Iuin 15%8.

Vice Amiral

Greigh et ă

DVIII. Le plein suceăs de Vaffaire du 28 Mai avait permis A ce dernier, V'âtablir
solidement autour de la place, une ligne de cireonvallation, qui traversant Pisthme sur
lequel Anapa est construite, sappuyait des .deux cotâs A la mer. Au bout de quelques
Jours les travaux du sitge furent poussâs jusquwau glacis et le 10 la descente dans le
foss€ ayant 6t€ pratiqute et deux brâches ouvertes, le Pacha qui commandait dans la
forteresse fut somme pour la dermitre fois, de se rendre prisonnier de guerre avec la
garnison. ÎL commenca par însister sur le droit de sortir avec armes et bagages en d6clarant que sil n'obtenait cette condition, îl se defendrait A outrance. Alors les negociations furent rompues et dâjă on se preparait î, Vassaut, quand les deputts de la place
xevinrent et annonctrent qwelle se rendait ă diserttion.
Le 11 ă midi elle a 6t6 oceupte par nos troupes, mais nous lui devons la justice
de reconnaitre qw'elle est dâfendue courageusement pendant 40 jours et qwau moment
oil elle a capitul, elle avait €puis6 tout moyen de râsistance.
La garnison VAnapa 6tait forte de 9000 hommes, 85 piăces de canons et d'abondantes munitions de guerre et de bouches y sont tombâs en notre pouvoir.
Le Vice Amiral Graigh et le contre Amiral Prince Mentchicoft qui en conbinant leurs
operations dans ce sitge, avec un remarquable accord, ont deplay6 Pun et Vautre de
vrais talents et une noble bravoure, viennent dâre promus aujourd'hui mâme par VEmpereur le premier au grade d'AÂmiral, le second i celui de Vice Amiral. Le Prince Ment.

chicoft a 6t6 en outre, definitivement nomm6 Chef de Vâtat major gentral de la marine
de VEmpire.
En ce moment nous recevons la nouvelle de la râddition de Toulteha qui comptait
sur ses remparts 91 pi&ces de canons et pres de 2000 hommes de garnison.
Dans Brailoft nous avons trouve 278 canons, plus de 17 milles pouds de poudres,
deux magasins de bois qui suffiront Ă toutes les reparations que peut exiger notre artillerie, une immense quantite de projectiles de tout calibre, et des approvisionnements si
considârables que seuls ils assurent plus Vun mois de subsistances Î Varme6 entiăre.

—
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La campagne s'est ouverte le 25 Avril. Au 19 luin nous avions occup les Principautes de Moldavie et de Valachie, traverst le Danube sous le feu des Tures d Isakteha,
dâtruit leur flotille su: ce fleuve, avance par sa rive droite, jusqu'au rempart de Trajan,
pris sept forteresses Isakteha, Brailoft, Matchine, Hirsova, Kustendgi, Anapa, 'Toultcha,
et conquis dans ces places ainsi que dans les difiârentes rencontres qui ont eu lien avee
Vennemi,

plus de 800

pitces de canons.

Ce soir en offrant ă la divine Providence dans un nouveau Te Deum, des actions
de grâces solennelles pour la visible protection quw'elle nous accorde, nous implorons
en faveur de nos armes, la continuation du meme bonheur.
9

NOR

1828.

Adresu

Comtelui

No. 1612.

Pahlin

prin care înaintiză mersul armatelor
Iunie sub numărul 1612.

,

din 18 și 20

Bucarest, le 25 Juin 1823.

JMessieurs,

DIA. Vous trouverez ci-joint les bulletins de larmâe en date de Karassou, le 18
et 20. Juin.
Recevez, Vassurance de ma conssideration trâs distingute
Comte Pahlin.

L8=:R8.-

Meletie Episcopul Romanului cere
comisia

averilor

]lonăstirești

concedii de la Mitropolitul

dise închinate, unde
duce la Eparhia sa.

Veniamin

era ca membru,

din

spre a să

Prtosfinţite Stăpâne, cu smerita plecactune închinându-mă serut drâpta Prtosfinţiei Vostre.
DX. Fiind-că am arătat Prâosfinţiei Vâstre neapăratele înpregiurări ce mă silese a,
mă întârce la Episcopie, atât pentru multe casnice trebuinți, ce ati a să pune în lucrare prin de faţă aflarea, mea acolo, cât şi pentru cele Eparhialnice, şi fiind-că după
poftirea, ce am făcut Prâosfinţiei sale părintelui Apamias, ai priimit a fi în locul
mei la Comitetul pricinelor greco-monăstirești (pentru care am fost chemat la Iași). Mă
rog să bine-voiţi a-mi da, voe spre a mă duce, de care cer cu smerenie stăpânescul răspuns
rEmăind,
A Preosfinţiei Vâstre, plecată slugă
MELETIE Episcop Romanului.
1828 Septemvrie 17.

DOORS
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L828.

Epistola

Hatmanului Grigorie Ghica cătră Jitropolitul Veniamin prin care-i
cere suma de 20,000 lei cu procente ce-i datorea.

Cu fiiasca evlavie sărut drâpta Preosfinţiei Vostre.

DXI. Mai întăi cercetez pentru întregimea, sănătăței Prâosfinţiei Vestre ca aflândusă deplină să mă bucur din tot sufletul, al doilea îndrăznesc a vă face aducerea aminte
pentru un sînet de 20,000 lei ce aţi luat cu împrumutare de la Dumnia-lui Postelnicul Neculai Costandache îndatorindu-vă vă a-i respunde în vade de şase luni de dile
cu dobânda lor câte 5 lei la sută pe lună, carele înainte de a, să săvârşi, având deosăbite socoteli cu mine, mi-ai dat sînetul Sfintei Episcopii drept soma ce cuprinde, Deci
fiind ca mă aflu lipsit de bani fârte tare, și vadeatia sînetului ati trecut de mult, rog
pe Prcosfinţia Vestră să bine-voiţi a-mi teslimarisi soma cuprinsă prin sînetul acela socotindu-să și dobânda pe vremea trecută încredințându-să în mâna înadinsului triimis de
la care vei bine-voi a lua și sînetul după numărarea banilor, Iar et prosfărseseii Pr6osfinției Vâstre plecatele mele închinăciuni, am cinste a mă numi cu tâtă supunerea,
Al Prâosfinţiei Vâstre prea plecat fiiu sufletesc
Grigorie Ghica Hatman.
Eşit, 19 Septemvrie

182%,

1828.

Reclama Hatmanului Grigorie Ghica la Presidentul Divanului Cnejiei Iloldaviei asupra Ipiscopuluă de homan de a plăti suma de 20,000 mi lei
|
ce-l datoresce.
Baelenţei sale, Domnului adevtratului sfetnic al statului, înplinitor dătoriei,
Prezident al Divanului Cnejiei Moldaviei și cavaler Dlatek Iacovlevici Menctcla,
Hatmanul

Viţe

Grigorie Ghica
Jalobă.

DAII. De la răposatul Vornie Niculai Costandache având a, lua o somă de bani
cu 15 dile mai înainte de mârtea Dumni-sale socotindu-mă spre plata banilor ce ai rămas a-mi da, mi-ati dat și un sînet de 20 mii lei al Preosfinţiei sale Părintelui Meletie
Episcopul Romanului, și atuncea încurcat fiind și cu alte trebuinți și după acâsta, fiind
în grabi și lipsirea mea de aicea cu ducerea peste hotar la, ape spre căutarea sănătăței care Yeste știut Exelenţei că să protimisăşte (prefera) mai nainte de cât ori-ce înteres; cu mai înlesnită vreme a face cunoscut Prosfinţiei sale pentru priimirea, sînetului în socotâla, mea, acum făcând cunoscut Preosfinţiei sale spre ami face îndestulare cu
plata, banilor îmi răspunde că acești bani ar fi eesoflisiți (achitaţi) de care cii nu am
nici o înştiinţare și pe lângă acâsta mă învinovățăște și pentru (că) atuncea la primirea. sînetului n'am făcut cunoscut Prtosfinţiei sale cu carte (măcar că tăcerea mea sati urmaţ
din pricina arătată mai sus), socot că nu pâte fi pricină de apărare plăței banilor de
cât că pâte judecata să dea dreptate a nu mi să plăti dobânda, de la vremea priimirei
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sînetului în socotâla mea şi păn” acum, pentru acâsta rog pe Exelenţie sa prin locul
cuviincios să fii pus la cale cu îndestularea plăţei banilor după glăsuirea sînetului care
să află întors, neputând fi mai mult răbdător după nevoile ce am.
Grigore Ghica Hatman.

Hotărîvea Presidentului Divanului Cnejiei Jloldaviei la reclama IHatnanului Grigore Ghica de a se duce la judecută, la Vornicia de Aprogh, în cestiunea banilor
ce reclamă de la Episcopul de Roman.
Divanul judecătoresc a Unejiei Moldaviei.—cătră cinstita Vornicie de Aprodi.

S& va vedea din acâstă jalobă arătarea și cerirea ce face Dumnia-lui Hatmanul Grigore
Ghica pentru a i să. înplini arătații bani; să adresariseşti la acea cinstită Vormicie, ca
după cuprinderea dovedilor ce va arăta să i se facă cuviinci6sa îndestulare, iar având
a răspunde Preosfinţia sa să să înfăţoșeze la Divan.
Costandin

Catargiu Logofăt.
Costache Manoil.

Vasile Balș Vornic.

1828 Septemvrie

25.

989960
—
1828.

Adresa judecătorilor Vorniciei de Aprodi cătră fpiscopul Romanului de a plăti
Haimanubhă Grigore Ghica suma de 20,000 lei, sai a veni în judecată.
Cătră cinstit și al nostru duhovnicesc Parinte,
piscop Sfintei Episcopii al Romanului.

Preosfinţiei sale Chirio Chi Meletie E-

DĂIII. Dumnia-lui Hatmanul Grigorie Ghica prin jaloba ce ai dat cătră Exelenţia
sa Domnul Gheneral Menţachi, au făcut cerire a i să înplini 20,000 let capite ce cu
sînet din 826, April 6, are a lua de la Prâosfinţia ta, deci Divanul în cuprinderea, po“ xoncei Eixelenţiei sale priimită în locul jalobei Dumni-sale Hatmanului, face cunoscut
Preosfinţiei tale, ca, să bine-voești a închipui plata arătaţilor bani dinpreună cu legiuita
lor dobândă, triimițându-i în Vornieia de Aprodi unde să află şi sînetul Prtosfinţiei tale
în orighinar, sati având a răspunde să rânduești vechil spre înfățoșare cu Dumnia-lui
Hatmanul.
Andronache Donici Logofăt, Vasile Miclescu Vornic, Toader Balș, Vasile Balș Vornic,
Canta Postelnic.
1828 Octomvrie 4,

SRO —
1828.

Disposiţia Cnejie Moldaviei de a slobogi sarea trebuităre de la ocnele ţăr el, pentru trebuinţele Alitropohei în sumă de 13,200 ocale.
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IlpeoeBaueu-

BALUL.

Onradpa 1828, let.

—

tului Divanului Onejiei Moldaviei ca, aședământul privileghiilor ce vaii fost aședate
Preosfinţite Stăpâne, de cătră Domnii.de
mal înainte, pentru priimirea de la ocnă
13200 mii ocă sare, așa feliu de cerire a,
Prcosfinţiilor Vâstre D. Deistvitelnii Statschii Sovetnie Mincâchi ati predstavlisit-o
spre hotărîrea D. deplin înputernicitului
Prezedentului Moldaviei.
Acum Strălucirea sa Graful Theodor Petrovici prin predpisania din 19 a aceștii
luni Oetomvrie, hotărăşte să să facă cuviinci6să punere la cale, după aștdământul
pomenitei privileghii, Preosfinţii-lor Vâstre
cu acela ca slobodirea sarei să să începă
de la 25 acest Octomvrie.
|
Ei mă aflu cu prietenâscă îndestulare
a înştiința pe Prosfinţia Vâstră, pentru
o așa hotărire a Grafului Theodor Petrovică Palin

cu

care

înpreună am

cinste a

vE înștiința Preosfințite Stăpâne, că spre
a vă slobodi însămnata sare, sai slobodit
de cătră mine acum cuviinci6sa predlojenică
Visterici Moldaviei.
Afierosindu-mă pre sine sfintelor rugăciuni a Prâosfinţiilor Vâstre și Arhipăstoreștei blagoslovenii am cinste a fi cu adevărată plecare și cu desăvârșită afierosire.
Milostivule Arhipăstoriu, al Preosfinţiilor
Vâstre prea plecată slugă,
Pavel Pizani,
No. 1268. 25 Octomvrie 1828, Iașii.
(Traducere

veche)

RIO —

1828.

Lpistola Hatmanului Alexandru
în cestiunea

banilor,

Ghica cătră Fpiscopul de Roman Jleletie tot

ce are a da fituhuă sei, Haimanului

Grigorie

Ghica.

Cu fitască evlavie închinâudu-mă sărut drepta Prtosfinţiilor Vâstre.
DXV. Pitacul Prţosfinţiilor Vâstre am priimit, am vădut și cele cu parapon însemnate asupra mea pentru fiul mei Grigorie, de care pricina măcar că pără acum
nici
o știință am avut, dar după acest al Prtosfinţiilor Vâstre pitae întrebând pe fiiul
meii,
mi-ati arătat, că în vremea când aii fost Cămăraș. la neapirata trebuință ce
ai fi avut
Prtosfinția Veâstră de o sumă bani, în care prin cerirea ce l-aţi făcut și prin
îndemnul
Domnului Ioan Sturdza, socrul săi ai înprumutat pe Preosfinţia Vâstră prin reposatu
l
Postelnicu Neculai Costandachi cu două-deci mil lei, după înscris sînet ce are,
la acesta
nică o vinovăţie nu i-am putut cunște, spre a putea închipui puterea răspunsului ce-i
faceţi,
iar pentru acele urmate asupra Preosfinţiilor Vâstre, crede că părinteşte. l-am sfătuit și întru acesta, răspund că din partea mea, punerea la cale cu o încuviinţată plăcere nu
pâte

—
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fi în alt chip de cât dacă Prâosfinţia Vâstră acum de o dată chipul lesnicios spre plata, acestor bani nu ai, să să schimbe sinetul pe o scurtă vade, care, după a mea socotință alegându-o a, fi pentru o mai bună mulțămitâre odihnă a Prâosfinţiilor Vâstre o
puii înainte, că de aș fi avut mai înainte vre-o înșstiințare întru acâsta de la, Preosfinţia vâstră, eu de atuncea, ași fi putut-o aduce în liniştire ca să priimască fiul mei
schimbarea sînetului, şi acmu ar fi lipsit din mijloc tot paraponul, însă nu sînt nică
la o îndoâlă, că întru acâsta a mea socotință nu veţi afla mulțămire, de la cel ce este
Al Prtosfinţiilor Vâstre în Hristos fiiu și slugă
Alexandru Ghica Hatman.
lași, 1828 Noemvrie

21.

TR

VV—

1828.

Epistola hă dleletie Episcopul de Roman cătră Alecu Ghica prin care se tinguește asupra fiuhă să Grigore Ghica cau reclamat banil asupra sa.
Catra C.C. Alecu Ghica.

DXVI. Intru adevăr că pricina următâre m'ai îndemnat a serie Dumni-tale spre
a ușura 6re-cum supararea ce mi-au pricinuit fiiul Dumni-tale Cuconul Grigorie cu un
pas ce ati făcut asupra mea, căci după o serisâre a Dunmi-sale, cătră mine, răspunsul
ce i-am făcut ati fost îndestul a socoti ceva și a fi îngăduitoriu pin” la întâlnire, care
răspuns cerându-să de Dumnia-ta să va vedea; iar Dumnia-lui pornindu-să nu știii de
care silă și cu acui sfătuire și îndemnare ai urmat a jălui asupră-mi, lucru cu totul
nepotrivit

nici pentru

Dumnia-lui,

nici pentru

mine,

căci oră în ce chip

ar ieși pricina

nică cel ce ar avea a lua nu cred că a fi fost atât de nevoeș, nici cel ce ar avea a da, bancrot! le las în tot chipul gândirei, înţălepciunei și giudecăţei Dumni-tale ; așa, dar știind
dragostea Dumni-tale cu care sînt norocit, cum şi ei nu mai puțin cătră acela lipit,
mă paraponisăse nu cătră altul, de cât părintelui Dumni-sale cu acestă însămnare, prin
care dorind a mă noroci cu cinstit răspuns şi de bună vestirea sănătăţei Dumni-tale îmi
va fi spre bucurie, fiind.....
1328 Noemvrie

990606

96,

—

1828.

Epistola Postelnicului

Canta cătră Episcopul de Roman tot în cestiunea banilor
Halmanuluă Grigore Ghica.

Cu fitască plecăctune strut drepta Prtosfinţiei tale.
DĂVII. Scrisârea Preosfinţiei tale cătră cinstitul Divan sai priimit și cele cuprinsă
am înţeles, pentru 20,000 lei ce cere Dumnia-lui Hatmanul Grigorie Ghica după sîne-

tul Prâosfinţiei tale cătră răposatul Vornic Neculai Costandachi;

deci iată că după ce-

rivea Pr6osfinției tale alăturez copiile cerșute atăt de pe jalubă, precum și de pe sînet,
și vă rog puneţi la cale triimiterea acestor bani înpreună cu legiuita lor dobândă spre
a să da Dumni-sale Hatmanului, care necontenit stărue cerând dreptul Dumni-sale.
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„Acestea din datorie, iar eii cu osăbire rugându-vă blagosloveniei și neuitărei sînt; și
rămân cu neschimbat respect.
Al Preosfinţiei tale plecată slugă
Canta Postelnic.
1828

Dechemvrie

9.

———SROOe—
FARA

DATA.

Lpistola guvernatorului rusesc din timpul ocupației cătră Mitropolitul Veniamin,
prin care-ă anunță disposițiile guvernubhii rusesc respectiv de averile Jlonastirești,
dise închinate, și de administrația țărei pe timpul ocupaţiei.
Preosjinţitului Alitropolit al Jloldaviei.

DAVIII. Inpăratul ati voit ea înfățoşarea armiilor sale întru amândoiă Prinţipaturile să fie însemnată printrun act de îndreptare şi de dreptate cătră biserica pra voslavnică,
care Mărirea sa își face o slavă a o protejarisi în partea răsăritului.
Averile clirosului nat scăpat nici cum de nenorocirile care anul 1821 ati tras asupra acestor provinţii. De atuncea, îngrijirea Ministeriumului înpăratese ai avut necontenit de pravâţ a așăda de izn6vă stâpânirile bisăricei întru tâtă întregimea, lor. 'Tocma
cătră, acest scopos aii fost îndreptate nu de mult silințele Ministrului Inpăratului la 'Țarigrad.
Prâosfinţia ta știi urmările acestor lucrări; averile stătătâre a sfintelor locuri sati
dat Iarăşi precum era dineeput rânduite. Insuși Preosfinţia ta ai fost chemat spre agiutoriu la acâstă faptă înbunătățită, dar răul mai curând să face de cât se întocmește și
nenorocirile anilor cestor de pe urmă ai lăsat în Moldavia stmne adânci. Sîlinţele stăpănirei trebue cu deadinsul sa să îndrepte spre a le șterge pincet încet.
Acâstă îngrijire mi-au fost cu ostbire recomandarisită de Ministeriul înpărătese, ei
mă achitarisesc astă-di de una din cele întăi a mele datorii, fâcându-vă cunoscut punerea

la cale a orânduirei, care ati plăcut Mărirei

sale Ivpăratului

stăpânire a averilor care atârnă de sfintele locuri.
Averile

stătătâre care se cuvin sfântului

a hotări pentru vremelnica,

|

Mormiînt,

Muntelui

Athos

şi Muntelui

Si-

nai, s& vor ocârmui de o comisie osăbită. alcătuită:
e
1. De Proiestoşii și vechilil triimiși de pomenitele Sobâre, care să află acum pe loc.
2. De câţi-va pământeni de mare stare.
3. De doi bisericeşti, numiţi de Mitropolitul Moldaviei.
|
Prisosul venitului peste cheltueli întru lucrarea înfiinţărei, întrebuințarea veniturilor
să vor

aduna

și s& vor

păstra

la Bancul

Odesei,

cu

sînet

pe numele

acestor

Monăstiri,

păr la rânduirea cea de pe urmă și hotăritâre în priinţa sfintelor locuri.
Acâsta este închipnirea care va sluji de povâţuire ocârmuirei acestor averi stătătâre
pe vremea ocupaţiei. Eu cred, Domnul mei, că nu pot mai bine a înplini voinţele Inpăratului de cât încredintându-vă îngrijirea de a pune în lucrare rânduelile care eii vi
le-am făcut cunoscute. Bine-voeşte în urmare a pune îndată, în lucrare alcătuirea, aceştei
comisii de epitropie în cu deamăruntul cuprinderea povăţuirile mai sus insemnate.
Cât pentru mirenii care aii a îi în comisie, eii gândesc că ar fi de cuviință să să
facă alegere în mijlocul Divanului. Drept acesta et îndrăznese a te ruga ca să binevoești a propozarisi Divanului, ca să alegă patru candidaţi şi să-i înfățoşăză mie
spre

a-i întări,

Documente

Pentru cei bisericeşti alegerea este cu totul păstrată Preosfinţiei tale.
Curăţănia, cugetărilor Prcosfinţiei tale îmi este un chizăș sigur, că alegerea care
vei face va răspunde cu deplinătate la scoposurile cele făcătâre de bine a Inpăratului
înbunătățitului meii stEpân.
comisia,

Dacă

în urmarea
a-i da

de loc, eii mă volu sîrgui

Așa
rilor

din

cum

nici

întâmpla

ce sar

să cee legiuit

de la mine.

tale să cuvine cu deosăbire a privighea necontenit ca comisia să nu st

Dar Prâosfinţiei
abata

tot agiutorul

stăpănirei

agiutoriul

de

lucrărilor ei, ar avea trebuinţă

cunoscute

dar făcându-vă

statornicite

care

atârnă

de

prin

este rânduit

care

drumul

măsurile

sfintele

sale.

datoriile

spre

ce st cuvine a să lua
nu-mi

locuri,

rămâne

păstrarea ave-

cât a vă

de

scurt înpărtășirile care ocupaţie oștenâscă a Prinţipaturilor așaqii, despre ocârmuirea
sericâscă în Moldova.

După

voința Inpăratului

în

însemna

bi-

acestă înpărtășire este hotărită în urmă-

torăul chip:
„urisdicţia—adecă puterea, stăpânirei bistricești, rămâne în statu-guo“.
„Averile bisericeşti rămân neatinse, fără să fie însă apărate de supunerea dărei în
„natură şi a cărăturilor pentru armie, care vor fi orânduite și pe ceia-l-alți lăcuitori.
„Dar ocârmuire acestor averi va, fi păstrată stăpânitorilor bisericești și Epitropilor
„fireşti, care să află însărcinaţi cu acesta în vremea întrărei armiilor nâstre.
Orânduelile de mai sus vor sluji de temeiu înpărtăşirilor care urmeză a fi de acum
înainte între stepânirea bisericâscă a Moldovei și între ocârmuirea cea mai înaltă care
este așşădată în Prințipat.
Eu mă heretisăse, Domnul mei, de a mă găsi însărcinat a vă comunicarisi totul
acestor măsuri, care vor fi pentru voi o noită dovadă a înaltului interes care Inpăratul
priimeșşte a arăta clirosului Moldovei.
|
“Acâstă serisâre având de prav&ţ a regularisi și a hotări înpărtășiră care sînt de un
interes obștese pentru tâtă ţara, eu am cinste a pofti pe Preosfinţia ta să bine-voești a
da aceştei serisori tâtă publicația cerșută.
—————90GR2——

1829.
Îlilocirea

Generalului

Jlircovici,

în afacerea

pretențiilor

sântului

Alunte,

a-

supra Arhimandritului Iosaf.
.

Viţă Predşedatel Divanului

Cncjici Moldaviei,—Div:nului obşieştei adunări a Cnejică Moldaviei.

DXIX. Spre înplinirea, poruneei ce am priimit de la D. înputernicitul Predşedatel
în pricina pretenţiei Arhimandritului Iosaf, spre a-i înputernici dreptățile întru ocărmuivea Monăstirilor închinate sfântului Munte, și pentru pretenţiile ce urmeză asupra
Prâcuvioșiei sale din partea Exarhilor, ei puiu înaintea Divanului obşteștei adunări
să Îi înfățoșeze hotărirea ce ai urmat în pricina acâsta și tâtă dela în orighinal.
Gheneral
Despărțirea

8. No. 216,

6 April 1829, Eaii.

,

9
RO —

Maior

și cavaler

JMircovict.

—
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1829.

Generalul Jlircovică face cunoscut Divanului disposiţia luată de guvernul rusesc
asupra abuzurilor amplodților set din Principate și a boerilor față cu locuitorii ţărei.
Viţe Preştdent Divanului Unejici Moldaviei, —Divanului

(mejici Moldaviei

opşteştei adunări.

DXA. Domnul Inpărat întoreând întru tot milostivnica luarea sa aminte asupra lăcuitorilor amânduror Prinţipaturilor și dorind de a- îngrădi despre asprele urmări a pomeșcicilor, care adesă ori îi supun acelor fără de omenire schingiuiri pentru cea, mai mică
greşală, înalt aii bine-voit a porunci că la întâmplare, dacă jăluirile acelora vor fi adevărate pentru o astminea urmare a vre-unui din boeri sati: pomeşeie, apoi averea, acelora
să să ieie de cătră Vormicia de obşte supt păstrare pe o vadea analoghisită cu mărimea,
unor astminea fapte, dându-să însă acelui boer sati pomeșnie,
să va lua supt păstrare, numai un curat venit a acei averi.

a

căria

va fi averea

ce

Acâstă Monarhicâscă voe eii fac cunoscut Divanului opştese, spre a să ocărmui întru acâsta.
Gheneral Maior și cavaler J/ircovicr.
Asemineade

pe tălmicire

Sturdza Ban.
No.4439,

Iunie

8, 1399. Esi.
(Acest act mi s'a comunicat de

ROI

Preasf. Melhisedec

Episcop

de

Roman)

—

1829.

Pivmanul împerătesc dat Domnului și țăreă la Arzul din 1786 Jlart 25, prin
cave se recunosc drepturile fărei Moldaviei de a-și alege Jlitropolit de a dreptul
în țară, dupre vechiul obicetu, și de a nu aștepta voea Patriarhului întru acdsta.
Fermanul Inpărătese ce ait venit răspuns.

Crâștetul Ighemonilur a nemuluă creștinesc, Scarlat zaden Alexandru

Voevod (îpvocy).

DXĂXI. Ajungând acâstă, înaltă Inpărătescă poruncă știut să-ți fie: că în trecute
dilele înștiințându-m& Patriarhul 'Țarigradului pentru mârtea lui Gavriil Mitropolit Moldaviei, și că în locul lui sai rânduit prin alegere Mitropolit pe Episcopul Romanului
Leon, numitul Patriarh înpreună cu soborul Arhiereilor ce să află în Țarigrad ati dat
tacrir la Inpărătescul meu prag, arătând pe larg că a să face și a să orândui Mitropolit
Moldaviei cu acest chip, fără a nu să alege de cătră Patriarh şi de cătră Sobor, fiind
că Xaste cu totul în potriva atât a vechiului obieâiu cât și a dogmelor sale, sati rugat
ca să st destacă psifosul (votul) și aședarea acâstaa numitului Mitropolit. Deci cercetându-să caidurile (drepturile) atât a beratului ce Iaste dat în mâna Patriarhului, cât'și a
suricărilor ţărei Moldaviei și a țărei Muntenești, s'aii fost trimis înaltă Impărătescă poruncă cătră tine Domnul Moldaviei, ca să nu dai voe la urmări ca acestea înpotrivitâre
sureturilor

și călcătâre

dogmelor,

ci urmând

vechiului

obiceiu

nu să întâmpla la acâstă pricină vre-o înpotrivire. Acum
mea

Portă scrisorile tale înpreună

și cu Magzar

să fii cu luare

aminte

a

dar agiungând la Inpărătesea,

despre partea pământenilor,

întru

care

fiind-că arăţi că după mârtea numitului Mitropolit, viind înaintea ta toți boerii mari și
mici ai pământului și rugându-să cu un glas ca să să păzască în nestrămutare vechiul

pimentesc obicâiu la acesta, și să să rânduâscă prin alegere Mitropolit Moldaviei Episcopul Romanului, ca un înțălept ajuns la, vârstă și de atâția ani ispitit vrednic, după
a lor obștâscă cerire ai făcut Mitropolit pe numitul Episcop, înștiinţând după obiceiu
și la Patriarhie. Arătând și acesta că la asemenea obiediuri vâchi a bisericeştilor pricini
o obștesca a locului c&rere și rugăminte, a să pune în lucrare și a să păzi iaste datoria fiește-căruia Domn, și că Mitropoliţii Moldaviei nu aste obicdiu să st alâgă și să să
rândusseă de cătră Patriarh, după cum ccia-l-alți Avrhierei, ci Domnul după vreme, după
obicetu așadă prin al6gere Mitropolit pe acela care locul il va cere, atuncea după acea
alegere și așerare, supt chip de înştiinţare, serie cătră Patriarh, și după acea înştiinţare
de la Patriarh

iar nu să aștepte răspuns

și cartea Patriarhului,

să trimite

obicinuită

ȘI

pe urmă să să facă Mitropolit. Și fiind-că arăţi prin numitele tale scrisori, că aducând
înaintea ta și de al doilea pre toți boerii pământului, și cercetând cu amăruntul pricina,
ți-aii arătat că cu aseminea pricinuire nici odată nu sai întâmplat o cerere ca acesta
de la Patriarhie, și de vreme că te rogi să nu st asculte o asemenea greșită înştiinţare
a Patriarhului, pentru

spre a să face stricarea vechiului

că atârnă

obicciu ce se urmeză

dintru început, ci să st păzască numitul pământesc vechiu obicciu nestrămutat; osăbit
arătându-le și Capi-chihaiali tale prin tacrirul lor că mai înainte de opt dile ţi sati trimis și obicinuita
mare la vechiul

carte a Patriarhului și nu sau urmat cea mai mică
obicâiu; tâte acestea trecându-să la ceaiul cei mai

înprotivnică urdin nainte date

Impărătești poruncă spre înștiințarea ta, iată ţi să trimite acestă înaltă poruncă Inpărătâscă. Incredinţându-te dar după cum mai sus s& arată că tâte noimile atât a scrisorilor
tale cât și a Magzarului și tacrirul Capi-chehaialilor, saă trecut la caidul cei mai nainte trimisă înaltă poruncă, vei urma după vâchiul obicâiu ce să păzeşte, fără a nu să
supăra întru nimic numitul Mitropolit. Arătând și la acestă pricină credinţa și mţălepcăunea ce nădejducște Inpărăţia mea de la tine la 16te altele.
Din

"Țarigrad

de

cel

Dumnedeii

păzit,

anul

Othomanese

1200,

luna

la sfârșitul

lui Geliaziar Ahâr.

Sau poslăduit din cuvânt în cuvânt și . fiind întocmai cu orighinalul sati
cu

a n6stră

adeverit

iscălitură.
1829

VENIAMIN Mitropolit.

lunie

20,

|
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1829.

Adresa

Baronul

General Chiselev, prin

tului de Adrianopol,
Copie No.

articulul

care se' comunică

disposiţiile trata-

V, ce privesc direct pe Români.

1,

Article V du Traite

Vandrianople.

DĂXII. Les Principautes de Moldavie et de Valachie setant, par suite d'une capitulation, place6s sous la, souzerainet6 de la Sublime Porte, et la Russie ayant garanti leur
prosperit€, il est entendu

qw'glles

conserveront tous les privileges et immunites

qui leur

ont 6t6 accordâs soit par leurs capitulations, soit par les Traites conclus entre les deux
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Cours Imperiales ou par les Hatti-cherifs 6man6s en divers
temps. En
jouiront du libre €xercice de leur culte, V'une suret€ parfaite,
Vune
tionale independante et Vune pleine libertă de commeree. Les
clauses
stipulations antâcedentes, juges necessaires pour assurer ă,
ces deux
sance de leurs droits, sont consientes dans
acte s6par€ ci-joint qui
der comme faisant partie întegrante du present. traite.
Baron
————

consequence, elles
administration naadditionnelles aux
Provinces la jouisest et sera consi-

General

Kiselezo.

A OGRE——

18289.

Faplicaţiile facute de vepresentanții Rusiei și a Turciei la
articulul V
Watalul de Adrianopol, privitor pe Românii din ambele Princi
pale.
Copie

din

No, d.

Acte separe annex€ â Vartiele V. du Traite V Andrianople.
Au

Nom

de

Dieu

Tout

Puissant.

DAAIII. Les deux hautes Puissances contractantes en confir
mant tout ce qui
a 6t6 stipul€ par PActe separe de la convention d'Acherman, relati
vement au mode d
election des Hospodars de Moldavie et de Valachie, ont reconnu la nâcâss
it de donner
ă Tadministration de ces provinces une base plus stable et plus confor
me aux veritables
întârâts des deux pays. A cet 6het îl a ct6 convenu et regl6 defini
tivement, que la dure du gouvemement des Hospodars ne serait plus bornâe A sept ans,
comme par le
passc, mais qw'ils seraient dorenavant invâstis de cette dignit€ & vie, sauf
les cas d'abdication volontaire ou de destitution pour cause de delits, prevus par
le dit acte separe,
Les hospodars regleront librement toutes les affaires înterieurs de leurs
Provinces,
en consultant leurs Divans respectifă, sans pouvoir porter n€anmoins aucune atteinte
aux
droits garantis aux deux pays par les traites et les Hatti-Cherifs. et ne seront
troubles
dans leur administration interieure par aucun ordre contraire A ces droits,
La Sublime Porte promet ct s'engage de veiller serupuleusement 4
ce que les privilăges accordâs î la Moldavie et i la Valachie ne soient Vaucune maniăre
enfreints
par ses commandants limitrophes, dans les affaires des deux Provinces, et Vempâc
her
toute incursion des riverains de la rive droite du Dannbe sur le territoire Valaqu
e ou
Moldave. Seront considertes comme faisant partie integrante de ce territoi
re toutes les
îles attenantes ă, la, rive gauche du Danub; et le chenal (talveg) de se fleuve
formera, la
limite des deux Principautes, depuis son entr6 dans les 6tats Ottomans. jusqu'
ă son confluent avec le Pruth.
Pour mieux assurer Pinviolabilit6 du territoire Moldave et Valaque, la Sublime
Porte
sengage î ne conserver aucun point fortific, A ne tolrer aucun ctablissement quelcon
que
de ses sujets Musulmans sur la rive gauche du Danube.En consequence il est invariablement arret6, que sur tonte cette rive, dans la, grande et petite Valachie, comme aussi
en : Moldavie, aucun Mahomâtan ne pourra jamais avoir son domieile, et que Pon y ad-
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mettra, les seuls murchands, munis de firmans, qui viendront acheter pour leur propre
compte dans les Principautâs les denrtes nteâssaires pour la consommation de Constantinople ou d'autres objets.
Les villes 'Turques situces sur la, rive gauche du Danube seront ainsi que leur territoire (raya) rstituces A la Valachie

pour

âtre desormais

rtunies

A cette principaute,

et

les fortifications 6xistantes auparavant sur cette rive, ne pourront jamais Gtre retablies,
Les musulmans qui possedent des biens-fonds, non usurpts sur des particuliers, soit dans
ces mâmes

villes, soit sur tout autre point de la rive gauche

du Danube,

seront tenus

[...

de les vendre aux indigtnes dans Lespace de dix-huit mois.
Le Gouvernement des deux Principautâs, jonissant de tous les priviltges Wune administration interieure îndâpendante, pourra librement ctablir des cordons sanitaires et
des quarantaines le long du Danube et ailleurs dans le pays otil en sera besoin, sans
que les 6trangers qui arrivent, tant musulmans que chrâtiens, puissant se dispenser de
Vâxacte observation des râglements sanitaires. Pour le service des quarantaines, ausi bien
que pour veiller A la suret6 des frontitres, au maintien du bon odre dans les villes et
campagnes, et î Vexâcution des lois et reglemens, le Gonvernement de chaque Principaut€ pourra entretenir un nombre de gardes arms, strictemens necâssaire pour ces diverses fonctions. Le nombre et Pentretien de cette milice seront râgles par les Hospodars de concert avec leurs Divans respectifs, en se basant sur les anciens exemples.
La Sublime Porte, animâe du dâsir sincere de procurer aux deux Principautes tout
Je bien Gtre dont elles peuvent jouir, et informâe des abus et des vexations qui sy commettaient, d, Poccasion des diverses fournitures, 6xigtes pour la consommation de Constantinople, Papprovisionnement des forteresses situdes sur le Danube ct le besoin de
Varsenal, leur fait un abandon plein et entier de son droit ă cet €gard. Ir consequence
la Valachie et la Moldavie seront pour toujour dispensces de fournir les grains et autre
denrees, les moutons et les bois de construction qw'elles ctaient tenues de livrer prâcedemment. Il ne sera de mâme requis de ces provinces, en aucun cas, des ouvriers pour
les travaux des fortertsses, ni aucune autre corvâe, de quelque nature que ce soit. Mais
afin de dedommager le trâsor Imperial des pârtes que cet abandon total de ses droits
powrrait lui fair &prouver, indâpendament du tribut annuel que les deux Principautes
doivent payer ă la Sublime Porte, sous les denominations de Karateh, VJdiye et de Retabiy€ (selon la teneur des Hate-Cherifs de 1802): La Moldavie et la Valachie payeront
chacune annuellement 4 la Sublime Porte, par forme de compensation, une somime d'argent, dont la quotite sera dâtermince ultârieurement d'un commun accord. En outre &
chaque renouvellement de Hospodars, par le dâcâs, Pabdication ou la dâstitution l&gale
des titulaires, la Principant6 ou le cas viendrat ă 6ehoir, sera tenue de payer î la Sublime Porte, une somme 6quivalente au tribut annuel de la Province dtablie par les HateChârifs. Ces sommes accâpt, îl ne sera jamais 6xig€ du pays, ni des Hospodars aucun
autre tribut. redevance au cadeau, sous quelque pretexte que ce puisse tre.
En vertu de Vabolissement des fournitures ci-dessus spâcifi€, les halitants des deux
Principautâs joniront de la pleine libert€ de commeree pour toutes les productions de
leur sol et de leur industrie (stipul6e par lacte separ€ de la Convention d'Acherman).
Sans aucune restriction, hormis celles que les Hospodars, de concert avec leurs Livans
Jjugeront indispensable d'âtablir. afin Wassurer Vapprovisionement du pays. Ils pourront
naviguer librement sur le Danube avec leurs propres bâtimens, munis de passeports de
leur gouvernement et 'aller commercer dans les autres villes ou ports de la Sublime
Porte, sans Gtre molestes par les pâreepteurs du Harateh, ni 6xposâs A aucune autre
vexation.

—

455—

De plus, la Sublime Porte considerant toutes les calamites que la Moldavie et la
Valachie ont eu a supporter, et mue par un sentiment V'humanit6 tout particulier, causent ă exempter les habitans de ces provinces, pour espace de deux ans, 4 compter
du jour oi les Principautes auront 6t6 entierement 6vacutes par les troupes Russes,
du payement des impots annuels vers6s dans son tresor.
Enfin la Sublime Porte dâsirant assurer de toutes les manidres le bien Gtre futur
des deux Principautes, s'engage solennellement ă confirmer les râglements administratif,
qui, durant Poceupation de ces deux Provinces par les armtes de la Cour Imperiale,
ont 6t6 faits Vaprts le voeu Exprim€ par les assembltes des plus notables habitans du
pays et qui devront A Pavenire servir de base pour le regime interieur des deux Provinces, tat, bien entendu, que les dits reglements ne porteraient aucune attente aux
droits de Souverainet6 de la Sublime Porte.
Cest pourquoi, nous soussignts Plenipotentiaires de Sa Majeste L/Empereur et Padichah de toutes les Russies, de concert avec les Plânipotentiaires de la Sublime Porte
Ottomane, avons arrât6 et velă A Pâgard de la Moldavie et de la Valachie les points
ci dessus, lesquels sont la consequence de Particle V du 'Trait6 de paix conclu ă Andrianople entre nous et les Plânipotentiaires Ottomans. En consequence le present acte s6pare â ct6 redig6, muni de nos cachets et de nos signatures, et delivr& entre les mains
des Plenipotentiaires de la Sublime Porte.
Fait d Andrianople le 2 Septembre 1829.
General Chisilezo.
OO
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DATA,

Anaforaua Jlitropolituhui Veniamin cătră Domnitorul țăveă Iun Sandu Sturdză
prin care cere a i se acorda Jlonastirea Florești de a se preface în Jlonastire de
călugărițe, fiind prea multe la număr în Jlonastirea Varaticul și Agapia.
Prea Inălţate Domne,

DASIV. Inălţimea ta, fiind mişcat de rîvna cea creștinâscă, al hotărît a să pune în
cuviinci6sa rândudlă sfintele lăcașuri cele închinate la locurile din jos, cu un chip
mai
cuviincios încă de cum era mai înainte de vremea turburărilor, lucru lăudat și plăcut
şi

lui Dumnedeii

și 6menilor.

,

|

Ei însă la datoriile mele câle Arhipăstorești cugetând, am socotit pentru sobrele
monahiilor din Monastirea Varaticul și Agapia, a cărora număr înmulțit nici
starea, locului acestor Monăstiri nu-l mai pâte încăpea, fiind strâmtorit, nici câle trebuinci
6se spre
petrecere nu le mal ajunge fiind iale multe și averea, puţină, fiind-că numai
fete de
boeri sînt peste o sută, precum înșine am vădut fiind pe acolo şi mi-ai dat și
izvod
anume însămnătoriu bătrânilor jăluindu-să; am cugetat dară că una din Monastir
ile acestea, netrecut iaste de nevoe a să hotărî pentru petrecerea a, câte-va din acâste
sobre,
pentru a le folosi mai mult și sufletește, fiind ma! câte puține la un loc şi putândusă
mal cu lesnire a să lua aminte și a să ajuta mai îndemnatie și cu câle de nevoe
spre
petrecerea vieței trupeşti; deci fiind-că Monăstirea Floreşti aste mai patrioticâscă
și nu
de mult închinată în gios, mă rog Inălţimei tale cu smerenie, ca, acâsta obştește să
să
hotărască, pentru petrecerea monabhiilor, şi de nu să va putea a fi ea cu totul scutită
de embatic și de ostbită dare în ajutoriul țărei, apoi măcar mai cu ușurință să să îndatorescă la acestea.
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Prea, Inălţate Dâmne! lucrul acesta iaste neicononisit într'alt feliu. și Inălțimea ta
întru acesta lucrâză ca un Părinte Domn patriot, pre carele ei vugându-mă îl cer ca
un Păstor.
(Acest act mi s'a comunicat

FARA

de Prea

Sf. Episcop

al Romanului

Melhisedec).

DATA.

Raportul Jlitropolitului Veniamin catră Divanul țărei, prin care expune siluuţia financiară a Mitropoliei și causele de unde provin datorule că, și cere a-i se învoi
vinderea unor dugheni din Botoșani, spre a se mai pulea ușura Jitropolia
de datori.
Vătră cinstitul Divan a Prinţipatulnă Moldaviei.

DXAV. Sînt acum trecuţi opt ani, de când de nenorocitele de obşte întâmplări
mai cu covârșire ati fost cuprinsă casa Mitropoliei, pentru că mai întăi în vreme lipsirei mele de aicea și aflarea peste Prut la anu/ 921 ati dat casa o sută de mii de Iei
în cheltudla oștilor Emicerilor, Iuându-st acești bani cu înprumutare în galbeni şi cu
grea, dobândă, pentru care după ce am venit aicea fiind apucat de acei creditori, am
luat de la alții cu asămenea grele dobândi, am plătit peste tot pănă la istovire dotăsute mii lei cu suirea la monede și cu grâăa dobândă. Apoi după acesta în vremea
Domniei Măriei sale Ioan Voevod am dat Măriei sale cinci-deci mii de lei cu chip de
înprumutare, pre care nu i-ati mai respuns; sai mai cheltuit îndestulă sumă de bani
și cu meremetul saii facerea
ca din noii a Monăstirei Slatina, care sati fost făcut jărtvă
mistuirei focului în vremea

Enicerilor, rămăind

numai

petrele

ȘI acelea mai

giumătate

arse, iară astă-di iaste adusă înt'0 stare vredlnică de tâtă plăcuta încuviinţare,.
Nu ati trecut multă vrâme după acestea și iată pârjolul întâmplat în anul trecut
în Iași, carele precum era vădut, aii prefăcut în cenușă și Diserieca și dughenile și odăile
și clopotele Mitropoliei, cu a cărora facere la, loc s'aii cheltuit iarăşi sumă, îndestulată
de bani, încă și cu facerea din noii a dughenilor de peatră ce acum sait mai adaos,
asemenea și cu acoperemântul bisericei sfântului Nicolae, carele de doiit ori sati acoperit în 4 ani, ntăiu după focul din vremea Enicerilor și al doilea după tocul din anul
trecut; nu puţină cheltudlă face iarăși Mitropolia și cu meremetul Mitropoliei vechi din
„Suceva, după indatorirea stăpânirei Austrici, pentru că în anul trecut au cheltuit peste
1,500 galbeni întru a o acoperi și a-i face zidul înprejur şi meremetul chiliilor, ȘI încă
va mai trebui pre atâta sumă și în vara viitâre pentru a o tencui pe din lăuntru și
pe afară și a-i face tot meremetul ce mai trebue după îndatorirea pusă. Acestea tăte
mărturisite întâmplări și vădute cheltueli nu s'aii putut; întîmpina îndată cu singur venitul cască, fără a nu sili pe Mitropolie a să pune supt simţita sumă de datorie, a căria,
greutate a dobândei îi iaste en neputinţă a o purta mai ales în vremea de astă-i când
pre lângă greutăţile mai sus dise şi a casnicilor slujitori, carii sînt îndestui la număr
cu lefile lor, după trebuinţa nevoilor lor, i sait mai adaos și altele. Pentru aceia cugetând ei pururea la a o despovăra, nu am putut a închipui altă mijlocire, de cât că
având Mitropolia câte-va dugheni cu locurile lor în târgul Botoșanii, a cărora folos pe
an nu aste de cât vro, 6,000 lei, din care mai în toţi ani se scade Protopopul vechil
câte cu 1,000 şi 2,000 lei în meremeturi, fiind accle dughene de lemn și supuse în tâtă
vr6mea, și primejdiei întâmplărei focului, pre acâste dughene eă am socotit a să vinde
de veci, și preţul lor a să da în plata acestor datorii, și în cât pentru a nu rămânea,
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N BUCUREŞTI.
Mitropolia isterisită de acaret şi de venitul

acestuia pe vremea

viitâre, s'aii făcut dughe-

nile de pttră aceste din noti sigure și în privirea Mitropoliei, care
vor da negreșit 10,000
lei pe an venit.
|
“ Acestă arătare și socotință a mea o pun înaintea cinstitului
Divan întru privirea
folosului aceștei case, și cer că de să va socoti punerea
mea

volnică Mitropolia a, scâte arttatele dughene
luarea, a să ușura, de sarcina datoriei,

FARA

Reclamaţia

Pavel

boerilor

Valahiei

cătră

înainte cuviinci6să,

în mezat pentru a le vinde de veci

să, fie

Și cu

DATA.

Presidentul

Divânurilor

Jloldo- Valah

iei
Chiselef, prin care cer de a lua parte și e! la formarea
regulamentului
ce să făcea de o comisiune numai de patru boeri.

Cătra Dumnia-sa Domnul deplin înputevnicit Prezideut al Divanu
rilor Aoldo- Valahiei
Ghencral leitenant, Gheneral adghiotant şi cavăler a fehuri
de ordine, Pavel Dimitrovică
Chiselej,
DĂAVI. Noi cei mal gios iscăliți cu cinste facem arătare
Ecselenţiei tale, că din
nenorocirile ce aii fost în ţara acâsta, cel mai din urmă
Domni streini, ce ati stătut
stepânitori pentru al lor în parte folos, tâte întoemirile
și legiuitele obiceiuri ale acestul pământ ce din vechime sai păzit, strămutându-le și sminti
ndu-le, pănă când în cele
din urmă după aștqământul ce sati făcut la Acherman
între prea puternica Inpărăţie
apărâtârea n6stră și înalta Pârtă suzerana, pământului nostru,
în care să coprindea că,
din pricina turburărilor ce sati întâmplat într'acești după urmă
ani în Valahia și Moldavia, smintindu-s& orândudla acestor dout Prinţipaturi, de
aceia Domnii cu Divanurile
lor să să sîrgucscă fără cea mai puţină întârqiere de a pune
cele mai bune mijlce,
spre înbunătăţirea stărer acestor Prinţipaturi ce stati încredințat
în îngrijirea lor. Care
articul din numitul aștdământ vestindu-să Domnului de atunce
a prin Hatișerif de cătr:
înalta Pârtă ca să-l săvârșască, îndată, at și dat poruncă
Domnâscă în scris ciătră opștesca adunare, care din vechime sai obicinuit a fi alcătuită,
de părinţi Arhierei și de
obștia boerilor treptei cei dintălu, atât acelor ce era în dregăt
orie cât și a, celor ce să
afla fără dregătorii, să facă urmare ca o lucrare ce numai
la dânsa, priiveşte; așa dar
adunându-ne atuncea cu toţii am fost orânduit din parte-ne
patru boeri dintăia treptă
a face chipzuire asupra mijlâcelor de înbunătăţiră și întocm
iri, și alcătuindu-le în praeticale să le aducă, Joia și Sâmbătă a să ceti întru deplin
a opștâscă adunare a nâstră,
ca de cătră obşte să să dee sfârşit la fieş-care madea prin
hotărîre, cum are să să urmeze, după cum să pâte da pliroforie din chiar pitacul opștese
cu care i-am orânduit. Cu
acest temeiu acei orânduiţi patru boeră ati fost și început atunce
a a întra, în lucrarea trebei,
dar cu întrarea înpărăteştilor oştiză în Prințipatul acesta, ati încetat
. După acesta, de sînt acum
vre-o câte-va luni, vedem că s'aii întocmit aicea comitet supt
Prezidenţia de Isfitelnoto
staţechi sovetnie Mincechi, nu pentru boerii din trepta dintătu,
doi aleși de Exelenţia sa
și dol aleși numai de Divanul giudecătorese și de Divanul
săvărșitoriu, schimbându-să
dintr'acei patru boeri ce era, orânduiți de cătră obşte numal
unul, ce sai întâmplat de
saii înbolnăvit, am socotit toți de obştie că aste întocmirea,
acestui comitet tot cu aceJași orânduelă, tot cu același temelu şi tot eu același sfârşit,
ca să facă numai practicale

de cele ce vor chipzui spre depărtarea abuzurilor și a relilor narâvu
ri, ce de cătră cei
Documente

*

a

,

.
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din uimă Domni streini sai sămănat, smintind întocmirile cele vechi ale patriei nâstre,
ce ai fost legluite prin documenturi și pravila pământului, ca să le dea în urmă a să
ceti întru deplină adunare opștescă, spre a să chipzui de cătră tâtă opștia, ca să să dea
sferșit la fies-care madea prin hotărîre iarâși obştescă cum are să să urmeze. În potrivă
vedem că acest comitet, de când s'aii întocmit şi lucreză de sînt șapte luni trecute, wati
arătat nimic la opştia boerilor pină acum; ce fiind-că reforma ce să alcătuește la ori-ce
țară macar, atunci își are temeiurile că și puterea când le chipzuește și le hotărăște cu
opştesca adunare, de aceia, siliți sîntem de opşte a arăta Exelenţiei tale, că numai acești
patru boeri ce sînt orânduiţi la numitul comitet nu pot avea deplină putere din partea
opştescă, ca să hotărască numai Dumnia-lor regulamenturi pentru starea ţărei; ci ca să .
nu să grămădâscă * tâte aceste practicale ale acestor patru boeri tot de odată și să să
dea tocmai atuncea în chipzuirea opșteştii adunări, din care fiind multe să să pricinuâscă
zătienire şi înterdiere la punerea lor la calea cea cuviinci6să; ne rugăm cu umilinţă la
Exelenţia ta, ca să bine-voeşti să dai poruncă numitului comitet, ea din practicalele ce
Dumnia-lor chipzuese fie-care madea în deosăbit protocol, să-l dea la obștesca adunare,
ca să le epitheorisască și să le cerceteze după dreptate și cuviinţă, fiind asămanată la
acâstă, a nâstră cerire şi chiar cu predlojănia răspunsului Exelenţiei Gheneral Jaltuhin
cu No. 6886 Iunie 19, anul 1829 prin care s'aii întocmit acest comitet. De aceia și fiind
bine încredinţaţi la buna-voinţa Exelenţiei tale, avem nădejde că vom fi ascultați.
Iscăliţi: Rimnicu țiind locul Aitropotitului. 4 Bani, JS boeri a rangurilor întatu.
IRI
0%
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Răspunsul Jlitropolitului Veniamin cătră Generalul Chiselef în chestiunea întrunirei boerilor în adunarea generală, spre a se ocupa de afacerile ţărei,
saă de formarea Regulamentului organic.
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despre

prea dorita, deplină sănătate a Vostră, am
mărit pe adumbritorul

ei Sfântul

Dumne-

dei, dela care şi cer Prea-Strălucirei Vstre
și sănătate prosperă și t6tă fericirea, pentru
amândouă, dupre cum doreşte şi pofiteşte.
Am

cetit și câte în urmă

îmi însamnă

şi-mi ordonă Strălucirea, Vâstră despre
întâia adunare viitâre şi a divanului Dom| mese și Judeciitorese, la partea sa de a fi
| mai potrivit și mai bine format; și în sfărșit în acestă Capitală

a Moldovei (adunat),

pentru care și se regulez datoriile înpreumă cu boerul Marele logofăt - și cu boerul
Vornic de Aprodi, avend de conlucrător ŞI
pe boerul aducătorul aceştia. Deci vin a
respunde Exelenţei Vâstre,
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Toţi boerii, după cum cunsceţi, cuprinși
de frică din pricina tristelor întămplări,
eşind din oraș stai retras la moșiile lor
și prin urmare astădi se găsese împrăștieți
în t6tă întinderea ţărei; numai puțin și
boerul Marele logofăt, care locuește la moșiora sa Dumeștii din apropierea, Iașului ;
și dar ori-ce relaţie nemijlocită 'mi vine
forte cu greutate, de aceea și chemarea
boerilor
tot-dâuna, după obiceiul predominant, era ieșit dela Guvern, iar acum
de Exelenţa Vâstră atârnă,
|
Ei după datorie, cu ajutorul lui Dumnefleii, înainte de 12 a lunei viitâre Iulie,
epocă le care, prin viu glas mi-ai spus
din partea Exelenţei Vâstre, boerul Spatar
Balș, trebue să se înc€pă practicalele adunare extraordinare, voiu veni aicea, unde
judec a fi mai convenabil constituirea adunărei, pentru că contagiunea deja din
nenorocire sai răspândit peste tâtă întinderea, țărei

și merge

spre creștere;

pe când

în Iași, după câte at lucrat și făcut omenește Ixelența Vâstră, mă lămuresc din seris6rea Vâstră că răul s'aii mai moderat.
Acâsta ca, respuns la, serisârea Vâstră
mie prețuită. Iar căi din inimă cerând dela,
Dumnedeii Exelenţiei Vâstre abundența tuturor fericirilor, remân pentru tâtă viața
cu cel mai profund respect,
|
Al Exelenţiei Vâstre
călduros cătră, Dumnepeii rugător
Și serv prea supus.
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Prea Strălucitului Domnului meti Domnu

Dimitrie Chiselef, General Adjutant a Măirei Autoeratorice, Președinte împuternicit a Divanurilor

Moldovei

și Valahiei

și

Cavaler. multor și deosebite ordine de în

tăia clasă cut. cut.
|
Prea Yubitului met fiiu în Cbristos
cu închinăciune.

—

—

460—

18830.

Jlitropolitului

Epistola

cătră

Veniamin
un

Protosinghelul

Jlelhisedec, relativ la

grădinar.

Părintescă blagoslovenie triimitem Preacuvioşiel tale.

DXXVIII. Fiind-că Domnul Cadâr Prezis din Suceva ai avut bunătate a-mi găsi
un grădinariu, cu carele dacă Domnia-sa va săvârși toemala dupre cum l-am rugat, urmeză a-i da dece galbeni în aur pentru venire pănă la Iași, de aceia poftese pre Preacuvioşia, ta să numeri: Domniek-sale dece galbeni, și cu acesta iscălită și de Domnia-sa
că i-ai priimit, să vor răspunde de la Mitropolie ori și când să vor cere.
Al Preacuvioșiei tale părinte sufletesc
VENIAMIN Mitropolit Moldaciei.
1550 Iunie 5, laşi.

18830.

- Respunsul

Mitropolitului

Domnule

Veniamin,

cătră Consulatul nemţesc în cestiunea unui
hgan.

Alargot!

DXXIX. Cinstitul adres al blagorodiei Vâstre însămnat din 20 Maiu cu cuviineiâsă
cinstire l-am priimit la 3 a curgătârei luni, când a doua-di ași îi făcut și răspunsul cuviincios în cuprinderea serisârei blagorodiei Vâstre, dar fiind-că Preacuvioșia sa Arhimandritul Veniamin, carele ati trebuit a răspunde la cele cuprinse în scrisre, ati avut nea“părată, trebuință întwaceași di a porni la Monăstirea, sa pentru ostbite pricini, unde zăbovind pănă la 12 a aceştia, aii urmat

acâstă întârdiere.

Acum

însă viind şi arătându-i

eii

cele din partea blagorodiei Vâstre, cât și arătările în scris a Dumni-sale Grigorie Boțan, dragomanul Consulatului Prusienesc, răspunde așa, întăi că Dumnia-lui nai încredinţat acea tocmală de cătră stăpânirea ţiganului saii de cătră orășănesca, Poliţie, sati
să fi înștiințat pre Preacuvioșia sa de toemala ce ait făcut cu țiganul să-i lucreze, ca la
unul ce iaste însărcinat cu ţiganii Mitropoliei; al doilea că Dumnia-lui oprind 4 galpeni din toemala, ţiganului, de la sine volnicindu-să sai dus cu 6menii sti și și-aii luat
fără a plăti butea; al treilea că dacă ţiganul nu sar fi ținut de toemală în lucru ce
ati avut sait ca un ţigan și-ar fi eșit din datoriile sale, ati trebuit a se adresarisi cătră
Preacuvioşia sa, dar nu Dumnia-lui să să micșoreze a merge la casa ţiganului, şi cu duh
stăpânitoriu să-l îngrozască că-l va bate.
Iar pentvu atacul ce dice că aii suferit dela Preacuvioşia sa, răspunde că arătarea
Dumni-sale iaste cu totul neadevărată şi că de are vre'o pretenţie pâte să apelarisască unde
va, voi, că Preăcuvioșia sa, în dreptăţile ce are va răspunde. Ei mulțimind blagorodiei
Vâstre pentru delicatețea ce aveţi cătră mine, am cinste a mă numi
Al blagorodiei Vâstre osârdnică slugă
VENIAMIN Mitropolit Moldaviei.
183") Iunie

17.
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1830.

Contractul hă Rotmistu

Soltanovică

împosesierea

cu Lgumenul

unor pământuri

)lonăstirei

a Jonăstirei.

Cornii, pentru

DXXA. Rotmistru Soltanoviei din Artihsehii Husarschii
pole adeverez prin acest
contract al meti, ce dai Părintelui Egumen Antip de
la Monăstivea Cornii, ţinutul Tecuciului, precum să fie știut că având Monăstirea acesta,
dottă pământuri moșii în hotarul 'Țifeștilor de la ţinutul Putnei cu un v ad de moră
și niște vii păragină pe dânsele,
care fiindu-i Monăstirei cu depărtare de a, le putea, căuta,
prin bună învodlă și toemală
ce am avut cu Sfinția sa, le am luat eti, doit pământuri
cu vadul de mâră ŞI viile

acele paragini, cu acâstă alcătuire, adică să fac ci
mâră

întru acel vad,

după cum voii

voi căi, și viile să le destup din paragină și să le lucrez
; pe care în vadea de doi-spre-ci
ani să le stepânese eti în pace nesupărat de cătră nimene
a, luând tot venitul, atât din
vil i din mâra ce va face, precum și de pe tot cuprinsul
acestor dotiă pământuri, plătind Monăstirei numai câte cincă-deci lei pe an. Iar dupa
înplinirea de doi-spre-dece ani
să aibă Monăstirea a le lua Yarăși întru a s a stepânire,
înpreună cu viile lucrate i mâra
și alte ori-ce acaretură voiu mal face pe aceste două pământ
uri, ostbit fiind-că Monăstirea încă de trei ani trecuţi nici un venit nat luat de pe aceste pământu
ri, eti în puterea contractului acestuia volu apuca pe acei ce le vor fi stăpânit
, de voiu înplini de
la dânșii tot venitul ce se va dovedi că ati luat de pe dânsele
fără să dau Monăstirei
vre-o ostbită plată pentru acesta, afară, de acei cinci-deci lei ce
am să dati bezman pe
an, precum să arată mai sus. Și pentru ca să fiii ei deplin stăpân
pe arătatele pământură îi vii și mâră în curgerea arătatei învoele de doi-spre-dece
ani, am luat contractul
acesta supt iscălitura și pecetea Monăstirei, e are întăresc şi et
la mâna Sfinţiei sale cu
iscălitura şi pecetea mea, spre urmare întocmai după contract.
otmistru Sultanovici.
(Lo ul peceţei în ctră roşie)

1830 Iulie

1,

Ei A/lânasd Ordescul am fost faţă și martur ot Cornii,
SAORXP—
1880.

Adeverinţa Ieromonahul Ciprian, că a luat de la Alitropolia
Moldovei
reditalea sa, ce v-a venit de la fatele săi Nichafor.
DXXXI.
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Jos subsemnatul Ciprian cu numele, Ieromonah Scorotopul din politiora Sopot,
Eparhia Calavritelor din Peloponez, adeVărat frate a lui Nichifor Arhimandritul,
Epitrop fratelui meii ce trăieşte Bustatie şi
a nepotului meti Mihail și sinclironom averel disului Arhimandrit Nichifor, luând dela,
“Sfânta Mitropolie a Moldaviei lei 11,197,

sati un-spre-dece

mii -șapte-sute notiedecă

și șapte și parale 26, pe care le-ati
fost luat Sfânta Mitropolie cu adeverinţa
sa dela Slăvitul Consulat rusesc; am luat
încă și Testamentul reposatului şi alte serisori ale lui după catagrafia Strălucitului
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Divan; de aceea se dă acestă presentă (adeverinţă) a mea, spre dovedirea adevărului și mă subseriu.
Ciprian Ieromonah.

“Legouâyz:p0s.

1830

6, "low.

Septembre

6. Iași.

1830.

Adresa Pod-polcovnicului Albedil din Silistra cătră Mitropolitul Veniamin,
prin care-l înștiințază că-i trimete patru tunuri, spre a face din ele clopote.
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Ero Bucoroupeoepaimeneray, Pocnoanny Alurponoaury Moaqagiu.

Qcârmuitorăul cetăței Silistrei. partea artileriei
Pod-poleovnicul Albedil,—ecătră Inait Prcosfinția
sa Mitropolitut Moldaviei.
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DAXXII. Nacclnicul oștenese 'cetăţei Silistrei, Domn Gheneral Maior și cavaler
Rupert, trimețând pe lângă poronca sa
din 12 Septemvrie supt No. 2496, copia
de pe poronea deplin înputernicitul Prezident din 10 Septemvrie cu No. 3852, mi-ati

mecrBb

poroncit,
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patru

tunuri de aramă, spre a st

turna clopotele pentru bisărieile la care se
vor afierosi lor, să le triimit cu cel întăiu oca-

zion cătră Inalt Prâosfinţia Vâstră ; pentru
acesta spre înplinirea pomenitei poronci, încărcând pe șalupa cu No. 6 tunurile de aramă trei bune de 16 funt și unul stricat
de 30, de tot patru, le-am triimis supt putarea de grijă Fiervercherului Dicechi la
Galaţi, căruia i sai poroncit a teslimarisi
aceste tunuri, căruia i s& va poronei de
cătră Inalt Pr€osfinţia, Vâstră. a le priimi.
Inştiinţând de acesta pe Inalt Prâosfinţia,
Vâstră, vă rog plecat când aceste arme vor
agiunge la Galaţi, să poronciţi cui se cuvine a, le priimi acelea de la Fiervercherul
Diecehi și să-i deie cevitanţie pe. numele
mei. și în urmă să mă cinstești și:pe mine
cu înştiinţare.

Iscălit: Pod-polcovnie Albedil.
No. 151. Septemvrie 21 1830. Cetatea Silistrei

TIOAnOztOBRUIR'E ” ANGOCAILI6.

(Traducere

veche),

lo. 151, Cenradpa 21 ana, 1830 roqa Rp. CuaueTpia.

e
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ae

ame ei
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1880.

In Iancu Ciurea i se dă dii partea Ofic
iul spitalelor Oștenești rusești atestai de vrednicia cu care sa purtat în
funcțiunea ce a avut în timpul
ocupație.
ATTECTATI.

Certificat.

DAXXIII. jeopaunn Iunoaaii eur Ilaxapmuta Sluna Uypu NOpacuopainenin qrusmeii Moa-

RABeRoii npozonoacrBeuuoii honuncii, Gyayuu IpiloMauiuponaur 10 sucaa Maia vbcana 1828 TOZA

Jommucapos'r cocTOponui a4biuuaro IPABNTEACTBA
ATA POMOBO-IGETRiA Îlcesaro Bociuo Bpexcunaro
TOCNUTAL, IPOAOAiRATD TAROBOe cayitenie 0037
Orişinit no 1 Onridpr, 1830 roma, cr şeepaieur
JHHEŞEIIRIIOIO

ANATEALUOCTIIO

Gear,

MaTbiămaro

y-

NŞIţeniA, CIOTURI Bi €BOC Bpeua Be TpedonaMi Cell RONTOPHI OTHOCALNICEA 40 ero
AO.ImHOCTII,

CBEPXb "TOTO, MOaMani!0
Mapiuiiica uuepeBoA0xr

pyeecnaro

paztnixr,

aula,

3anu-

Oymari ce

nau-

TOPI 6e3% Beanaro isa10BAUbA; RO CBUITEALETRO
uero anti cxy Poenoauy pu
ec

Arreerar

113% FAUTOPLI ÎICCRArO ROCHHO-Bpemeuuaro TOCIUITAIA BANOAINCOXL UCL upuoimeniems azeunoil

nevazut,

Oaradpa

10

aua

ileenaro TocunTana

1830

TOqa. L. siceur,

cayiinrelv

$ nuacea

CI ITAIIORIIVD.
(AL. 1.) Inep.ronozutrear, 12 naacea Cuuraepiurs,

Dvoraninul Neculai, fiiul Paharnicului
Iancu Ciurea, după punerea la cale a
desființatei comisii din Moldavia, rânduită,
spre
indestularea oștilor, fiind rânduit comi
din partea cărmuirei pământești, spre sar
îndestularea vremelnicescului oștenesc spita
l

din Esi, de la 10 Matu

tâtă râvna ȘI credinţa fără cea mai mică
ac pare din vedere, înpl inind la
vremea că

dută tote legiuitele ceriri a aceștei cantorii

atingătdre

de

datoria

Reclama

Sa

peste

aceste du-

pu ştiinţa ce are de limba rosieneseă Sau
indelotnicit ȘI cu tălmăcirea a feli

uri de

artă j ace Ștei canton, fără vre-o I&fă;
Ciu acevel d cărora Slujbi a Dumni-sale
sure, 1 Sâ
dat acest atestat de la VvIemelnices
ca oștenâsc
ii cantoră a spitalurilor
din Ei, supt iscălitura și punerea pece
ţei
Inpărăteşti, în Eși anul 1830 Octomvrie
10 qile,
|
“Funeţionar de clasa 8 al ospitalului din
Iași
|
Sultanovici.
(L. 5.) Scriitor de clasa 12 Sîngaevin.
(Traducere

FARA

anul trecut 1828

,
ait prelungit o as&minea slujbă fără
contenire pără la 1 Octomvrie anul 1830
, cu

veche).

DATA,

Dragomanului german Gheorghe Botan asupra Arhi
mandritul
nzainin, dichiul Jlitropoliei, pentru că "l-ar fi insultat,

Ve-

Copie No, 2,

Cătră cinstit Viţ Consulat. Crăescul

Prusienese

al Moldavică,

DĂXNIV. In pricina unui țigan herariu, ce aii fost să-mi primejduâscă
viţa, știut
este de acest consulat ce îndată înscris am dat de curgerea, pricinei la Cinstita
Poliţie ;
și cu bilet de la acest Consulat, sprea să face satisfacție, mergând eii la
Cinstita Poliţie, ai qis Dumnia-lui Poliţ-maister. că ar fi priimit Dumnia-lui Aga 'un
răvaş de la,
Părintele Arhimandritul Veniamin, dichiul a Sfintei Mitropolii, că ţiganul acela,
este a
Preosfinţiei sale Părintelui Mitropolit, diendu-mi Dumnia-lui Poliţ-maister că
fiind ţiganul a Preosfinţiei sale, să-i deie o bătae ţiganului ŞI să contenescă, pretenția, pentru
hatărul Preosfinţiei sale; eii am dis dacă (e) a Prosfinţiei sale nici o pretenție nu fac,

—
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numai să cerceteze Cinstita Poliţie dreptăţile mele, ca'să să arăte Preosfinţiei sale. Dumnia-lui Poliţ-maister ai dat atât hârtia ce am dat în scris precum şi biletul acestui
Consulat, spre a face Dumnia-lui Aga cercetare; trimițând Dumnia-lui Aga ca să aducă
pe marturii acei care aii fost față, și aducându-i pe marturi în presudvia, Cinstitei Agii,
i sai luat dopros, de pe care dopros să alăturâză copia iscălită de acel condicariu, care
ati scos copia. Și având hărtiile la mine, mergând la Sfânta Mitropolie pentru alte pricini a slujbei Consulatului, la tipografie, m'am dus și sus la Părintele Arhimandritul
Veniamin, numai ca să arăt întâmplarea ce mi saii întâmplat de cătră un rob a Sfintei Mitropolii, și cercetrea alăturată pentru ce aii fost țiganul ridicat la Cinstita Poliţie,
Părintele Arhimandrit

nu numai

nvaii omorît şi pentru

ce să mă

nu

ai vrut să credă nimică

din

aceste

tâte,

dar

aii

început cu niște cuvinte preste asupra mea, dicându-mi că răi ai făcut tiganul că nu
m'aii omorit, și să fiii mulțămit că nu face pretenţii la Exelenţa sa Gheneral Chirilof,
pentru ce sai ridicat ţiganul la Poliţie, că ţiganul are stăpân, strigând în gura mare
asupra mea, unde era şi alți Arhierei și Avhimandriţi faţă. Deci poftese pe Cinstitul
Consulat a pune în lucrare urmările cuviinci6se şi să aibă cunoștință în ce sînt eti vinovat de atâta, de ai giudecat Părintele Arhimandrit că răi ati făcut ţiganul de nu
refuzarisască.

Ei

cea mai mare încuviințare,

cu

de la

locul ce se va socoti pentru acel de ai însemnat atac și refuzarisire a cinstel mele, ce
precum (ic, am suferit de la Sfinţia sa Părintele Arhimandritul.
Gregore Botzan Dragoman.
GPR

——

1881.

Episcopul de Cernăuţi Isaia Bălășescu raporieză Jlitropolitului Veniamin disposițiile ce a luat pentru serviciul de la fosta Jlitropolie a Jloldovei din Su|
cdva, schimbând: personalul.
Inalt Prtosfinţite Arhiepiscope și Mitropolite al Moldaviei !
Cu frațasca în Eistos evlavie și cu plecăctune mă închin Inalt Prcosfinției Vostre !

Suceva.

|

|

aria

|

Preoţeştile slujbe poporenilor aceștei sfinte biserici, din ditta mutărei numitului preot
"Pomiuc aice pănă la 10 a, trecutei luni, sait înplinit prin preotul care este catehet a
șeâlei din Suceva şi prin Ieromonahii Mitropoliei; sar la 12 a aceştia sai orânduit pe
nu este ' însărcinat cu familie, nici cuvăduvitul preot Ioan Lemne, de la Straja (care
prins cu efecturi iconomicești)), anume pentru preoţeştile slujbe numiţilor poporeni a bi-

sâricii Mitropoliei.

a

|

n

ara

în scoposul arătatei mie voinței Prâosfinţiei Vostre și a, îndatoritei purtărei mele de grijă
Sai dezrădicat strimtorirea, din lăuntru de famelioticesca, lăcuinţă, cea, cu mirenâsea iconomie, şi s'aii întocmit paza cea dintru începuturi a liniştei și a cuviinci6sei curițeniei
în ograda numitei sfinte Mitropolitalnici bis&rici a, patronatului Preosfinţiei Vâstre din

FE

trecut din Sucâva aicea în Cernăuţi, și aşa

STR 0 ma arat smae a rai
Ana 1 n ft

acâstă slujbă sai mutat el la 30 August

aa

DXXXV. Cu prilejul deșchiderei a unuia din amvonele theologhicescului organisațion de aicea sai orânduit pe Cucermicia, sa parohul poporenilor Mitropoleştii biserică
din Sueâva, adecă: pe preotul Ioan 'Pomiue, prin pozvolenia înalt slăvitului Chesaro Crăescului Divan al țărăi, ca, provizoricese (vremelnic) profesor theologhiei. pastoralnică ; întru

—
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„Insă fiind-că numitul preot 'Pomiue este, prec
um die, provizornie (vremelnic) orânduit
ca profesor aice, deci măcar că în propuner
ea care întru acest an am supus cătră
înnaltele și prea înaltele locuri este recomend
uit pentru așădarea lui cea actualnică (desăvârșită) ca, profesor, cu statornica petrecer
ea Cucerniciei sale în theologhicescul organisațion aicea în

Cernăuţi,

iar

încă

nu sg știe de

va fi el de

cătră a sa Inpărătescă
mărire întărit întru acestă, chemare sat nu
?
Intru întâmplarea a nu fi el întru acesta
decretuit, și altă parohie potrivită cu socotitele sale însușit în protopresviteriatul
acesta nu i sar afla. așa ar urma ca el iarăș
i
să se întârcă în decretuita preoțască slujb
a sa la Suceva,; Și ales că ori în ce chip, fiind
că numita biserica Mitropoliei este prin
întăritul de cătră a sa Inpărătâscă mărire
plan
a regulei sistemarisită parohialnică, și fără
vre-o schimbare, să cuvine a fi cathedralnic
ă
ȘI parohialnică ; deci preoțasca slujbă şi
păstorie a poporenilor ei nu multă vreme
să
pâte lăsa întru încredințarea unui Vicarius
(vechil preoţesc sati agiutoriu preot), ci îndată cum prin altă aștdare a lui 'Tomiue
să va deșchide locul la acesta de alt paroh
,
trebue după orânduelile de aicea a să face
vestire prin concurs în tâtă Eparhia, și din
cei mai aleşi, carii să vor meldui, să vor reco
mendui pe trei la Preosvinţia Vâstră, ca la
înaltul patronat, pentru alegerea și prezentu
irea a unuia dintru denșii spre așidarea
ca
desăvârşit paroh (adecă preot efimerius, preot
de cetate, oraș saii de mare enorie).
Prin câte-va de mat înainte plecate scrisori
a mele, am înștiințat Inalt Prosfinţiei
Vâstre, cum că cu înaltul plan a regulei cliro
sului din acestă Epavhie este hotărit, ca
preoții cei decretuiți, numai de cât lângă celel-alte dotaţii a ţinerei lor la rangul cinului
preoţiei, trebue și cvartiră pentru locuinţa
cu ale sale (nu prea multe) acareturi, pent
ru
a lor (mica) economie să aibă în natură, sai
(după înpregiurările răbdată de acest E
piscopese scaun îngăduinţă cu mijlocirea silite
i zidire în natură) pentru chiria cvartirel
în bani gata.
Indatorita însărcinare cu cheltuelile zidirei
preoțeştilor cvartire la, fiește-care biserică,
ales parohialnică, este pusă prin pomenitul
plan a regulei și prin cele-l-alte înalte proscriptură pe umerile stanul a trei partii, adec
ă: întăia parte are să o pârte patronatul
biscricei, adoiia dominia moșiei pe care
lăcuese poporenii, (aceste 2 partii ati să
pârte
cheltuelile în bani gata, adecă: plata, maisterilo
r și a naturalilor zidit6re) ; a, trela parte
toți lacuitorii cazii sînt poporeni a bisricei
cei de supt al ei patronat.
„_ Ac6sta a treia parte, care este pusă asupra
poporenilor nu cu bani gata, ci cu lucru,
adecă: cei ce au trăsuri cu trăsuri, cei ce
nu aii trăsuri prin lucrul cel cu mârnile ati
să înplinâscă, adecă: în a lor pers6ne ca
lăcuitori țărani, ori precum tergoveţii, breslașii, neguţitorii sau din alte stanuri, carii
nu ar fi obicmuiți sati nu ar socoti pent
ru
dânșii potrivit a lucra la acâsta întru a lor
persâne; lar poporenii bistricel în care sluJeşte preotul sînt și trebue să fie, acela sînt
datori la, lucrul zidirei casei parehialnice,
așa precum la zidirea cea de iznâvă. a biscr
icei, la care sînt poporeni, a năimi după
stări în locul persânelor lor la salahori
eu bani gata.
|
La parohiile unde încă nu sînt în natură
case parohialnice, acolo iarăși după repartiția în 3 partii, cum die mai sus, se dă
parohului o năămită casă spre lăcuinţa cu
familia, casnicii și cu iconomicâsca sprij
inire lui.
=
Preoţii carii (ales cei mai de demult așădaţi)
ai a lor de însușie case se lasă ca
îndestulaţi cu arătata mai sus chirie în bani
gata; iar cei ce nu ati, siliți sînta, cere
cvartiră, în natură, pentru că în vremea de
acum, mai vîrtos întru acestea. de aicea trei
de căpetenie orașe, o evartiră după rangul
preoţiei abea cu 120 sat cel puţin cu 100
lei în convenţie chiria, pe an să pâte
năimi.
|
Socotind acestă sumă, ca, proțent, vederat
să arată cum că în câți-va ani se niDocumente

59.

—
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capital cu multe părți mai însăreinătoriu patronatului de cât cheltudla cea
zidirei unci vecinică bescricescă casă pentru preoți.
adâncă simţire a sufletului şi a inimei privesc, și tuturor patrioților și pude aicea, spre marea evlavie, cinstea și slava legci nâstre, prin vederea lu-

miceşte un
de odată a
Ei cu
blicumului

Preosfinția

cheltuelilor, care

mărimea,

crului de față, este cunoscută

Vâstră

ai jărfit și

jărfiţi cu înoirea și impodobirea aceștii sfinte biserici şi cu aducerea la starea cea bună
aceştei dintru începătorii moștenitâre numelui de Mitropolie a patronatului Prcosfinției
Vestre din Eparhia C. C. Provinţidrei de aicea.
ctitoreşti întemeeri

acestor

Cumpănirea

_

despre

o parte

cunosc,

cum

că nu

sar

cu-

veni a supăra pe Pr6osfinţia Vâstră cu cererile a mai multe însărcinări, Yar despre altă
sus pomenite

mai

aminte împregiurărilor

parte în luarea

și mai vîrtos ca să fie tot-de-

una, păzită cuviincă6sa curățenie și liniștea cea, din lăuntru, rog ca prin adaogirea milostivei înstrcinăni, bine să voeşti a orândui ca să să facă și o parohialnică casă pe o
parte a locului. ce să va socoti din afara ogradei acestui sfințit Mitropolicesc locaş.
Cuvioșia

sa Protosinghelul

Melhisedec,

acestuia, are să fie întru

ca numit Nacelnic

aceste dile inaintea Preosfinţiei Vâstre, ca întru cele-l-alte să priimască de la milostivivea Prtosfinţici Vâstre şi pentru începerea aceștei nevoinci6se lucrări poroncitâre orânduiri, ca macar locul cu înțelegerea Crais inginerăului din Sucâva să să hotărască și
materiile zidirei întru acestă vară să să gătescă, petrecând căi cu cea cuviincă6să smerenie.
A

Prâosfinţiei

Inalt

Christos

în

Vâstre

cel mai

mic

fate

și plecată

slugă

Isaia G. Baloșescu Episcop.
Cernăuţi 30 April

19831.

1831,

al Irinupolici

Grigorie

Jlitropolitului

Epistola
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Veniamin,

Inchinându-mă prea vespectabilei Vostre Inalt Presfinţeniă, cu umilința și pănă la pământ cu forte mare dragoste Vă salut.

WynhomtyI-

Meyăn vai Baheia 1 auzi ȘIov
Bionora,

Aitropolitul

de primirea cavaleriei Si. Anu, și-i re-

prin care-l fekeită de Si. Serbători,
comandă

cătră

.

pectate St&pâne, ci şi dorința de aicea, este
mai mare și respectul meii cătră Voi. De
aceea din timp și cu grăbire o desleg, arătându-mă prin acestă supusă a, mea epistolă,
salutându-V& din înimă pentru presentele
și viitârele respectabile Sărbători, pe care
să Vă învrednicescă Domnul Dumnedeii,
prea respectate Presfinte, ca să le serbaţi cu
veselie și iubire de Dumnedei în periode
de mulți ani; și felicitându-VE cu o bucurie
neexprimată pentru grația Impărătâscă și
darul a, strălucitei și importantei cavalevii a Ordinului întăiu a sfintei Anei, fiind
un semn de resplată pentru multele lupte
și osteneli a Inalt Prâosfinţiei Vâstre, dovadă de buna-voință și recunoseință din
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partea Mărivei Sale Impărăteşti; pentru
care și umilitul servul Vostru saii bucurat bucurie mare şi deplini și m'am rugat: să mărescă Domnul Dumnedei pe divina persână a Inalt Prâosfinţiei Vâstre,
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Sava, să-l priimiți cu bună-voință și plăcere și ca, numit de cătră Sfânta Monăstirea Vatopedului Egumen Sfintei Monăstiri din Galaţi, cu hramul Dâmnei și
St&pânei Nâstre Născitârei de Dumnedeii,
să-l sprijiniți și să-l reaşedați, după obi-
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arhierâscă

a,

6meni. Iar ei Vă voii
vecinie recunoscător.
profund respect
Prcosfinţiei Vstre

cel mai mic în Christos frate Și
serv smerit

ai Dodo Tazewvbs
+ 6 Eionvoz5hsos Tonvâpes.
Mato

și buna-vonţă

Vâstră, și iubirea de
fi și pentru acâsta
Remăiu cu cel mai
al Inalt

G:5x5

1831

și să-i

lite epistole, Preacuviosul Protosinghel, Chir

ua î-

Movaozngioo
Bazozatioy “Ilyobuevoy 750 în
TzAazt Mawzsznpioo săs Kugias ai Acomni-

ns îu6v Osorâuo,

tâte dilele vieței, Vâstre

adaugă, glorii peste glorii, și înca mai mult
și mai fericit voii mări, die sfintele seriptură, pre cei ce Me măresc pre Mine. Pe
lângă acestea rog prea smerit pe Inalt Pr6osfinția Vâstră ca pre aducătorul acestei umi-

Iscălit; Al Jrinupolieă Grigorie.
1831 Mai 21. Chișinău.

Rigw5,

——OGRE—

18381_

Respunsul
Veniamin,

Președintelui Divanurilor
în

cestiunea

efectuărei

P.
unei

preoi
No. 108.

Chiselef cătră
căsătorii

Jitropolitul Moldaviei

necanonice

de

cătră

un

rus.
Iassy le 23 Mai

183.

Monseigneur.

DĂXAVII.
Jai cu Vhonneur de xecevoir Poffâce, que Votre Eminence, a bien
voulu m'adresser, en date du 20 Mai, No. 352, relativement i la bânâdiction nuptiale,
illEgitimement accordee, par PaumOnier des h6pitaux, le păre Lton.
En renvoyant, auprts de Votre Eminence, Vaumânier sus-mentionn6, sans avoir en
vue une punition canonique Î, son gard, jai voulu, Monseigneur, le faire remettre i,
votre autorit6 spirituelle, afin que vu sa desobâissance personnelle, vis-â-vis de Votre
Eminence, il put âtre puni par une r€clusion provisoire, jusquw A son renvoi en Russie,
par devant le saint Synode, qui aurait statu€ sur le fait.
|
Neanmoins comme vous me manifestez le dâsir de le voir €loign6 je me suis empress€ de me conformer â vos voeux, en donnant des ordres pour le renvoi de Paumânier, hors du pays et du diocâse de Votre Eminence.

—
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Je saisis Voccasion de vous prier, Monseigneur, Wagrter Passurance des sentiments
les plus respeetueux avec lesquels jai Vhonneur d'âtre
De Votre Eminence le tits humble et obeissant serviteur
P. de hisseleji.

1831.

Adresa

Președintelui Divanurilor

Moldaviei,

prin care-l

anunță

Principatelor

că

trebue

P.

Chiselef cătră

să să înccpă Adunarea extra-ordinară

la Iulie, în Iași, pentrucă ciuma scăduse
No. 127.
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acum.
lassi le 16 Juin

1831,

Monseagneur,

Atozorz,

DĂXAVIIL. “H zvăypza 305 vi Anzi
Tpa

No.

(os

llavrepwTare

Jlitropolitul

Ti»
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Mera Japăs Bpârroov [ioweptorare,
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La necessite de mettre un terme A la
desorganisation produite par les ravages de
la maladie cpidemique, et de donner un
cours legal ă Vadministration de la justice,
je mengage ă recourir aux lumicres et au
zăle €elaivr€ de Votre Eminence pour demander Son avis sur le mode le plus
prompt et le plus convenable de râunir les
deux Divans judicinire et princier.
Cette rcunion pourait, je pense, avoir
lieu soit dans un couvent ou ville quelconque de la Principaut, soit dars la
ville mâme de Iassi et donnerait cons6quemment le moyen de convoquer PAssemblee gendrale extraordinaire de râvision
vers le commencement de Juillet prochain.
En soumettent ă Votre Eminence mon avis
ă cet €gard, je dois La prier de vouloir bien
prendre des arangamants dâfinitifs avec
M. M. le Grand Logothâte et le Vornic des
Aprodes et de consulter les voeux des mem.
bres les plus âgs, afin que Vune part, le
cours des aftaires ne soit plus long-temps interrompu et que de Vautre les membres qui
composent les Divans puissent se râunir de
la manitre la plus avantageuse pour eux.
M-r le Spattar Georges Balch qui aura
Vhonneur de prâsenter cette lettre i Votre
Eminence pourra, je pense, Paider de son
active cooptration, dans les dispositions
quelle sera dans le cas de prehdre 4 cet
gard et se charger ensuite de la râponse
definitive A ce sujet.
Il mvest agrâable, Monseigneur, de Vous
annoncer ă cette occasion que le “Tout
Puissant a permis une diminution sensible

—
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dans les ravages du fltau &pidemique et
que je conserve Pâspoir que la ville de

lassi en. sera entierement

î, Pabri

vers le

1 du mois prochain.
En communiquant 4 Votre Eminence
ce flateur 6spoir Je La, prie de vouloir bien
accompagner de ses pritres mes 6fforts et
mes voeux et dagrter des sentiments de
respect et de haute consideration avec laquelle jai Yhonneur d'âtre,
Monscigneur
De Votre Eminence,
le tr&s humble et tts obeissant serviteur

P. de hăsseleg.
——— SP —

1881.

Lpistola Patriarhului Constandie căb- ă Jlitr
opolitul Veniamin, prin care-l învilă a da carte de Dlăstăm asupra căsătoriei
Posteluiculuă Costin Catargiu
peniru că a. luat în însoţire pe fiica vărului
sei primare, G. Balș.
RONSTANTIOY EAEQ OEOY APĂLEIII
RONOX KONSTANTINOYIIOAEr », NEAL
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piscop al Constantinopotei, Romei
iriarh ecutmenie.

nonă, şi Pa-

Revtrendissime Metropolitain de la Alol-

davie,

trâs-honnorâ

aargue

des alentours,

notre bien aimă frăre eu Saint Lsprit et notre co-afficiant, Aonseigneur Benjamin.
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Nous vous chârissons du fond de notre

âme

et nous

vous

embrassons

et saluons

avec un amour fraternel. Nous et nos confrâres avons appris qu'il s'est contractă î
Iassy un mariage illegitime ct des. plus
condamnables c'est-ă-dire que le Postelnik
Costin Catardjou a €pous6 la fille de son
cousin germain le Hatman Georges Balsch.
Etant de notre devoir d'agir avec stverit6

contre

ceux

qui commettent

des actes si

illegitimes nous avons vu avec un grand
dâplaisir et un grand courroux ce mariage
digne de blâme, qui, W'aprts nos recherches
sur les degrâs de parentâ, se trouve Gtre
au cinquiâme degr€ ce qui est expressement
defendu par les Saints Canons de notre
6glise orientale et orthodoxe. En cons€quence
Je m'empresse de vous 6erire pour €veiller
encore

plus, dans

lattention

de telles

circonstances,

de votre Saintet6;et par ce

cerit €celsiastique nous ordonnons avec
tout.le soin que nous devons, queen agissant d'une manitre convenable, comme E-
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tout ce que vos

les anndes

de Votre Saintete

soient

benies de Dieu.

yaznz0a aiehois.
az

mettrez

saints devoirs vous ordonnent de faire; VEglise exige absolument cela de Votre Saintete. Nous attendons avec atention Pissue
qwauront les ordres de VEolise et nous
ne doutons pas que vous fassicz connaitre
au peuple tout le deplaisir que Plelise
la mal6diction et les liens de la Sainte Eglise universelle. C'est ainsi que vous agirez.

7 rveubalurora,

RovoTravrwovzbhews

vous

&prouve, et que ce mariage non bei, ainsi
que ceux qui en sont les fautenrs, sont sous

Uretoat

Uz Bou an do cuwâtzii. Our Side
mpozeybii -i ÎI E
ads îs cina Sei
Or. meioza

veque du lieu, vous fassiez de Justes reproches ă ceux qui ont pris part ă cet
acte illegitime et ă ceux qui se sont unis
et que vous infligiez une punition convenable au prâtre qui a prât6 son ministăre î
ce mariage comme dans la premitre cause
de ce peche, et comme ayant transgresss
de deux manitres ses devoirs ceelesiastiques
nayant nullement demande votre permision
episcopale; que vous en fassiez un exemple
devant le peuple en lui adressant les plus
amers reproches sur une action Aussi impie,

'[oy!oy 4.

Constantin Patriarehe de Constantinople.

18831.

Ipistola lut P. Chiselef cătră litopohitul Jloldovei, prin care-l vestește că va lua
măsuri de a înștiința pe membrii Divanului, spre a veni în Iași și a începe lucrările.
No.

132.
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Monseigneur,

Tavrepwrare,
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La lettre que jai eu Phonneur de Vous
adresser en date du 15 de ce mois n'a pas
&6 motive par Lignorance de mes devoirs
comme chef de administration de ce pays.
Si Jai cru devoir placer sous vos auspices,
Monseigneur, la rtunion des Divans judiciaire et princier, c'est que ce dernier, pr€side par. Votre Eiminence, ferme le noyau
de Passemblec gâncrale extraordinaire, dont
la convocation pourrait ainsi Gtre puissemment seconde€. Il m'a d'ailleurs paru que
cette reunion,

uniquement

due aux exhor-

tations et A, exemple de Votre Eminence,
contribuerait d'une maniăre efficace d dissiper les allarmes causes par les ravages

du cholera. C'est dans ce but que j'ai ceru
devoir La prier de consulter les voeux

des
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membres les plus anciens et de prendre
des arrangements dâfinitifs avec MM. le
Grand Logothăte et le Vornik des Aprodes
Mr. le Spatar Balch ne devait que cooptrer
et veiller ă Vaccomplissement des dispositions qui auraient 6t€ arretâes A cet €gard.
Par la, lettre que Votre Eminence m'a
fait Thonneur de nvadresser en date du
21 Iuin, je vois que le but que je n6tais
propos6 n'a pas 6t6atteint: aussi ai-je pris
le parti de renoncer ă toute communication
confidentielle et dW'annoncer oficiellement
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dusăra) otfas o.

aux

membres

la prochaine convocatin

des

Divans.
Veuillez agrcer Vassurance de la haute
consideration avec laquelle jai Phonneur
d'âtre
|
Monseigneur, de Votre Eminence, le tris
humble et trâs obeissant serviteur
P. de Chisselej].

ORI
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Atestat de retragerea din funețiune pentru caz de bolă a Paharnicului Iancu
Ciuvea, dai de înaltul Divun al Principatul Moldaviei.
Inaltul Divan a Prinţipatului Moldaviei.
DALI.
Arătătoriul acestuia Dumnia-lui Nicolai, fiul Paharnicului Iancu Ciurea,
chiar de la înfiinţarea acestui Divan, Ghenare 1, următorul an, fiind rânduit arhivari
us,
aii prelungit acâstă slujbă pănă la 20 a următârei luni, fără vre-o prihănire sati ostanovnă, sevârșind încă și alte însăreinări peste datoria sa; în care diastimă de vreme
avându-și și purtările fârte plăcute fără abateri la vre-o faptă neîncuviințată,
ce i-ar fi
putut jigni cinstea, și ipolipsu. Acu însă după jaluba ce dă arată că fiind sîlnic bolnav,
se cunâşte neputincios a prelungi mai mult slujba. Divanul îl uvolnește, și ca pentru
un cinovnic destoinic să găsește datoriu a-i mărturisi vrednicia și credinţa patriotizniului
care-l chiamă și pe viitorime cunoștinței Și înbrăţoșerei patrioților; spre care sfârşit îi
și dă acest atestat cu iscălituririle Prezidentului, a cilenurilor și punerea peceţei. Orașul

Eșii anul 1832. April 26.

Balș Logofăt. Alexandru Ghica Hatman. Paladi Vornic.
Hatman. Alecu Rosăt Hatman.

C. Balş Hatman. A. Sturdza

(Locul Sigilului Divanuluiy,

Derector, Ban

Anghelichi.

Soriitoriu Secsiei al 3-lea, S&rdarul Grigorie Draghici.
———
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1882.

Safta Brâncovânu trimite Jlitropolitului Veniamin 60 galbenă, precum și la Ilonăstirea Nămţul, de a sevârși un sarindar pentru sufletul răposatului ei soț.
Cu fiâsca plecăctune
Preosfințică tate.

și adânca

evlavie închinându-mă,

sărut blagoslovilGrea dreptă a
|

DXLII. Amar mie, Prâsfinte Părinte, că sabia ascuţită ati pătruns ticălosul met
suflet, despărțindu-mă& de prea ubitul meii soț, care din păcatele mele, după o delungată bolă, la 27 ale trecutului Aprilie și-ati dat obștescul sfârșit, precum vei fi înţeles
și. Prâosfinţia ta; întristare mare fârte și nespusă obidă mai cuprins dosădita, în cât
nu pot afla mângăere, căci amărita, durere aii covârșit creștetul miei. Ce dar remâne
să fac ticăl6sa, negreșit că nimic alt de cât să dai mulțămită Stăpânului nostru și
Dumnedeii, și din adâncul inimei să mă rog să-mi daruâscă răbdare ca să pociu ridica
acestă nevoe ce m'ati agiuns și ertare păcatelor.
Nu sînt la îndodlă. că și Preosfinția ta la cea dintătu audire te vei fi făcut părtași
aceștei întristări, căci știi părintesca dragoste ce din fivâscă bunătate ai avut pururea
cătră răposatul, pe care astădi tâtă patria îl jăleşte.
Oareși-care ușurare cumplitelor dureri simte dosăditul meii suflet, numai când mă
învrednicese de săvârșese vre-o faptă pricinuitâre de răpaos și usurare fericitului stii suflet, și întru acesta mă şi sîrguesc pre cât îmi este prin putință; de aceia și cu umilinţă rog și pe Preosfinţia ta, pentru dragostea cea părintâscă ce tot-dcuna ai arătat
cătră familia, n6stră, să bine-voești a, osteni să s&verșeşti un sărindar şi a pomeni atât
numele răposatului câtși a părinţilor noștri, după alăturata însemnare, bine fiind îneredințată că rugăciunile ce să aduce prin organul buzelor Prâosfinţieă tale, priimite fiind
» mai cu deostbire înaintea milostivului Dumnedeii, nu puțină odihnă vor pricinui acelor
fericite suflete. De care rog plecat a le priimi drept mult acest puțin agiutor de galbeni
înpărătești șai-deci, ce să triimit cu acesti plecată, scris6re.
Deosăbit îndrăznesc a mai face plecată, rugăciune Preosfinţiei tale, să bine-voeşti
a porunci ca să să triimiță aceste nume și la sfânta Monăstire a, Nâmţulu dinpreună
și cu acest puţin agiutoriu de galbeni șai-deci, ca să le pomenâscă în tot: cursul anului
la Sfântul jertfelnic.
|
SI
Cunoscând dar deosăbita rîvnă și adânca evlavie, ce pururea am avut și am cătri
Preosfinţia ta, mă :0g să mă învrednicese părinteştei Preosfinţiei tale blagoslovenii,
căci
în veci mă numnse și sînt
a Presfinţiei tale plecată fiică întru Hristos şi supusă
Safta

1632 Iunie 5, București.
TARI

Brâncovanu.

o——

188382.

Iancu Botdnu dă adeverinţă de primirea scrisorilor Joșiei
Roșioră,
deposit la Jlitropolie.

ce erati în

DĂLIII. După, orânduirea, părintelui mei Dumnia-lui Spatar
ul Enache Botânu cu
deosăbit adres cătră Prtosfinţitul Mitropolit, am priimit
eu giosul iscălitul serisorile moșiei mele Roșiorii de la Sfântu, Mitropolie, pentru carele
încredințez cu acestă adeverinţă
priimirea lor.
,
Jancul Botânu.
.

1832 Iunie 24.

— 473—
1882.

Teodovet

Superiorul vechey Aitropolii din Sucdva trimete Casie
rulaă Iitropoliei

de Iași, Enuţă,

limba

pentru

un

clopot

din . București,

acolo, și-i cere suma de 870 sorocoveți pentru
Cu plecackune mă închin Dumni-tale

sprea fi transportată

fabricarea

e.

C. C. Lnuţa.

DALIV. După poronea Inalt Preosfinţitului Stăpân,
din 28 a, trecutei luni Octomvrie,
în cuprinderea, că după alăturata prubă să să facă
o limbă de clopot pentru Bucureşti,
poroncită de Domnul Plenipotent, prin Prcosfinţitul
Apamias, în vrmarea căria poronci
întățoșând pruba la fabrica, din Bocovina sati și făcut
întoema,; și iată cu înadins trăsură de a Moniistirei se și triimete, Preţul făcutului
și vama nemţască costisăște 870

sorocoveți și doi puișori.

|

No.
868
sorocoreţi 2 puişori preţul ci după adeverinţa supt iscăli
tura fabricantului,
2
sorocoveți și 5 parale vama nemţescă după reghie.
810
adecă opt sute șapte-dăci sorocoveţi, alăturându-să aicea
adeverinţa fabricantului
Și reghia vămei în orighinal, precum și pruba,
Te rog fă cunoscut Inalt Prcosfinţitului Stăpân
săvârșirea, acestui lucru, și tot-odată
te rog ca să puneţi la cale triimiterea acestor bani
în sorocoveți, căci în acestă monedă
și nu în alta cerându-să, am și dat sînetul mei pe
vadea de dece dile fabricantului.
Acestea cu plecăciune însemnându-le, sînt
|
Al Dumni-tale slugă
Teodoret,

N.B. C. C. Enuţi, mai alăturez Dumni-tale si acest
răvaș grecesc a vameșului de
târgul Folticenii, care acum la ecspidarisire mat
întîmpinat şi cu care mai cere şi el
94 lei 20 parale, pentru ostile Și limba de ma!
înainte și pe acesta de acum; deci Dumnia-ta ori iconomistște neplata acsta, sati triimete
banii înpreună cu ceăa-lalți.
?

18838.

Arhimandritul JMelhisedec Lemeni din Sucetva, servi
tor la vechea dhtropolie a
Jloldovei,de acolo, declară că a primit banii ce t-a
trimis Jlitropolitul Veniamin
pentru întreţinerea personalului casei și pentru “repa
rația bisericei.
PDicând IIristos aă învict

Cu plecate metanii sărut mâtnele Inalt Preosfinţie Vostre,
prea milostive Stepâne,

DALV. Din curăţenia cugetului cu smerenie îndrăznesc
a aduce bunele cuvântări
Inalt Preosfinţiei Vâstre pentru prea slăvita învicre
a Domnului Dumnedeii și Mântuitoriului nostru Isus Hristos, ca a tot Puternicul Ziditoriu,
care Vaii învrednicit a agiunge
acum, să v& învrednicescă, și la încungiurarea a mulți
ani a agiunge cu tâte fericirile,
după cum însuși Inalt Pr6ostinția Vestră vă doriţi de
la același Prea Puternic ca să vă
dăruescă. Dară ei după sosirea mea de la Eși acasă,
um început a pătimi răi de picior
din pricina răcelei și a umedelei din biserică, așa că
abea m'am învrednicit în dia, de
Documente
6o

— 414—
sfânta Inviere a liturghisi și a.sta și la vecernie, și din diiia Invierei m'am bolnăvit și de o
bâlă, ce-i qic influenţie, îi fârte rea, cu tusă, durere de cap, sună în cap, când răcâlă, când
herbinţelă, așa am pătimit 8 dile, și zac de-arândul de b6la acesta, dară pină acuma încă
nimine nu at murit; acum slavă lui Dumnedei că sînt sănătos la trup, și fiind-că am
dat de un doftor bun, nădăjduese că în grabă voiu fi desăvârșit sănătos și la picior.
In deosăbit cădând la picidrele Inalt: Preosfinţiei Vâstre fârte mulțămesc pentru trimiterea poliții citră Dumnia-lui Muse Petrovici, de a-mi plăti 150 +, ca cei pentru ţinerea mea și a casei, și 60 + ca cei mai mult cheltuiţi la meremetul ce s'aii făcut în
anul trecut aicea.

|

Cu acestea, rugându-mă
Vâstre mai mică

13 April

1833

de

blagoslovenie,

rămân

de-apururea

al Inalt Preosfinţiei
|
credinci6să slugă
Alelhisedec Lemenit Arhimandrit.

In Succva,

—AOGR——
PARA

PATA,

înplineşte, căci întralt chip cu neputinţă

este a să face ceva bun.

maș de mârte lui Aristid, dar când sai rânduit ei să mârgă

deputați pentru Patrie, la

un loc depărtat, agiungând la hotarul Patriei lor, ai dis Aristid:
săm vrajba ce avem
nâstre a Patriei, și
și urmat. Să lăsăm
înbrățișăm ca, niște

Temistoclis era vraj-

'Temistoeli,

ia să lă-

între noi pre piatra acâsta, căci călătorim pentru folosul maicei
întoreându-ne iarăși pe aicea, vrând o vom lua atuncea, precum ati
dar și noi în câsul acesta, ork-ce avem unul asupra altuia, să ne
fii a unei maice, căci trebue a ne sfătui pentru folosul Patriei n6s-

a
o

DALVI. + Iubiţilor, nu este cu adevărat lucru mai fericit în lume și mai folositoriu
și vieţei aceștia și cei viitâre de cât unirea și dragostea între frați, precum adevereză
proroe Impăratu David dicând: „Ce este bine, sait ce este veselitoriu, de cât a lăcui
frații înpreună“. Și frați sînt și cei de o credință și de o patrie, nu numai ccă din
părinți, și aceștia o maică având pre Patrie. Şi negreșit fericită este Eparhia aceia, când
toți ce o lăcuesc, de fraţi se socotese și aii întru ei unire și dragoste întru cei, precum
din protivă când patrioţii at neunire ci prigoniri între dânșii, atuncea Patria aceia este
cea mai ticăl6să parte a lumei. Un păstoriu mirându-st întru sine de neîncetată, curgerea apelor în jos, ati întrebat pe un filosof: Când curgând rîurile la vale se vor sfârși,
începe-vor de la vale la d6l să curgă? Acâsta este cu neputinţă, i-ati răspuns filosoful,
în câtă vreme să va păzi unire între planete. Nu este dar cu putință a st răsturna și
a să strica fericirea unei Eparhii pănă ce să va păzi unire între patrioții cei mai întăi
carii ai loc de planete, ca niște ocărmuitori a tâtă Eparhia. Iar când odrăslește zavistia şi prigonirea între că, atuncea îndată tâte se răstârnă și să strică, începând apele
a curge din 'jos în sus, mâlese cu ticăloşie tâte fericirile și răstârnă tâte bunele orândudle. Că, și doi ogari pricindu-să de la un vănat, ait venit vulpea și l-ait luat. Să lusăm
" dar, iubiţilor, tâtă vrajba, și prigonirea, în dilele aceste crisime (de crisă), când este nevoe a fi
uniți și a socoti pentru binele de obște a Patriei n6stre, și să înbrăţoșăm dragostea cea
nefățarnică și fără vicleșug, să lăsăm înteresul cel din parte care urmeză din vătămarea
cea de obşte, și să îmbriţoșăm toţi pre cel de obște, că atuncea și acel particularnie să

i RR

O cuvântare ţinulă de Jlitropolitul Veniamin în faţa patrioţilor boeri pentru unirea partidelor și găsirea mijlocelor mai nimerite de a scăpa patria din primejdie.
„Acest discurs l-a pronunțat Jlitropolilul saă înainte de începerea Literici, saii
înainte de Adunarea ce era a se ocupa cu [facerea Regulamentului organic.

45
„tre, ca să vorovim fără sfiali, neavând între noi pre vândătoriul, şi e6le de aicea, vorovite
nu vor fi pe uliţă audite. Athinenii avea casă supt pământ, în care se aduna când avea
a se sfătui pentru folosul Patriei; şi întrebând un judecătoriu pre pravelistul pricina, at
răspuns acela, că sfaturile trebue în pământ să să păzscă tăinuite, ca să nu le mânânce
e6răle mai nainte de a răsări. Așa dar pănă ce câle socotite aicea nu-și vor dobândi
doritul sferşit, și noi să urmăm Athinenilor, să nu dăm la ivelă edle sfătuite ca nu ne„nimerind să ne rușinăm, saii vidându-să de paseri să le ciupâscă și să nu mai odrăsl&scă. Yiește-carele dar cu slobodă limbă şi cu suflet duios de Patrie, nerâpindu-să de
iubirea de sine, sai de a interesului particulariu, vorovâscă fără sfială cele ce socotește
pentru obștescul folos și pentru. fericirea patriei, și darul cel Dumnedeese să întărescă
sfaturile nâstre la un cuget și să ne învrednicâscă a vedea fericirea că și scăparea de
r6lele ce o ai cuprins. Amin.
(Discursul este autograf al Mitropolitului),
———OTROOC—
1838.

Recomendația Divanului Boerilor cătră Generalul mator Jlircovici, de a înainta
la rangul de Paharnic pe Nicolae, fitul lui lancu Ciurea, pentru serviciile ce a
adus Patrică în timpul ocupaţiei oștilor rusești.
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Insoţitele pe lângă acesta în copii trei
atestaturi a lui Nicolai, fiiul Paharnicului
„ Tancu Ciurea, mărturisesc râvnecile și vrednicile slujbi ce ai jărtfit patriei acest cinovnic,

atât din vremea

oști în acest

Principat,

înainte, peste care

întrărer ruseștilor

precum

Dumnia-lui

și

mai

Ciurea mai

fiind rânduit de la 26 Aprilie anul trecut
1832 șef secţiei alcătuite pe lângă Departamentul trebilor din lăuntru, spre săvârșirea, delilor desfiinţatului Divan înplinitoriiă,
ai silit pe nacâlstfă cu osârdnicile sale
trude a întârce osăbită luare aminte asupră-i; căcă el în curgere de 11 luni ati adus
în s&vârșire peste 300 deli, povod ce ati îndemnat pe Departament a-i încredința acum
masa, .din noii înființată, spre lucrarea delilor atingătâre de oștile ce trec prin Moldawvia.
Nişte atât de folositâre slujbe a acestui
cinovnic în curgerea de cinci ani, și mai
îndeosăhbi în vremea

ciumei, când

să afla,

Comisariu pe lângă oştineștile spitaluri
din Eși, precum şi în vremea holerei, când

numai sîngur (din toți cinovnicii Moldo-

veni) r&măsăse la postul săi în Divanul
înplinitoriu, îndatorese pe sfat a-l recomen-.
darisi Exelenţiei Vâstre, ca celui mai de

—
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aprâpe cărmuitoriu al acestui Prinţipat și
tot-odati a vă ruga să bine-voiţi a mijloci
ca să să provivarisaseă numitul Ciurea
în cin de Paharnie (potrivit cu rangul pos-
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ROMCUAYEMATO UunOBURA BOZĂYALTE CL TED BNĂ
CTĂ 1 BB IpOUIIX'G NOA00H0e cope: nopanie Kb CTOII

PEARIDID BACIYTAWB,

RANI DIM

Gpbraerr cunexoinenie

nicia ce aii dovedit), "după pilda mai urmată, căci ovajtnia nacâlstfii în acestă

DONCTuuIb upio-

unnoBuune Uype.

mijlocire a Sfatului va sluji dovadă, că
luând în băgare de samă adevăratele încredinţări și vrednicii a recomenduitului

Ilo. 977, 14 Anpan 1833 roza. T. ilecu.

cinovnic, va sili şi pe toţi ceia-l-alți a să
sîrgui cu nu mai puțină râvnă cătră slujbă.
Alexandru Ghica, Logofăt. 0. Sturdza,
Vel Logofăt. Toader Balş. Roset, Visternic.
N,

Suţu.

————9OPR——
18838.

Anaforaua iconomiceștei
Ocărmuiri a averilor Jlitropoliei cătră Ilitropolitul
Veniamin în cestiunea regulăvei avere imobile a metohului Jitropoliei, Jlavromolul, din Galaţi.
1833 Maiu 10. De vreme ce înprejurările acei
n6ză, și chipul cel mai priincios pentru dânsa, fiind
iconomiceştei ocârmuiri, și prin a nâstră iscălitură
aseminea și contractul încheiat cu Dumnia-lui loan
VENIAJMIN Mitropolit Moldaviei.

casă urmeză așa precum, se însămacesta, ne unim și noi cu socotința
o înbunătățim spre întoecma urmare,
Buzne.

Inalt Prtosfinţite Stăpâne.
DĂLVIII. După stăpânesea rezoluţie a Inalt Preosfinţiilor Vestre din 6 a curgătrei
Tun, urmată asupra jalbei Ieromonahului Ioasaf, ce de cătră Inalt Preosfinţia Vâstră ai fost
rânduit egumen mitohului Mitropoliei, Mavromolul, din Galaţi, iconomicesea cărmui e a
cusăi Mitropoliei luând în trataţie întăiu jăluirile sale și apoi lucrările cele ce de la
rânduire și pănă acum ai urmat, ai dosloşit că pricinile ce să găsesc la, acel mitoh
înființate de cei mai din nainte rânduiți proistoși cu nume de. egumeni acolo, nu numai
Cuvioșiei sale ce-i cu totul strein de știința măsurilor ce să cer în asăminea, pricini, maj
ales după

cele de acum

a-și lua, asupră-și

așădământuri,

o asemenea

grea

dar și altei

sarcină,

de

care

fețe duhovnicești - înprotivă
atârnă

cerirea

a unei

cu totul

simțitâre

stă-

vuinți spre a despigubi pe casă și a obori catahrisile în care se găsește mitohul încurcat,
precum și singur Jăluitorul întru adevăr cunoscândui-să nedestoinicia întru aseminea,
carele pănă acum după sama înfățoșată supt a sa iscălitură să vede, că din veniturile
anului trecut aii priimit nu mai mult de cât 2798 lei, înpreunăși cu 500 lei din veniturile anului curgătoriii, cuprins tot în suma arătată, care alăturându-să cu suma cheltuelilor ce-s cu arătare a totul ce ati numărat pănă la cel mai mie lucru, sait aflat
potrivită; după a, cărora, cercetare apoi cu rugăminte jăluitorul ai cerșut: ca înpreună
cu ertarea, de sarcina aceștei nepotrivite egumenii, să fie şi exoflisit de a i să cere sati
a mai da ceva mulțămit fiind cu priimiturile ce i-ai inplinit cheltuelile urmate pănă acum.
Care cerire pre temeiul Arhipustoreştii Inalt Preosfinţiei Vâstre rezoluţii i sait şi îngăduit
cu îndatorire însă a să îngrija cu paradosirea celor priimite avutură și documenturi a
mitohului ; iară pentru cea a dotia parte cuprinsă în pomenita rezoluţie și care este prea
mult interesată pentru casă, de a să înplini punerea la, cale a, acestui mitoh, nu sati

—
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scăpat din vedere şi tăria încurcărei pricinilor ce-l înprăsră, care desăvârşit cunoseându-să nu numai însemnătâre în mulțime, dar din pricina relei îngrijiri a egumenilor ce
ai fost mai înainte rânduiţi, precum să pomenește, mai tâte lucrurile ai asupră-și înpletitură de catahrisis, pricinuitoriu casăi nu de puțină păgubire şi înpreună de nesufesite
supărări aducitore. A cărora, ființă spre a să isprăvi cu

totul

urmeză

cu o osăbită pu-

nere Ja cale întărită și de Inalt Prcosfinția Vâstră, și care neapărat mai potrivită alta,
necunoscându-să, de cât ca numai singur pentru ca să apuce buna rândudlă a slujbei
bisericeşti ca la una ce st găsâște

urmâză

slujitorii aflați a să sta-

tornici cu plată de I6fă pe tot anul, pentru ca nu întru acesta

să s& pricinuâscă zătic-

nire înprotiva

opșteştei

și în politie,

unde

datorii și a voci Inalt. Preosfinţiilor Vâstre, întemeiată întru acesta

cu osthită carte, să să rândudscă un proistos acolo cu anume înstmnarea
cu

sarcina

supt

care

mitoh

se găsește

astădi supt îndatorirea urmărei mai

Iara veniturile moşi6relor, animalilor şi a locurilor cu bezmân

lefii potrivită
sus însămnate.

și în sferşit t6tă căutarea

celora-l-alte de aseminea pe din afară interesuri ce îngredese starea acestui mitoh să să
încredințeze cu contract întărit de Inalt Preosfinţia Vâstră unei vrednice feţe mireneşti

pe o vreme potrivită supt îndatorirea, ca întiiu embaticul de 3,000 lei ce este închipuit :
din veniturile mitohului, neapărat pe tot anul să s& numere de cătră acela la Mitropolie;
2-le, să plătescă as&minea pe tot anul suma, ce să va hotărî pentru traiul proistosului
acolo, lefile slujitorilor și cheltutla, bisericei; la acăreia venit ce prisos să va aduna să
nu aibă nici un amestec, ci să r&mâe în folosul proistosului şi a slujitorilor; 3-lea, să
fie îndatorit cu sirguință a stârui întru dezrobirea părţilor de moșii din afară și de tâte
alte locuri de prin târg ce supt răi catahrisis astădi se văd supuse şi din neînerijire
unele înstreinate fără nici un folos mitohului, și altele nici cum căutate ci lăsate, precum
feliul întâmplărilor le-ai înpins pe tâte să le aducă întru dezbatere şi buna orânduelă
spre folos casei; și 4-lea, să plătescă întru o neprelungită vreme și suma datoriilor de
22,49: lei cunoscută și priimită la seâterea lui Ignatie procatohul jăluitoriului. Care
acâstă închipuire găsindu-s& Dumnia-lui Jancul Buzne a o priimi supt acestă însă punere
înainte, ca contracturile să să facă numai pe scurtă vreme de cât pe 12 ani şi să îndatoreşte tuturor închipuirilor mai sus însămnate a urma fără cea mai mică smintlă, numai sarcina lefii proistosului, a slujitorilor bisericești și cheltucla bisericei, pre lângă
embatic, plata îns&mnatei datorii de 22,494 lei şi pregătitele cheltuele ce pâte întimpina,
pin giudecăţi în cuprinderea pontului al 3-lea, socotindu-o covârşitâre după suma ce
pâte priimi din veniturile mitohului, nu sar cunâște putincios de a numera întru aceia,
pe an mai mult de cât câte 1,200 lei; a căruia punere înainte după înpregiurările în
care astidi mitohul

acela st găstște, întemeiată

pe tot cuvântul, cunoseându-o

iconomi-

câsca, cârmuire, mai ales că o mai vede şi pricinuitâre de a s& depărta neștine de dânsele, precum jăluitoriul Ioasaf și pe altul, negăsindu-să acesta de folos pentru casă sarcină a priimi după câtă sirguință s'au întrebuințat, l-ati putut pe Dumnia-lui Buzne a-l
îndupleca, ca contracturile să le priimâscă pe vreme de 10 ani începuţi de acum 1833
Matu în S$ și sfârșește la 1843 Maiu S$, suma de 1,200 lei să priimescă a o numera
de 1,500 lei pe tot anul, şi datoriile de 22,494 lei să le plătescă prin trecerea cei mai
scurte vremi, și hotărît nici cum să rămâe a trece preste vreme de 4 ani începuţi de
acum. Cu care apoi încheindu-să și contracturile cuprindătâre în 10 condiţii, cu arătata
vreme începută de acum, dacă și de cătră Inalt Preosfinţia Vâstră să va înbunătăți
acestă închipuire, cu cea mai adâncă supunere vi să docladarisăşte spre întărire atât a,
aceștei anaforale, cât și a contracturilor după

dânsa

făcute.

|

Ai Inalt Prâosfinţiilor Vâstre ascultători și prea plecate slugi,
Filavet Apamias. Veniamin Rosăt Arhimandrit Mitropoliei. Joan Paharnic.
Anul 1833 Maiu 8 qile. Eşii.

5006
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—
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1884.

Raportul Divecţiei

Carantinei de Galaţi cătră

Comitetul

sănălăței instituit la

Iaşi, prin care cere de a se ținea neînchiriată marchitănia avromolului, spre a o
putea

avea

ca

loc de

Carantină.

Cătră cinstitul Comitet, al sănătăţei din Prinţipatul Moldavică.
Direcţia carantineci Galaţi.
|
aport.
DALIA. Impregiurările marchitantului carantinei aceștia descoperind de a să lua în
viitorime mai os&bite măsuri pentru aicea, ce după înplinirea triminiei acestuia (ce să
sfârșeste la anul 1835 April 23) o va închiria de la proprietarul moșiei 'Țiglina, care
este Moniăstirea Mavromolul din Galaţi, închinată Sfintei Mitropolii a Moldaviei; pentru
acesta cu supunere să aduce în cunoștința cinstitului Comitet, şi plecat să face rugăminte ca proprietarăul să nu pâtă închiria acâstă marchitănie feţei ce va voi, fără să
aibă de știință cinstitul Comitet, pe care apoi să-l îndatorâscă a avea tâte lucrurile
trebuinci6se întru îndestularea de hrană pentru carantinieră și pasajeri în cea mai bună
calita și în câtimea

cu
rea
mit
tul
să

feliurilor după

însemnarea

ce i să va da de cătră Direcţie,

potrivit

urmarea ncapăratei trebuințe; după care apoi acel marchitant să siguripsască urmasa întocmai fără vre-o rășluire cu un chizăș vrednic credinței, spre a putea fi priicinstitului Comitet ; şi pe temeiul acestor însușiri să i să întărâscă şi de cătră cinstiComitet stăpânirea, la, închirierea marchităniei carantinei, ca după aceste legiuiri să
potă da o mai plăcută petrecere carantinierilor și pasajerilor.
Iscăliți: Director, Cozone. Viţe-Direetor, Leon.
Intocmai, Pomoşnie Secretariului Comitetului
Șumlenu.
No. 52,

1894

Ghenarie

73.

Carantina

Galaţi.
———

50 OGR—

1884.

Adresa Comitetului sănătăței din Iași cătră Jitropolitul Veniamin, prin care-l
rogă de a zidi nouă încăperă pe moșia Țeglina a metohuhă Mitropoliei, Jlavromolul din Galaţi, pentru car antină.
sănătiiţeă

al Prinţipatului Moldavică,—Imalt Preosfințici sale Chirio Chir Veniamin
hiepiscop şi Mitropolit Moldovei şi Sucevei.

Ar-

DL.
Pentru deplina, pliroforie a Prâosfinţiilor Vâstre, acest Comitet, are cinste
a însoţi pe lângă acesta întoemai copie după raporturile priimite supt No. 52 și 47 de
la Direcţia carantinei Galaţii, aședată pe moșia 'Țiglina a Monăstirei Mavromolu, înckinată sfintei Mitropolii, care raporturi atingătâre fiind de prâsta, stare în care să află atât acareturile ce are marchitania carantinei, pe lângă cară apoi este și lipsită de trebuinci6sele încăperi, cât şi de înpregiurările marchitantului carantinei, care ai adus nevoia de a să lua măsuri

pentru

viitorime ; Comitetul

mai înainte de a păși cătră dispo-

siția cuvenită la așa, întâmplare, de cuviință ati socotit ca să mijlocâscă cerșuta punere
la cale cătră Prtosfinţia Vâstră, și tot-odată a vă ruga să bine-voiţi a, lua în vedere un
astminea vajnie predmet, ca să nu fie silit Comitetul a dispozarisi de la sine acele de
cuviință, potrivit cu coprinderea organicescului reglement, Art. 174, Capitul al 6-lea a

a

Comitetul

—

519—

carantinelor, carele anume hotărăște siguripsire bunei întru acesta şi
îndestularea pasajerilor cu acele trebuinci6se lor în tâtă vremea. Pentru care rămăin
d Comitetul întru
așteptarea r&spunsului cuviincios, tot-odată nădejduește a, vedea și punerea
, la cale din
partea Prcosfinţiilor Vâstre, atât pentru buna înființare a trebuinci6selor
binale, precum
și pentru îndestularea pasajărilor și a cinovnicilor carantineşti, căci o asămin
ea lucrare
va putea aduce un îndoit folos proprietăţei Monăstirei.
Alexandru Ghica Logofăt. Toader Balş.
Secretar Costache ga.
16314,

Ghenar

27

ile, Iașii,

(Resoluţia Mitropolitulun,

183: Martie 8. Iconomicesea cârmuire a casăi Mitropoliei n6stre va face închipuirile cuviinci6se pentru facerea acareturilor arătate, și după cum veți încuviinţa
facerea

lor, să ni să facă și nouă

arătare.

VENIAMIN

Afitropolit.

PRD —

1884.

Reclamaţia posesorului marchităniei Mavromolului,
sarcina de a face nouă încăperi pentru
Copie de pe răspunsul

Căminarului Ștefan Dăscălescu

Comitetul

că nu pote

lua

asupra sa

Carantină,

din 28 Fevruarie

1834,

cătră

sănătăței.

DLI.
Priimind poronea cinstitului Comitet din 17 a curgătârei luni supt No.
129, prin care mi să pune îndatorire a face din noii Dinalile trebuinci6se şi a întocmi
încăperile marchităniei de la carantina Galaţii, arătându-mi-să că însuși Prâosfinţia
:sa,
Părintele Mitropolitul prin otnoșenia, a căria copie mi să alătureză, stăruește ca în puterea, învoelei ce vechilul Monăstirei Mavromolul are făcută cu mine, să fii supus atât
întru acesta cum și întru ţinerea marchităniei cu tâtă îndestularea, pentru că pentru
tâte acestea m'am scăţut cu 12,000 lei aprâpe,—răspund cu supunere, că de m'am scădut cu 11,159 lei prin două învoeli din toemala contractului, aceştia nici de pomană
mi s'aii ertat, nici ca să înființăz eu binalile marchitănici din noii, după cum în acea
otnoșenie să cuprinde, ci aii fost o mică despăgubire a doveditelor mele păgubiri din
neîndeplinirea cuprinderei lui; să st alăture acâsta cu învoelile, să să ieie în bigare de
samă și jurnalul judecătoriei de Covurluiu asupra pricinilor iscate, şi lămurit să va, cunoște adevărul acestor dise; şi numai ca să înceteze perepisca, chetuelile şi perderea de
vreme prin judecăţi, chiar cu paguba mea am priimit a mă învoi. De să cuprinde în
adoiia a mea învoflă că: „fiind trebuință a face meremet, sait ceva din noii, să fie cu
a mea cheltuslă“, acâsta nu însemneză, precum să răstilmăcește, îndatorire de a, pune
eii mare sumă de bani, când mai vîrtos numai un an îmi mai rămâne a stăpâni, ca, să
fac în folosul Monăstirei Mavromolul binalile marchităniei, așa, precum le cerea stăpânirea, care cred că nici cu 30,000lei nu să pot face, nefiind nimică bun la dânsa din
câte astădi să află. Ci de-mi va face trebuință pentru al meii interes a mai adăogi cevași lucru prost, precum sînt și acele-l-alte, saii a meremetisi, care pe tâtă, diiia se face

—

480—

pentru că în alt chip asăminea binale nu pot sta, deci de voiu fi învoit cu binalele ce
st află, voiu urma, ţinerea marchităniei pănă la înplinirea contractului, întru alt chip
priimască-o

vecinicul

stăpân

în socotâla

sa, facă binalile ce stăpânirea,

cere și iae-și

priso-

sul din venit.
Iar pentru nemulțămirea întru ținerea marchităniei cu tte de agiuns, nu lipsăse a,
face cunoscut, că, sîlința mea, şi a tovarăşului meu apururea iaste a nu să da nici cum
smintâlă, dar cum pâte marchitantul vre-odată să aducă mulțămire, în vremece pentru
ceia ce dă adesa ati fost răbdătoriii de însemnate somi și păni la șast luni a să plăti,
mult puţinul capital închidîndu-să așa, lipsmdu-i și creditul de a putea lua și cl în datorie pentru smintelile ce i să face cu plata, negreșit că de la o vreme se- înpedică de
a-și putea păzi datoria sa. Tovarășul meii ai jăluit și nici o punere la cale nu sati văut, alt nimica, eii nu pot face de cât cu supunere să rog pe cinstitul Comitet, ca să binevoâscă a poronci Direcţiei carantinei să nu sîlâscă mai mult pe marchitant a da pe datorie
cu aşa îndelungate vadele, şi atunci încredințăz că şi marchitantul având apururea bani în
mână ca să-și facă girul săti, va avea tâte de agiuns și zmintâlă nu va da.
Iscălit: Căminar Ș. Dascălescul,
Intocmai, Pomoșnie Secretariului Comitetului Șumlenu.
9
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1884,
Adresa Comitetului sănătăţeă cătră Jitropolitul Veniamin, prin care-l vogă de a
lua măsuri urgente pentru facerea din noă de încăperi necesare la marchitănia
JMavromolului din Gala.
omitetul sănătăţei din Prinţipatul Moldaviei,
— Inalt Preosfinţitului
cop şi Mitropolit Moldavici.

Chirio Chir Veniamin Arhiepis-

DLIL
In urmarea, otnoșeniei Prâosfinţiilor Vâstre cu No. 49, acest Comitet seriind
cele de cuviinţă Dumni-sale posesorului moșiei 'Țiglina, în predmetul marchităniei : de
la carantina Galaţii, ai priimit acum răspunsul aceluia, care cu căduta cinste să alătureză, pe lângă acesta în copie, spre indestulătârea, pliroforie; și tot-odată însă Comitetul
să adresarisește cu poftitâre cerire să bine- -voiţi a face cuviinci6sa punere la cale întru
acâsta potrivit cu împregiurările ce urmeză, și de nu st va putea chiar acum de odată,
a să pune în lucrare mâsurile cerșute de Comitet, și prin otnoșenia înpărtășită Prosfinției Vostre

supt No.

91, apoi pine- -voiți ca macar

pentru

viitorime să să statornicescă o

bună rândudlă asupra acestui vajnie predmet, care aduce obștescă nemulțămire
rantină, pentru că în alt-feliu ocârmuirea nu va putea privi o așa neorândudlă,
greșit cere vre-o închipuire spre înbunătăţirea acestei marchitânii,
Alexandru

Ghica

Logofăt.

Toader

în cace ne-

Balg.

(Un Nume nedescifrabil).
No.

292.

1834

Martie

Secretar.

31 dile.
ARO E—

Costache Figa.

— 481 —
18834.

Adresa

Jareluy Postelnic, Secretar de Stat, N. Suţu, cătră Mitropolitul Veniamin în cestiunea mutărei carantinelor de la Galaţi.

Marele Postelnie, secretar de Stat a Moldavici,— Inalt Preosfințitului Chirio Chir Veniamin
Arhie.
piscop şi Mitropolit Moldaviei.

DLIII. Asupra adresului Inalt Prtosfinţiilor Vâstre cu No. 170 cătră
Sfatul Ocârmuitoriu, glos iscălitul are cinste a vă face cunoscut că pricina atingătâre
de modul
mutărei carantinei de la Galaţi după hotărîrea, Nacelstvei ati rămas
la punerea la cale

a Domnului.

N.

No. 1203. 1834 Maiu 7 dile

Suțu

18834.

Adresa

lui Mivcovici cătră

Mitropolitul Moldovei, prin care-l vogă de a-i tri-

mete banii ce va fi strîns din subscrij,țiuni beneole, spre a se rîdica un
monument

2storicului Caramzin.

Boteozonpeocpameuutilmiii

Muaoerunbiii

Biagio

Tocyaapr !

DLIV. Ile mara un azoro yntoxzenia 07
panero Bulcoronpeocuanmenerea na OTauIBM0it 11
par 3ă ]lo. 1008 o rox coâpano au cRoIrto
HnOŞAL ACHerT 110 Oripuizoii par, 10 nnbpeuuouy
AMD YNPAB.Enti10 NOAUNCRE At AOGPOBOILULIXT
npunoneniii

ua copyaeuie nauarunna Poeciilerouy

NeToplo Tpahy hapamanuy, 1 BUOBL UME10 ceri
nonoputiiure upocure Bac, vuocrunuii Toeyaapr
YCROPUTE UPUCBLIROIO Mk qcuerp Bania 10 nul
coGpauui no oTapriToii Bau noAnnerb, BO3BPATuRT,
Npi TOMT I CiI0 NOCIĂAU0I0.
„O NETHUMLIMb NOUTENIENE 11 COREputenit010 nIpeAaunocrio, uMB10 uecri Giro.

Bamero
cara

Bicononpeoepinneucr. a

noxopubiimiii

0. Iupropui'r.
lo.

1229.

18: Dona

1834

Inalt Prea Sânţite Stepâne,
dMilostivule Domn!

Ne având nici o ştiinţă de la Inalt Prea
Sânţia Vâstră, relativă la raportul mei cu
No. 1008: despre aceea: s'a strîns 6re ceva bani pentru subseripția deschisă în administrația încredințată Inalt Prea Sânţiei
Vâstre, spre a să ridica, cu sumele strînse
prin colecte benevole, un monument istoriografului rus Caramzin?Bu din noti am
ondre a vă ruga cu profund respect, milostivule Domn, să grăbiţi trimeterea banilor, cari aii fost strînși pănă acum, după
subscripția deschisă de Inalt Prea Sânţia,
Vestră, întoreându-mi tot-odată şi ultima
(lista de subscripţie).
Cu adevărat respect și profund devotament am onsre a fi al Inalt Prea Sânţiei
Vâstre prea plecat serv
FT. lircozici.

decu.

No. 1229,

15 Iuniii 1834

Iași.

——— IROOIP—

Documente

6r

—
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18854.

Comitetul sănătăței cere JMitropolilului Veniamin de a repara marchitanurile
carantinei din Galafi; căci lo din contra în puterea regulamentului, Comitetul va disposa a le face singur pe complul proprietăfet.
Comitetul

sănătăței

al

Prinţipatalui Moldaviei,—Prcosfinţitului
Moldaviei Chirio Chir Veniamin.

Mitropolit

şi

Avhipăstor

ţărej

DLV.
Comitetul la 31 a trecutei luni Martie, prin adresul supt No. 292, aii avut cinste a pofti pe Preosfinţia Vâstră, ca, să faceţi cuviincăosele puneri la cale pentru
înbunătățirea

marchităniei

ot Galaţii; acum

recția carantinei în cuprindere

însă

că marchitănia

priimindu-să

să află

în

cea

din

noii

mai

raport

prâstă

de

la Di-

stare, în cât

Domnul Director însuși cu a sa cheltuclă aii fost silit a, ţine vremelnicește cele de trebuinţă de la intrarea Prea Inălţatului Domn în carantină și păr acum, potrivit și cu
voinţa, Inălțimei sale stăruitâre pentru aducerea în buni stare a acei marehitănii, de
iznâvă se face Preosfinţilor Vâstre poftitâre cerire, ca să bine-voiţi a pune la cale înbunătățirea atât a acareturilor marchitănici, precum și de a st ţinea în ea tâte cele de trebuinţiă, fiind-că acâsta iaste un predmet însămnătoriu și de înlesnire feţelor ce întră în
carantină,

care sînt de feliuză de stări.

Căci la din

potrivă

Comitetul

potrivit

cu voia

ce i să dă prin art. 174 a organicescului reglement, va fi silit, spre ferire de răspundere,
„a despozarisi de la sine facerea acareturilor trebuinci6să, precum și vinderea materialurilor, fără a lua în băgare de samă dreptăţile proprietăţei. Iar de cele ce Prâosfinția V6stră
veţi pune la cale întru acesta, Comitetul cu cinste așteptă înpărtășirea de dorita ispravă
a acestui vajnic predmet, spre a putea și el a aduce acâsta în cunoștința stEpânirel.
Alexandru Ghica, Logofăt. Toader Balş. (Un Nume nedescifrabil).
Secretar C. Figa.
No. 101, Eşii în 3t lulie 1834.

18354.

O Epistolă a hi T. Balș cătră Paharnicul Enuţă, prin care-l pojleșie a
mijloci la JMitropolitul Veniamin în afacerea unul nenorocit, pentru a-l ajuta
cu bani.
Arhon

DLVI.

Bunătatea

Paharuice,.

Inalt Preosfinţitului Mitropolit și a sa iubire

de 6meni

fiind de

toţi mărturisită, nu-mi mai remâne îndodlă că cetind alăturatele aice scrisori a acestui nenorocit, nu va da Preosfinţia

sa și acum

aceleași dovedi

Nu mă îndoese că și Dumnia-ta nu vei fi lueritor
urmat

de cătră Prosfinţia

a obișnuitei

unui lueru

sale iubire de 6meni.

plăcut

de Dumnedeii

sa tot-dcuna.
Al

Dumni-tale

ca un

Părinte

Balș Logofăt.
1331 Octomvrie

22,

și

— 483 —
FARA

DATA,

Hatișeriful Sultanuhiă cătră Domnitoriul Jloldovei Calimah în cestiun
ea înstituivei Bpiscopatului latinesc, cu titlul de Bacovii, prin care se oprește
dea se
statornici în Jloldova un aseminea Episcopal.
Tălmăeirea înaltului Matişerif pentru Episcopul Latinese.

Osebitule între maghistaniă

limal, Zade,

Scarlat

Voda,

seminţiei

luă Mesia, acum

sfârșiturile tale sa fie ugurliă,

Domnule

al Moldaviei,

Ca-

DLVII.
După ce va agiunge poronea mea cea înpărătâscă. ţi să va face cunoscu
t
că în memlechetul Moldaviei sati socotit din partea Elciului Austrie
cesc a să rândui
Episcop Latin, începătoriu legei latinești, eu nume de Bacoviu. Si la anul
231 Aghentul
Austriecese ce să afla în Iași ati făcut acestă cerire, pre care ai
arătat-o Mitropolitului Moldaviei, Episcopilor și celor întăi boeri, și ai răspuns că
a șădea în Moldova Episcop Latin iaste în protiva, vechilor obiceiuri a pământului
și cu totul nepotrivit legci și nepriimit pământenilor și de pagubă şi de vătămare și în cele
din lăuntru
și cele din afară. De aceia Aghentului Austriecese sat dat copie după
tacrirul Mitropolitului,

Episcopilor

şi a celor întăiu

boeri

ai Moldaviei,

și alta

tălmăcindu-să

sau

triimis

la înaltul Devlet, și după cuprinderea sfântului înpărătescului mei Hatehu
maium sati dat
răspuns Elciului Austriecesc, ce să află în cetatea înaltului meti scaun,
că în pricina a-

cesta de ne va pomeni,

nu să va, face musaade,

ci să va da răspuns precum cere pricina ;

cum și din partea, Aghentului de să va face vre-o cerire în acestă pricină, să i
s& dea
răspuns pe chipul cuviincios că nu va fi priimit, după cuprinderea trimasei ţie
cărți a
lui Șadir Azim; îi Elciului Austriecese ce să află la înalta mea Pârtă, i sati
făcut acum cunoscute cărțile ce sati trimis din partea, ta, după ce ţi sai trimis mai
înainte

cartea marelui Șadir Azim, că de va mai pomeni

pentru pricina arătată, nu i să va da mu-

saade. Apoi prin acele cărţi triimise de tine, se cuprinde că latinescul Episcop ati venit.
la Iași
eu chip necunoscut, având numai cinste de a, fi Episcop și după puţine luni ati
murit,
Și audind Mitropolitul Moldaviei, Episcopii și cei întăi boeri că sati rânduit
din partea
Austriei alt Episcop în locul celui mort şi se triimite în Moldova, ai triimis
Magzar
cu peceţi cerând a să depurta și a să opri venirea, lui ca o pricinuitâre de
multe che-..
deruri și smintele, care după e2 aă agiuns la înalta, mea Portă, s'au dat răspuns
Elciului
Austriecese ce șade în "Țarigrad, ca să nu vie Episcop în Moldova, cei să să
oprâscă. Şi
spre acesta sai dat și înaltă mea Inpărătâscă poioncă. că de vreme ce în sfintele
trataturi nu să cuprinde a șede Episcop latinesc îm Moldova, să să oprâscă venirea lui
și șederea, și de vreme ce pricinuește smintelă și mai ales vătămare, tulburare și nemulți
umire

raialei ; de aceia și acum

se dă al mei

înpărătese.

Hatişorif,

și Sat

dis celui de

aicea,

Austriecese Elciu, că de acum înainte de va mai pomeni pentru acâstă pricină, nu
va fi
ascultat, ci se va urma după chipul ce s'aii răspuns mai înainte. De acela sai
dat
acestă a mea Inpărătâscă poroncă, și după ce te vei pliroforisi de pricină, de
să va mai
face vre-o cerire din partea Agentului Austriccese ce să află acolo, vei urma după
răspunsul ce ți sait dat mai înainte, și să te îngrijești și să te silești cu frumos chip
a să
opri. Pentru acâsta sait dat acestă înaltă poroncă, Și cum va agiunge vei urma, precum

ți s& poronceşte,

„

dând cinste Sfântului

Semn.

Serisu-stati pe la sfârșitul lunet Gemazii Ahâr, anul 1234.
(Ne avându-l

la timp

acest document

îl publicăm

SE

acum

pentru

importanța

GRE——

sa),

—
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18354.

Raportul Direcţiei carantinei Galaţi, cătră Comitetul sănătăței,
clamația lui Gheorghe Zarijopulo.

relativ la re-

Copie de pe raportul Direcţiei carantinei Galaţii din 14 Xoemvrie cu No. 3519, anul 1834, cătră
Comitetul sânătăţei. .

DLVIII. Asupra poroncei cinstitului Comitet cu No. 1035, atingătâre ca Direcţia
să nu scape din vedere mijlocirea Mitropoliei cuprinsă în adresul supt: No. 360 la așădarea noului marchitant

Gheorghe

Zarifopulo,

cu supunere

să răspunde

că pentru lipsa

neîndemănărilor despre cele trebuinci6se în îndestularea pasajirilor ce ati avut foștii
marehitanţi, având cu Directorul o nesuferită supărare și neribdat necaz, în cât am
catandisit de m'am însărcinat însumi cu a mea cheltudlă pentru îndestularea pasajtilor.
din care mă

cunose

păgubaș

cu o sîmţitâre

somă

de bani,

fără să cunose

de unde pot

fi despăgubit; în care predmet în atâtea rânduri am raportuit spre punerea la cale, și
după dezlegarea ce am priimit prin poronea cu No. Ti, ei am pus tâtă silința de am
putut găsi pe neguţitoriul Gheorghe Zaritopulo, cu care am și încheiat contract pentru
ținerea mărehităniei păr la, sfântul Gheorghe viitoriu, cu îndatorire ca să aibă în marchitănie de tâte cele de trebuinţă, fără să fie îndatorit a plăti vre-o dare de bani pentru
ţinerea marchităniei păr la sfântul Gheorghie viitoriu. După care apoi alcătuire numitul
ai

şi urmat

a înzăstra

marchitiinia

cu de tâte cele trebuinci6se,

în cât astădi

sînt de tâte:

spre îndestularea, pasajărilor; și fiind-că prin poronea cu No. 777 nu să cuprinde ca să
siguripsască mai întălu pe Monăstire de câștiul sfântului Dimitrie de 6000 lei ce are a
mai da posăsorul pentru marchitănie și moșia pe care ea să află, eti nici am cerut o
asăminea siguranţie de la numitul pe care siguranţie nici el nici altul nu o pote da și
ar fi rămas marchitănia iarăși în neorândutla ce ai fost pără la sfântul Dimitrie spre
adăugirea năcazului și a cheltuelilor mele. Așa dar ei grăbesc a pridstavlisi știință cinst.
Comitet, că numitul Zarafopulo așadat marchitant, nu să însărcinâză cu siguripsirea, cerută de Mitropolie, dar tot-odati propune că desființându-s& contractul încheiat cu mine
să fie despăgubit pentru tâtă marfa cu care ati înzăstrat pe marchitănie.
Acestea, fiind încungiurările lucrărilor mele asupra marchitănici spre înlesnirea pasajărilor pentru cele trebuinciâst spre hrana lor cu supunere le aduc la cunoștința cinst.
Comitet cu încredințare că eii din acâsta nu am avut nică celmai mic înteres, iar apoi
cinst. Comitet va lua în ovajănie năcazurile mele ce am pătimit cu acestă mărchitănie
şi cu milostivire va face punere la cale, ca să nu mi să pricinuescă pe lângă aceste și alte
păgubiri de cătră pretenţiile Mitropoliei, când ca își are contractieriu pe Dumnia-lui
Căminarul Ştefănache Dăscălescu care este sigur.
Iscălit:

Gheorghe

Comisul.

Pentru întocmai,

—— SROS—

(rligore Saftă.
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1884.

Adresa Comitetului sănătăţei din ]loldova cătră Mitropolitul Veniamin
în cestiunea marchităniei carantinei din Galaţi de pe moșia Jlitropoliei ]lovro
molul.
Comitetul sânătăței

al

Prinţipatului Moldovei, —Imalt Preosfințitului
Moldaviei Chirio Chir Veniamin.

Arhiepiscop

şi Mitropolit

DLIX. In urma adresului Prâosfinţiilor Vestre supt No. 360, prin care
ați bine-voit
a face cunoscut că lăsați mărchitănia de la carantina Galaţii în dispoziţ
ia Comitetului
pără la sfântul Gheorghe viitoriu, cu aceia insă ca el să siguripsască pe
Mitropolie cu
6,000 lei a câștiului

ce are a priimi de la posăsorul moșiei Mavromolul Căminarul Ște-

fânache Dăscălescul, s'a seris Direcţiei carantinei ca să găsescă un
marchitant carele
să ice asupră-şi ţinerea mărchităniei pără la însămnata vreme, nescăpând
din vedere și
siguripsirea cerșută de Mitropolie, de la care acum sati primit alătura
tul raport supt
No. 3519, pe care Comitetul cu căuta cinste îl supune luărei aminte
a Prâosfinţiei
Vâstre, făcând tot odată poftitâre cerire ca să bine-voiţi a-i face cunoscu
t de nu cum-va
Mitropolia ai priimit cerșutul spre siguripsire câștiu de la pomenitul posesor
(fiind vremea părădosărei lul trecuti); ca, la asăminea, întâmplare să să pâtă
da mărchitănia supt
condiţiile contractuite

de Directorul

carantinei,

Jar la din potrivă

apoi veţi avea

bună-

tate a face punere la cale cuviinci6să ca, singură Mitropolia să s&verșa
seă alcătuire în
ce chip i să va părea mai priinclos cu găsitul mărchitant. Insă la acea
alcătuire să nu
st scape din vedere a st pune negreșit îndatorire asupra marchitantului
ca să aibă tâte
cele de trebuință fără a da cea mai mică ostanovnă, spre: a să putea
linişti cârmuirea
în predmetul acesta, ce singur aii r&mas neadus în bună orândudlă la
carantină. In
sferşit de cele ce veţi lucra Prâosfinţia Vâstră în acel predmet nu vei lăsa
pe Comiteţ
A
fără înpărtășire.
Alezandru

Ghica Logofăt.

Toader

Balș.
(Un Nume nedescifrabil),

No. 1037. Lşii în 19 Noemvrie anul 1831.

NS
OG Ra —

1884.

Mitropolitul Veniumin reclamă la Divanul erei de sus contra
unor împresurători
a 2 moșii: a Jlitropoliei din ţinutul Dorohotu,
ătră cinstitul Divan de Apelaţie a Ţărei de Sus.

DLĂ. Moșia Livenii i Hotcăuţii a Mitropoliei cu alăturatele lor
sîliști din ținutul
Dorohoiu fiind-că pătimește înpresurare despre megieșitele moșii,
Mitropolia după datorie aduce acâsta la știința cinstitului Divan, tot-odată rugându-l
ca, să bine-voâscă în
vremi a, face cuvenita, îndestulare dreptăţilor Mitropoliei. Iară acum
de priimirea aceștia,
să slob6dă cuviinciâsa, răspicică.

VENIAMIN Mitropolit Moldaviei.
No. 699. 1834 Dechemvrie 3. Eşir,
IROD

———

—
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1835.

Un act de vândave

a unor sălașe de țigani-ca robi.

DLĂI.
Gios iscăliții Sărdarul Alecu Sevastos, înpreună cu soţia mea Catinca, născută Frunzăte, având luaţi șase-deci suflete robi ţigani vătrași de la Dumnia-ci Postelnicâsa Nastasiica Lazu, după învodla săvârșită și formăluită la 25 a trecutei luni Maiu,
în potriva a e somă bani ce am avut alua de la Dumnia-ei; și precum intregul număr
a acestor robi este nouă netrebuincăos, prin bună alcătuire ce am făcut cu Dumnia-lui
Sărdarul Niculai Ciurea i-am vândut dout sălașe din acești robi cu nouă suflete, și anume: Gheorghe Macovei, femeia, lui Maria și copii lor: Lupu, loan, Zmaranda și Zoiţa,
i Neculai sîn Gheorghe Macovei cu femeia sa Catrina i o copilă Gafiţa, în preț câte
11

++ sufletul;

care alcătuind

peste tot suma de 99, adică nou&-deci

și nouă galbeni, i-am

şi priimit deplin acum. Deci de astădi înainte și în veci va stăpâni atât Dumnia-lui Strdarul cât și urmașii săi pe arătaţii robi înpreună cu tot rodul lor nesupărat de nimene.
Spre care sfârșit am și dat Dumni-sale Ciurei acest zapis de vândare întărit după forme.
Alecu
1$35

lulie 20

Sevastos

Strdar.

Catinca

Sezvastos.

ile,

Divanul de Apelaţie a Ţărei de Sus.
Pentru că zapisul acesta urmeză supt adevăratele iscălituri a Dumnia-lor Sărdarul
Alecu Sevastos și a soţiei sale Catinca Sevastos, se încredințază de cătră Divan.
Costache Sturdza Vornic. (Un Nume nediscifrabil).
(L. 5.)
Derector, Păharnie Pancrati.
Șef, Joan Gica.
Secţia 11. No. 4866,
1835 Septemvrie 7 qile. Eși.

Intăritura Divanului la uctul de mal sus.
Divanul Apelațici a Ţărei de Sus din Prinţipatul Moldaviei.
Dumnia-lui Sărdarul Alecu Sevastos, înpreună cu soţia sa Catinca, prin jalobă
cătră Divan ati făcut cerire, ca să se întărescu zapisul acesta, cu care particularnie ai vândut două sălașe de țigani Dumni-sale Serdariu Niculae Ciurea, după a căria cerire sati
adeverit zapisul, precum în urmă se vede. Insă la 31 Ghenarie s'aii: scris cireularnice şi
în tot cuprinsul Prinţipatului ca, să publicarisască acestă vândare în termen de șase luni,
potrivit cu glăsuirea sobornicescului hrisov, spre înştiințarea celor ce ar avea dreptatea
râscumpărărei. Așa dar după adunarea tuturor publicațiilor aducându-să sprafcă, s'a
vădut că nimenea nu sai arătat cu vre-o pretenție de răscumpărare. Drept aceia
fiind-că acâstă particularnică vendare ati luat săvârșire după tâte tormele și legile statornicite, s& întărește de cătră Divan vecinica stăpânire a Dumni-sale cumpărătoriulu;
asupra arătaţilor ţigani, ca pe niște drepți robi ai Dumni-sale cumpăraţi cu bună
credință.
Costache Sturdza Vornic. Scarlut Miclescu Agă. Iancu Cantacuzin.
(L. 8.)
Derector, Păharnicul Fancrati.
Șef, cc...
Anul

Şecţi
1836

I-ia. No 1775.
Dechemvrie 7 dile. Iași.

—
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1888.
Respunsul Domnitoriuluă Mihail Shwdza cătră Jlitropolitul
Veniamin, mulţămindu-i de felicitarea ce acesta în adresază de sântul
Îlhail, patronul hui,
Preosfinţite și tubitorule de Dummnedeii
DLAII.
care ne

Parinte!

Cu adâncă mulțumire priimind blagoslovitârele Vâstre

heretisiţi pentru

prăznuirea

svântului

marelui Voevod

Mihail,

bune-cuvântări,. cu
am

simţit

inima
n6stră pătrunsă de sentimentul celui „adevărat patrio
tismos a curățeniei și a, păstoreștilor năstăviri.
Noi sîntem încredințaţi, Prcosfinţite Părinte. că nu veţi
conteni a întinde rugile
Vâstre cele priimite de Dumnedeii, pentru întărirea
pravoslaviei și pentru sprijinirea
celor mai scumpe lucrări al oblăduirei nostre, întins
ă cătră binele patriei și fericirea,
obştici.
Al Preosfinţiilor Vâstre întru Hristos fitu și Xubitor
lo MUIIAIL STURDZA Voevod.
laşi.
1835

Noemvrie

13.

ANOO

RE—

188e€.

Petiţiunea

Hlenei

Canta

Dumni-sale

Vel

cătră

Domnitorul Sturdza,
ajutoriu,

prim

care-l vogă a-i da

Visternic.

SE va înpărtăşi obșteștei adunări, ca să să facă cuveni
tul agiutoriu jăluitârei după
împrejurările și meritele sale.
In 23

Avgust

STURDZA.

1836.

Prea

Inălţate Domne,

DLAIII. 'Tâte treptele n&mului Moldovenesc, pre
care Dumnedeii l-ati încredințat
blândei Vâstre ocârmuiri, se înpărtășeşte de la părin
tesca Vâstră ocârmuire,
Gios iscălita, în văduvie de trei-spre-dece ani, fără,
moșii, fără stare, fără aglutoriu,
înpletesc suspinuri care-mi slujesc de singură, mângă
ere cu care petrec, negăsind vreme de a mă înfăţoşa, am dat jaloba mea la cumna
tul meii Dumnia-lui Logofătul Neculi Canta, prin care vă rugăm cu suflet umilit să
fii pusă și eii în pâme; dar spre
vârful nenorocirilor mele, mă aflu întovărășită, de o nădej
de care intovărășește pre cei
fără de

razăm, îndrăznesc şi acum a mă înfăţoșa prin plecata
mea acestă al doilea Jalobă, stropită, de lacrimile tristei veduvii, și a vă ruga
să

nu treceţi cu vederea. o fată
de boeriu văduvă, și milostivul Dumnedeii vă va aduce
din proslăvire în proslăvire.
A Inălţimei tale supusă, şi plecată
1836 Avpust

17,

Elenco

Canta.

—
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188568.

Logofătul Conache și Logofătul QC. Sturdza previn pe Mit opolitul Ventamin de a
î erdre de cine-va și să resiste la ork-ce î s'ar propune,
na Ti îndus în
Prtosfinţite Stăpâne,

DLXIV. Pâte că veţi priimi vreo scrisâre în pricina prigonirei pornite asupra,
Prtosfinţiei Vâstre, pâte că vre-o pers6nă înstinnătâre să vie acolo supt feliură de îmbrobodiri să vă măgultscă și să v& făgăduescă înpăcare, nimică să nu faceţi, păziți-v&
haractirul, și fiți încredințaţi că respectul ce vă păstrăm, mai îngrabă vom priimi a n6stră, nenorocire politicâscă, de cât cea mai mică jignire a cinstei Preosfinţici Vâstre, fiți
bărbat, căci duhul şi esperienţa nu v& lipseşte.
A Prâosfinţiei Vâstre, plecaţi fii
Conache Logofăt Cavaler.
In 13 Noemwrie

Costache Sturdza Logofăt.

1836.

18377.

Respunsul Domnitorului JMihail Grigore Sturdza cătră JMeletie Ipiscopul Romanului, mulţămindu-i de felicitarea ce acesta îi adresază de Sântul Jihail,
patronul sei.
Cu mila lui Dumnedeii, Noi Mihail Grigore Sturdza Voevod, Donm ţărei Moldaviei,

Jubitorlule de Dumnedeă și al nostru rugătoriu părinte Chir Aleletie Episcop Romanului.
DLAV.
Priimind cu
prăznuirei svântului mai
simţire mulțămim, dorind
a 'Lheofiliei tale agiutoriu

1831 Noemvrie

bucurie însămnatele cătră Noi bunele cuvântări pentru diita
marelui Voevod și Arhanghel Mihail, cu cele mai priinci6se
ca și pe viitorime să avem rugăctunile cătră Inpăratul cerese
întru buna fericirea patriei și a nâstră.
!
Al 'Theofiliei tale fiiu sufletesc
Jo MIHAIL STURDZA Voevod.

6.

———9ROR—

1839.

Vechilimeaia dată de Alexandru Sturdza Visternic lui Chir Costea Polidni de a-l
representa și încasa banii în numele scă, ce-i datora Episcopia de Roman.
Vechilime.

DLAVI.

Urmând

între

mine

și sfânta Episcopie

de Roman

o socotâlă de bani,

după sînetul ce păstrez din 1817 Mart 15, pentru care Preosfinția sa Episcopul Chirio
Chiv Meletie mă înștiințază că la 15 a curgătârei va rândui aice în Iași desfacerea, și
exoflisirea acestui sînet, și fiind-că la arătata di eii sînt nevoit a mă duce la Mihaileni,
unde sînt sorocit pentru pricina de giudeeată ce am cu Beizadea Gheorghie Sturdza

— 489 —
pentru averea potlogâscă, înputernicese în locul mei pe Dumnia-lui
Chir Coste Polieni,
ca pe un altul eu, înti'acestă, desfacere și exoflisirea a, disului sînet,
ce odată cu acâsta,
vechilimea i-am încredințat cu tâte documenturile și socotelile atingăt
âre de acâsta. Şi
dar Dumnia-lui Chiv Costea Polieni ori-ce va face întiu acestă desface
re va fi întocmai
legiuit ca când var fi urmat și de cătră însumi eti, pentru care și
iscălese.
Visternicul A. Sturdza.
|
Divanul
Pentru

că vechilimeatia

Apelaţiei a Ţărvei de Sus.

acesta iaste

supt

adevărata

iscălitură a Dumni-sale boerul

Visternic Alecu Sturdza, se adevereşte cu iscăliturile majoritalei
pe temeiul cerirei prin jaloba făcută de Dumnia-lui,
Vornicul

și pecetea Divanului,

Sturdza. Costache Manu Visternie. Cantacuzin,.

(L. 8.)

|

Sveţia 3-a No. 5,748.—1839 Septemvrie 13 dile. Eşii,

Director, Stamatin.
Șef Scorpan.

ADR——
18359.

Lpis:ola de heretisire a Domnitorului Mihail Grigorie Sturdza respu
ndend la felicităvile pentru sântele sărbători ale MWașterei Domnului ce t-aă adresa
t ipiscopul de Roman Jleletie.
Jubitoriule de Dumnegdei, Prtosfinţite Lpiscope al Romanubhu.

DLĂVII. Serisârea Preosfinţiei tale din 24 Dechemvrie,
prin care ne înfăţoșați bunele-cuvântări în prilejul sfintelor sărbători ale Naşterei
Domnului nostru Isus Hristos,
am priimit-o cu tâtă bucuria. Cucernicile rugăciuni. cătră
Domnul în priința nâstră fiindu-ne pururea agiutătâre, nu avem îndodlă că și în nefiin
ța de faţă, vor avea același
de Dumnedeii înduplecătâre lucrare după darul ce de sus
văeste dat. ȘI dar pe lângă
bucuria, eparhioţilor Prtosfinţiei Vâstre de a vă avea, în
mijlocul lor în prilejul aceștei
însămniitâre sărbâri, unindu-să și a, nâstră mulțămire, adăog
im a vă dori Și noi. ca cu
întrega și obștâsca bucurie și cu o dragoste părintâscă
cătră fii, din a căria înprumutată relaţie izvorăște cea adevărată, fericire, să prăznuiţi
și Prosfinţia, V6stră, aceste sfinte
sărbăt
ori întru bucurie

și mulțămire,

Pe lângă acestea iată triimitem înadins pe credinceriul nost
ru,ca după figăduinţă
să i să dele în două balerce vin, însă în una alb și în alta
roș, de care va fi mai bun
Și mai vechiu. Și în rostirea mulțămirei nâstre sîntem
|
A Preosfinţiei tale tubitoriu
1839

Dechemvrie

MIHAIL
29,

STURDZA

Voevod.

Documente
63

—
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1839.

Proteci pentru: ocârmuirea și regulavea averilor Sântei Jlitropolii
copiilor din Jloldova și parte din Valahia.

și ale Lpis-

Proect pentru ocârmuirea și regularisirea averilor Sfintei Mitropolii și ale Episcopilor.
DLĂVIII. Art. 1, Veniturile Sfintei Mitropolii și ale Eipiscopiilor cu mctâșele lor se vor da
în arendă pe un soroc de trei ani, hotărindu-se dilele vânderei prin publicații și glasul
buletinului de cătră Mitropolie, după condiţiile potrivite cu glăsuirea, regulamentului ce

însăşi Sfânta Mitropolie le va da.
'
.
..
up
s
.
..
A
.
Di
..
,
Arenduirea moșiilor Sfintei Mitropolii cât şi ale Episcopilor
cu ale metâșelor lor
din trei ani în trei ani să vor face în ființa obșteștei adunări după cerutele forme, cu.
început de la anul 1842, când sc și isprăvese sorâcele celor mai din urmă arenduite
moșii.
Ant, 2. Tot venitul Sfintei Mitropolii șe va împărţi, precum și ale metâșelor, în
șapte părți alcătuite în 4 paragrafuri și: anume:
Ş. IL. Va cuprinde în sine patru părți din șapte, care va rămânea asupra Presfinţiei sale
Părintelui Mitropolit, eu îndatorire de a ţinea ştaturile de personal supt litera A, B, C,
D, E, F, și ceia ce va rămânea peste „acestea va fi pentru pers6na Presfinţiei sale; iar
sîmbriile acelor fețe se vor întocmi într'o listă de cătră Presfinţia sa Părintele Mitropolit
și cu Părinţii Episcopi și se va, da în cunoștința obșteștei adunări în cen dintăiu secșie.
Insă toţi acești umploiaţi, ce se alcătuesc în aștdările arătate în ștaturile supt literile de
„mai sus, atât parte hbisericâscă cât și mirenâscă, vor fi născuți români

și se vor orândui

de cătră Prâsfinţia sa Părintele Mitropolit; iar Vicarul și mădulările consistoriului cu
Prezidentul se vor alege de cătră Prsfinţia sa și se vor întări de Domn; pentru căcă
Vicarul, carele îndeplinește locul Mitropolitului în Iueruri duhovnicești, este o pers6nă
mai ostbită, iar Consistorăul fiind-că are înclinare cu partea mirenescă.
$. II. O parte numai

din

șapte

va sluji

spre ţinerea de dotiă Seminare,

din care

unul este orânduit pentru învățătura, celor ce vor să priimască darul preoţiei, iar celel-alt ce să chiamă și central, pentru cei ce vor voi să facă un curs de mai înalte, învățături după legiuirea anului 1835.
Numtrul şcolarilor celui dintăiu va fi negreșit. îndoit peste cel de acum
; iar pentru
amândotit Mitropolitul va face la vreme un ștat deosebit și-l va supune prin Departamentul credinței la întărirea Domnului, și va îngriji eu dinadinsul să aducă la amândotit
profesori și cu ştiinți bune și purtări moralicești.
Cătră, acestea una din cele dintăiu datorii ale Mitropolitului va fi să facă numar
decât încăperile trebuincise pentru amândotiă Seminarurile.
|
Ş. III. O altă parte din șapte va sluji spre ţinerea îmbunătățirei metșelor, ce sînt
legate de Sfânta Mitropolie ; iar partea ce i să va cuveni fic-căria peste an dintr'acâstă
sumă să va hotărî de cătră Mitropolitul potrivit cu trebuinţele ce vor avea.
Fiind însă

că

zidirile, atât

ale

Sfintei

Mitropolii

cât și ale metâșelor

acestora,
ati

mare trebuință unele de prefacere, iar altele de o facere cu totul din noi, dintr'acâstă
a șaptea parte, pentru care este vorba aici, se va cheltui de o cam dată numai o mică
cătățime și numai pentru cele de neapărată trebuință ale metâșelor, strîngând ceia-l-altă
intr'o casă de rezervă pentru zidirile de mai sus pomenite, începând de la Sfânta
Mitropolie și mergând așa tveptelnicește pănă la cel mai mic lăcaș atârnat de
densa.
Ş. IV. Cea din urmă a șaptea parte va sluji pentru mili, atât în natură cât
și în

— 491 —
bani, şi cele dintăiu se vor da după o listă întărită cu pecetea Mitropol
itului, iar cele
din urmă se vor face de-adreptul de cătră Presfinţia, Sa.
|
Acestă împărțelă a paragrafurilor de mai sus sat făcut luându-st de temelu
cel
de acum venit de lei 850,000, iar urcându-să veniturile pănă la un milion,
prisosul de
lei 150,000 se va împărţi cu analoghie în cele de mai sus patru paragra
furi spre des.
voltarea fiește-cărula. Când însă veniturile vor trece peste un milion, va
întra înt'o casă
de rezervă şi se va întrebuința numai spre îmbunătăţirea metâșelor,
pănă va, ajunge în
stare ca doiiă părţi din veniturile metâșelor să rămâe parte statorni
că pe sema, fie-cărula
metoh spre îmbunătăţirea și încuviințata ţinere a lor potrivit cu
cuprinderea, testamentului și dorinţa dănuitorilor.
|
|
Art. 3. Pădurile Sfinter Mitropolii. ale Episcopiilor și ale metâșelor,
socotindu-să
ca niște averi nemișcătâre, se vor vinde în obștâsca, adunare de cătră
iconomiile zespective după chibzuirile părinților, Mitropolitului şi Episcopilor cu un chip
mat înlesnitor
la trebuinţele acestor case,
|
Aceste vândări însă se vor face după ce mal întătu se va da în știre
st&pânirei- și
obşteștei adunări, ca din venitul acestora, să să alcătudscă o casă de rezervi
spre folosul
îmbunătăţirilor elerului și alte îndemănări în folos obștese a acestor case prin
știrea Domnului și a obșteștei adunări.
Art. 4. Socotelile Sfintei Mitropolii și ale Episeopiilor de tâte venituri
le și cheltue_
lile acestor sfinte case pentru câte șapte părți cuprinse întracâstă legiuire
fără osebire,
după cerirea însâși a Presfinţiţilor Părinți Episcopi, spre a lipsi ori-ce
prepus și spre
încredințarea obștiei, să să întoemâscă după tâte formele legiuite, care
se vor ţinea potrivit cu art. 51 din regulament și se vor supune Donmului și se
vor da și în cercetarea obşteștel adunări, făcendu-să pe tot anul de cătră Mitropolitul
și Episcopi buget
pentru trebuințele acestor sfinte case, care aseminea se vor supune Domnul
ui și obșteştei
adunări.
Se va păzi tot-deuna cu nestrămutare dispoziţiile art. 129 din regulam
entul Organic asupra proprietăților acestor scaune Arhiereşii.
Art. 5. Darurile ce se vor aduce de cătră cei bine credincioși, atât
în lucruri cât
și în Dani, se vor trece supt chiar iscăliturile aducătorilor într'o condică
șnuruită și pecetluită cu pecetea Mitropolitului şi adeverită, de Logofătul trebilor bisericeș
ti.
Art. 6. 'Tot aceste prinţipuri, tot acestă orândudlă să va păzi de acum
înainte şi
la Episcopiile Râmnic Buzău şi Argeș, atât pentru arenduirea moșiilor
cu formalitațile
deslușite la art. 1, cât şi pentru întrebuinţarea, veniturilor după art. 2,
spre darea, socotelilor după art. 4, după ce mai întălu se vor arendui pe trei ani și
se va cunâște adevăratul venit al lor.
|
Părinţit Episcopi vor îndoi munărul șeolarilor la Siminarele respective şi
vor avea
în ele cu întărirea, st&pânirei profesori cunoscuți și pentru știință şi pentru
moralicescul
lor caracter. Și fiind-că și Epavhiile Episcopilor ati de-o potrivă trebuință
să dobândâscă
în clirosul bisericese seminariști cu învățături mai înalte asupra științelor biserice
şti, din
care urmâză a eși la urmă Protopop! și Arhierei ; și pentru că nu se pâte a
să ţinea, la
fieși-care Episcopie câte doiiă Seminaruri, de acela Episcopii prin întelege
re cu Mitropolitul vor orândui din vreme în vreme un număr de seminariști aleși prin eczamen
e,
spre a desăvârși învățăturile din Seminarul central al. Sfintei Mitropolii, pe care-i
vor
ținea cu cheltudla Sfintelor Episcopii. Pe de altă, parte și stăpânirea va fi cu
cea mai
mare privighere asupra acestor instrucții.

—
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Prea Inalţate Done.

In urma ofisului Inălţimei Vâstre cu No. 422, pe lângă care sai alăturat anecsul
ocârmuirei averilor Sfintei Mitropolii și ale Episcopiilor cu observaţiile Inălţimei Vâstre,
vrând a intra, obştâsca adunare în desbatere, tot-de-odată Prâsfinţia lor Părinții Episcopi
ai arătat adunări, că nu să depărteză de cerirea ce să face de contabilitate și că spre.
a lipsi ori-ce prepus după însăși a Prâsfinţiei lor cerire, spre încredințarea obștei, s'aii
chibzuit de cătră obștesca adunare a se îndrepta anecsul prin predarea de socoteli cu
scumpătate, după care și alcătuindu-st anecsul să alătură pe lângă acest plecat raport.
spre a i se da cea din partea Inălțimei Vâstre înaltă întărire.
(Urmeză iscaliturile).
?

No. 406. Anul 1810 Iunie %2.

Noi Alexandru Ghica Voevod şi ce. L. t..—Cinstitei obştesștei Adunări.
După

raportul

din 22 ale următârei

luni cu No.

406, ce ni sait înfățișat supt iscă-

liturile Prezidentului și a secretariei cinst. obşteștei adunări, și prin care ni se face cunoscut că adunarea întrând în cercetarea, aneesului ocârmuirei averilor Sfintei Mitropolii
și ale Episcopiilor, carele i s'au fost întors prin ofisul nostru No. 1122. cu observaţii, ati
priimit pomenitul anecs cu îndreptările ce ai chibzuit a face întrînsul; noi, pe temeiul
art. 49 din reglementul organic, întărim pomenitul anecs așa precum sati îndreptat de
adunare, și am poruncit a se face chemare boerilor cu cădere la alegerea Mitropolitului,
ca la 29 ale următârei să se și săverșască acestă alegere cu chipul prevădut prin articulul 359.
(Urmâză iscălitura Mariei Sale).
No. 434. lunie 25, 18140.
NI
SO GRAU ————

1842.

Cu tâtd plecactunea închinându-mă strut drepta blagoslovitore a Preosjinţiilor Vostre.

DLĂIS. Bunele Vâstre cuvântări și blagoslovenii întovărășindu-ne pururea ne- -ati
fost mijloc de mulțumire şi mângâere, și deie a tot Ziditoriul ca iarăși și pe viitor să
ne călăuzâscă

cătră, binele și norocirea n6stră.

Așa dar și întrecerea în sînul acelor ce mă înbelșugază de a lor dragoste și în
sînul familiei ni-aii fost de tâtă, mulțămirea Şi scrisrea cu care bine aţi voit a mă cin.
sti mi-ai fost de tâtă bucuria și mângăerea, vădând că mi iubiți și că nu mă dați
uitărei.

In cele ce-mi poronciți pentru. Comisul 'Theodorul, mă voiu sili a-l odihni spre a
vă putea aduce și prin acesta mulțămire.
"A Preosfinţiei Vâstre, plecat fiiu sufletesc și supusă slugă
Î. Sturdza Logofăt.
1842 Noemvrie

8. Eși.
SORA

———

x

Hpistola Logofătuluă Sturdza cătră Ilitropolitul Veniamin în afacerea Comisului
Theodorul.
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1844.

Serisdrea hui Stefan Vogoride cătră Alitropolitul Jleletie, prin
care-l vestește
că a stăruit de a-i veni recunișterea patriarhală ca Îlitropolit
al Joldaviei în
locul demisionatulă Mitropolit Veniamin.
Ti
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adevăr

era ușor

amintitul înscris, sper că va cunşte

că în

adevăr dorinţa mea cătră ca, ce-mi inspiră
vechiul. meii respect cătră ea şi fiasca mea
devoțiune, și mă va, bine-cuvânta din suflet, încredințată fiind că și în urmă de
câte mi se va da motiv de a o servi mă
va găsi gata, cerând pentru present și din
partea sa continuarea mutuală a sentimentelor părintești și sincere.
Sînt al respectuosităţei sale
filu sufletesc și serv gata,
Ștefan Vogoride.
13 Dechemvrie

1844 în Constantinopole.

tului vostru cătră ședla bisericâscă „Sfânta

Treime“, remâne îngrijirea trimiterei lor
la Prâsfinţia sa, despre care serie astădi Pr6sfinția sa cătră boerul Vornie Chir 'Theo-

dor Ghica.

/

Patzay.
———

și în

lucru în timpul când a, intervenit şi noua,
epistolă, a Preosfinţiei Vâstre citră Prâosfinția sa, dând motive nol în acestă, cestiune.
lată deci si închide aicea epistola celesiastică coprindend câte în înprejurarea acesta doreşte să fie scrise, respeetabila ei
Pr6osfinţenie, spre desăâvrșita liniștire a
spiritului că. Imând Presfinţenia Vâstră

Nota. Despre cei 400 galbeni at presen-

Ti 13 Nosuâpiov 1844, 2, Koovatavrtvovad)at,
pus novzoTioov

a V6s-

tră, de a avea de aicea înscrisă recunșterea mal regulată și mai esplicativă, din
partea bisericei despre legala restatornicire
a ci în scaunul prea sfintei Mitropolii a
Moldaviei, n'am lipsit de a repeți propuund cu insistență cătră prea respectabila
sa prea sfințenie pentru obținerea unui

ast-fel de înscris,

Ezuozoli, ss

sfânta

Din ceea ce prea iubitul met ginere
Ipsilant Domnitorul mi-ai comunicat do-

.

-

Prea respectată mie Prtosfinţenia Vâstra cu

vespect

AN OGRE—

:

—
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1844,

Serisdrea shimonahiet Safta Brâncovanu cătră Meletie Îlitropolitul Dloldaviei,
cerându-i un act de a nu se amesteca Jlonastirea în disposiţiile ce va face la
morte cu chilia sa.
Inalt Prtosfinţite şi mult milostive Stepâne!
DLXXI. Părintâscă serisâre Inalt Prâosfinţiei Vâstre cu supunere am priimit, prin
care cu părintâscă milostivire vă sîrguiți a vindeca întristarea amăritei inimei mele, pentru răposarea iubitului meii frățior. V& îneredințăz că ca un balsam s'aii făcut sufletului meii înţăleptele Vâstre mângâeri, izvor nedeșărtat sînt cuvisele Vâstre învățături,
care fac multă mângâere celor întristaţi, iar eii nu sînt vrednică de a vă mulţimi după
cuviință, ci cu smerenie mă rog ca precum aii priimit Mântuitorul cei doi bani ai v&duvei, să bine-voiţi a, priimi și Inalt Prcosfinţia Vâstră acâstă a mea prâstă mulțămire.
Iar cea desăvârșită răsplătire veţi lua de la cerescul Părinte, carele este gata a
răsplăti pentru cea mai mică facere de bine ce să face pentru dragostea aprâpelui.
Cum şi pentru buna-voinți ce Inalt Prâosfinţia Vâstră arătați că veţi fi sirgutoriu
cătră îndeplinirea interesurilor mele ce ap avea, și pentru acâsta plecat mulțămese
Inalt Prcosfinţiei V6stre.
Caâtră, cine altul ași alerga și la cine ași năzui fiind et aicea în Monăstire cu
totul străină, de cât numai la Părinteştile Vâstre braţe, ca pre cel ce vam cunoscut că
cu părintescă și duhovnicâscă dragoste aţi avut îngrijire pentru mine și aveți.
Acâstă rugăminte am cătră Inalt Preosfinţia Vâstră de o camdată, ca să-mi slobodiți o poroncă cătră acele după vremi ocârmuitârelor sfintei Monăstiri Văraticul, ca, după trecerea mea din viață, să nu să amestece nimene în chilia mea, de cât numai acelea, pe
care eii le voiu înputernici prin al meii înscris, după cum şi r&posatei maicei mele Elisabeta
shimonabia Balș, ai slobodit Părintele Veniamin Costache proin Mitropolit, o astminea
poroncă, care sau și urmat. ar prea puterniciie rugăciuni și părintescă blagoslovenie
a Inalt Preosfinţiei Vâstre să fie pururea acoperindu-mă și sprijinindu-mă în acestă vremelnică

viaţă,

și sînt

A Inalt Preosfinţiei Vâstre, smerită și supusă fiică duhovnicescă, Safta
1844

Dacemvrie

Brancovanu

shimonahie.

7.
9

AOGRE——

1849.
Flotarnica

locului

Mitropoliei

din partea

de

la vale

de zi, făcută

de asesorul

Churea și întărită de avocat.
Act

de hotăritură.

„Anul unăa-mie-opt-sute putru-deci și nouă.
DLĂXII.

luna Aprilie în douz-decă și patru.

Gios iscălitul Comisul Alecu Ciurea, asesorul Giudecătoriei ținutului Eșii,

secția I-ia, prin adresul

subt No.

1,907

din 22 a trecutei luni Mart,

fiind însărcinat din

pariea presusfiei, ca să măsor mărimea unui loc al Mitropoliei ce se află în dosul ei și
față în față cu hanul lui Vangheli,

Vechilului Mitropoliei.

mi sat

înpărtășit

și de la înființată

dupe

cerirea

—
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In urmarea căria însăreiuări, încredințându-mă mai întăiu
că, disul loc să hotăreşte: despre răsărit cu ograda Mitropoliei prin despărţirea de zid,
despre apus cu ulița despărţitâre de
hanul lui Vangheli, despre mEqă-di cu uliţa numită Basto
n, și despre medă-nâpte cu drumul
mergător prin pârta din dos a Mitropoliei ; Jar alți propri
etari megieși nu sînt. Subt No. 163
am poftit pe Eforia Capitalei, ca să rânducscă un cilen,
spre a fi de față la lucrare întru a nu
să prileji vre-o rășluire din pomenitele uliţi; tot-od
ată subt No. 164 am făcut cunoseut
și vechilului Mitropoliei, ca să regularisască înfăţo
șarea documenturilor. In cât astă-i
fiind termenul însămnat, și mergând la. faţa, loculu
i înpreună, cu rânduitul cilen din partea Riforici, Dumnia-lui
Vechilul, care asăminea

ati venit acolo pe lângă

actul din anul
1842 Iulie 16 încredinţat de desființatul Divan
al Țărei de sus subt No. 3.937, prin
care Starețul Monăstirilor Nemțul și Secul ati trecut
disul loc ce să numeşte mitoh cătră Mitropolie prin schimb, de și ati înfățoșat mai
multe hârtii vechi atingâtâre de el, dar
pentru că nu sai vălut vre-o hotarnică, care
să arăte întinderea feței pământului în
măsuri, am luat de temeiu urmarea stepânirei
de astă-(i, mărginită prin o îngrăditură
îndestul de veche, și așa începând de la capul
despre mâqă-di ce stă, în marginea uliţei lui Baston, din colțul de acolea a zidului
Mitropoliei am măsurat cu stenjenul domnese în lung drept înainte alăturea cu zidul spre
medă-nâpte, pănă la pârta din dos a Mitropolică în parii gardului, și sau găsit trei-deci
și unul stânjeni două palme ; de acolo tot
pe urma gardului la vale spre apus până
în marginea uliței ce desparte de hanul lui
Vangheli, apoi cotit spre amâdă-di alăturea
cu acestă uliţă înainte pănă în ceia-l-altă
uliţă Baston, și de aicea spre răsărit după îngră
ditură pe marginea uliţei pănă Jarăși la,
colțul zidului Mitroplici, de unde am început,
și ati eșit patru-deci stânjeni una palmă ;
am mesurat apoi și lăţimea în' curmezeş la
mijloc din zidul Mitropoliei, pănă în marginea uliţei despărțitâre de hanul lui Vangh
eli, și sai găsit opt stânjeni șasă palme
și
jumătate,
D=
In acest chip dar măsurându-să Jur înprejur
pe urma gardului fără a să face rășluire
cât de puţin, nici din loc, nici din ulițile
arătate, ai rămas mulțămiți atât vechilul Mitropolici cât și călenul IEforici, în cât nemij
locind nici un fel de prici nă, am făcut
actul
de față după regula păzită pentru astminea lucrări,
întru a sluji de dovadă întinderei
locului în arătatele m&suri.
A. Ciurea Comis. D. Sucevanul Sluger,
candidat al Eforiei.

Giudecătoria ținutului Eşii, secţia

l-a.

Hotawnica aeâsta fiind lucrată de D. Comisul
Alecu Ciure a, fostul asesor a, acestui Tribu_
nal, în unire și cu însărcinatul Eforiei în priv
irea că locul este între uliţă Și prestavli.
sită presusfii cu adresul No. 170, să îneredinţa
ză pe formă numai în cât privește iscă.
litura Dumni-sale asesorului că este adevărată.
Comis Scobihoru. ]. Sigară,

(L. 8)

No.

2,974.

1849 Matu

Derector,

Curdag.

Stolnie, Grigorozict.
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Cronologia evenimentelor din țarile române Moldavia și Valahia, de
la 1768 pănă la 1812.
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1768. Pe timpul împărăției Sultanului
Mustafa, firul lui Ahmed și a lui Agaza,
Pașa Visir ai deschis Porta r&sboiu cu

Rosia; după Amza Pașa ai fost Visir Meh-

med Pașa Nisangis, care au fost și decapitat în timpul resboiului cu Rușii. După
Mehmet Pașa ati fost Moldovangis. După acela Halil Pașa și după el Silictar Mehmed
Pașa Danangiul.
?
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» 1168. Grigorie Ghica Voevodul, din dragoman s'a făcut Domnitor Valahier, în timpul acestuia s'a deschis resboiul între Rusia, -

și Porta.
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„1169 Noemvrie
în Bucuresci cu
nenu și ait ridicat
Voevod, iar boerii

6. Ai intrat Stupaizii
Poleovnicul Ilie Lăpușpe Domnitorul Grigore
au fugit în Braşov.
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1110. Manuel Roset Voevod, din Postelnic, viind cu armatele turcești, pe care l-a,
alungat Rușii și aii stat în pământul Valahiei, fiind sub comanda feldmarșalului
Conte Petru Romanov.
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1714. Musunoglu Vizirul numit după
Silictar Mehmed Paşa Danangiul asediat
în Șumla, ai întărit în pacea cu Rosia la
următârele articule.
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1774 Octomvrie. Alexandru Ioan Ipsi-"
lant Voevod din dragoman al Porţei sati
facut Domn al Valahiei pe timpul lui Izet
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1782 Ianuarie 6. Neculai Constantin Caragea Voevod, din dragoman al Porţei, domnind un an, cinci luni și 24 dile.
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Voevod,

din

1.

Mihail

Constantin

Suţu

dragoman al Porţei, domnind

ani 3, luni 8, dile 24.
1787

Martie

25.

Neculai Petru Mavro-

gheni Voevod, din dragoman al marinei, pe
timpul lui Tusuf Pașa. Vizir, care aii deschis şi resboiul cu Rușii în Orient, sai

declărat resboiul

în Constantinopol

la 5.
-

August 1787 şi sai terminat la cele 7
Gulade în Constantinopol de Bulgacov. i
nistrul Rusesc. lar la 28 Tanuarie 1188

Sati declarat resbolul de Pârtă contra Aus-

trei.

Iar

la 9 Septemvrie

178%

sai de-

clarat şi în Petersburg resboiu contra Porţei
prin următorul manifest. usuf Pașa Vizirul
înaintând în Mehadia prin Ruşova at aRE juns pănă la Caran-sabeș și luând mulţi robi
S'aii reintors din causa pretențiilor Austriei,

că acestă înaintare a Vizirului sati făcut
cu conluerarea feldmareșalului Romianţov,
sai supărat Impărătâsa Icaterina pe Romianţov și i-ai ordonat să stea neactiv în
țara Moldaviei. iar comanda armatelor rusești sii dat Principelui Potenchin. Suspendat lusuf Pașa din demnitatea sa ati
vămas Seraschier' pe o parte de armată la,
Vidin şi în locul lui sai numit Vizir Țenegi Hasan Paşa, care făcând bătălie cu
armatele Austuiace la Tergul Cucului la
Focșani a murit în răsboiu. Tar Domnitorul
Mavrogheni ai: surgunit pe cei trei boeri
Filipesci, la 1788 în Ianuarie la marginea
țărei
; și pe alţi boeri la Nicopol în “Luna
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intea Vizirului Iusuf Paşa, contra lui Mavrogheni, când acela să pogorea de la, Mehadia la Șumla; iar de acolo Iusuf Pașa
prin Rusciuc întrând în Valahia ȘI întâlnindu-să cu Mavrogheni în Bucuresci sati
întors iarăși în Turcia. Perdendu-st Hasan
Pașa 'Țanegi sai făcut Vizir Hasan Pașa
Țzizaerli din Capudau Pașa.
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Austriace
fugit în
trecut la
„acolo

Noemvrie 1. Ai
în Bucuresci, ar
Giurgiu și Rusciuc
Șumla la Vizirul

la 23

Decemvrie

întrat armatele
Mavrogheni ai
și de acolo ati
'Țzizaerii. De

sati

dus la satul

Alvanit din “Târnova unde ati stat pănă
în luna, lu Fevruarie și de acolo prin protecția Vizirului 'Țzizaerli sati dus în Şistov. La armata Austriaca din Valahia era
Feldmarșal Principele Coburg, iar în cele
politice baronul Entzinberg ȘI Cabalin.

La Beratina 5 districte, iar la cele ale res-
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Ghica,

boiului Clerfet. In 1789 pe la finele lu.
Fevruarie a murit 'Țzizaeali Și Sai numit Vizir Hasan Pașa de la Rusciuc, inimic lui Mavrogheni, având urdia la Rusciuc,
care îndată ati ordonat să să ducă la Vidin la Iusuf Pașa și să lucreze împreună
resbel contra Nemţilor la. Beratina.

1189 April 7. Murind Sultanul Abdul
Hamid de apoplecsie sati înălțat:pe tron
nepotul seii Sultanul Soleiman, fiul Sultanului Mustafa. In -acestași an la Aprilie
15, toţi boerii cei surguniți la margini și
Rod ertaţi, s'aii reintors la satul Albanet
al Târnovului și făeându-să ruptură între
ei, unii ait rămas la Albanitohor, iar alții
Sati dus la Adrianopol.
|
1789. Pe la Mau pogorîndu-să armatele Austriace cu Principele Coburg ca să
lovescă Giurgiul, aii fost învinși și ai perdut şi posițiunile cele mari ale lor şi alte
munițiună de resboiu, și saii întorsla Bucurescă

cu

mare

rușine;

de aceia îndată,

ati făcut armistiţie şi ai întărit și pacea:
la Șistov cu Musahasizii orânduiți. Din partea, Nemţilor Baronul Expert și comitele
Francisc Esterhaz-Galand, iar din partea
Turciei Reiza Efendi, Biri Abdul Efendi,
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Esmed

Ibraim

Beiu.

Ruzna-

meji Duri Mehmed Efendi și marele dragoman Alexandru Moruzi ; intervenind consulii Angliei. Prusici şi Olandiei în anul
1190 luna lui Iulie; iar articulile armistiţiului și a păcei să văd dupre cum urmâză.
In același an pe la Iulie, sai trimes la
ordii, la Rusciuc, toți boerii, din ordinul Vizivului și după trei dile au venit la ordii
şi Alexandru Vodă Mavrocordat fiind candidat de Domnie

la Valahia.

In același an

la August, după întârcerea boerilor de la,
ordii, chemat fiind şi Mavroghene din Vidin
să vină la ordie, și după ce ati sositla un sat

bulgăresc numit Belu, ai trimes Vizirul armate în contra lui impreună cu fratele seti Celebi Aga cu Sultanul Barpiţa și alții și
l-ati tăât acolo (decapitat), pe care l-a îngropat 6menii lui în malul riului de acolo,
gol nenorocitul. În aceiaşi lună aut fost alungat de la ordii Alexandru Vodă Mavrocordat și s'aii adus Mihail Vodă Suţu, hotăsit fiind Domn al Valahiei, iar ordiul sai
strămutat la Șumla.

5 "Adttavâgos B55z6 Mawpozop5kzos, ui 200
6

Meg

ans zăs

Bas

Sobrlos

Bhayias, 70

dzoonsizlzis

îi 806

aubiv-

uezolunoev cls

Xovu Ay.
7o

-

11791. Tlegii 70v Miiov ei ură mâv diwow
"IoatMiov drd Tods “Piozooys, zis Eye
>

ÎN

7

»

A

4

Lă

.

e

>

ză4 11r Aszewfaiov 1190 dmezepaAtoln 6 Beli=
pns Xnoiv aaooâs 6 “PovarlouzitsPI îv SovuA, Guciws zi 6 a5ehoâs mov Tedezij Epivîns is SxamaGăyn. Belions 8 Eve za 6
"Iovacp

14075,

1191

Xenreufpiov

4. Bopiăzav 7ă Aborpra-

d orpateuuaTa "md Bowroupioriov ut Tov
DeuzpatiAny 7ows Mnrpâpazny za ve
is T0v Spovov Tov 6 Mryzih Bâdac, aber
oas ypâ. 1, pijvas 4 al uterin eis Iloydaviny, "Esi Tourov mo Omvartrdv thipice
2

Tods

1791 luna lui Matu. După luarea. Ismailalui de Ruși, care s'a întâmplat la 11 Dechemvrie 1790, s'au decapitat Vizirul Hasan
Pașa de Rusciuc în Șumla, de aseminea,
și fratele săi Celebi Efendi la Stapadaghi.
Și sai făcut iarăși Iusuf Pașa Vizir.
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1191 Septemvrie 4. A eșit armatele austriace din Bucuresei cu feldmarșalul lor
Metrovschi şi sati suit în tronul săă Mihail
Vodă, domnind un an și 4 luni și s'au strămutat în Moldova. In timpul acestuia, mare
mortalitate a secerat pe nenorociţii locuitori ai Valahiei. Pe lângă acestea s'a încheiat în timpul seii și pacea între Rusia și
Pârta, Otomană prin Murahasizii numiţi, dupre cum să vede. În acest an la, Fevruarie
20 ai murit Iosif al II Impăratul Germanici, iar pacea cu Porta, o ati întărit Petru Leopold, fratele și succesorul lui.
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1193 Ianuarie 3. Alexandru Constantin
Voevod, strămutat din Moldova, ai predominat mortalitatea, şi ati fost mare afanisire
de asemenea și fâmete în deajuns: în cât
mulţi Gmeni ai murit și mai ales în părțile Craiovei. In timpurile acestea sa decapitat nenorocitul Rege al Franţei Ludovic
al XVI-lea la Ianuarie 21, pe la 6ra 10,
de blăstamaţii Franţuji revoltați. Pe timpul acestuia, s'a întâmplat și în (Lehia) Poloni: resbâele vestitului Zorpa Coseiuc, bătându-st mai întătu cu Prușii, apoi cu Germanil și în fine învins de Ruși ati fost prins
viii și dus sclav în Petersburg, unde stând |
timp în deajuns i s'a dat voc să st ducă
unde va voi și sati dus în Franţa, iar regatul Poloniei sai împărţit între cele. trei
puteri megieșite Rusia, Austria și Prusia.
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1796. Alexandru Ioan Ipsilant Voevod

a doua 6ră. Pe timpul acestuia încă mai
mult sai întins în răspândire focul răsbotului în Franţa. În lăuntru între regaliști
şi liberali, în afară cu Englejii, Germanii,
Prusiacii, Ispaniolii și alții. Pe timpul acestula ati început și Pasvantoglu Osman
Aga să neliniștescă locul în deosebite chipuri,
fiind-că și din causa ordinilor lut ai venit Cara Mustata cu 150 luptători ca să câră și să
ele de la Văcăresci lădile lui Hagi Mimis Aga
Nico (pe care-l luară sclav Pasvantoglu

Nast Maus dyă Niro (70 Gas eye zăon
ai/uzhwzoy 6 Malfivzoţinus nai md dmineoi
ze), 6 5 abhivens “Tinhivrns Erato) ut
70 dmnofetaziadv idv/Et9ov zei Meuts+ dă,
BnA 0
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oi, Earahev dus 6 Meuls apăs Ea (âv za za

justificat cu adeverinţa autografă, a: lui Mimis Aga doveditâre, că în adevăr ati fost
laqile lui la Văcăresci, dar au trimes Mimis Aga, pe când încă trăia și le-ati luat.
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şi-l decapitară), iar Domnitorul Ipsilant sati

1797.

Constantin

Gheorghe .Hangearli
marină, cu pro-

tecțiunea şi sprijinul lui Aga Husain Paşa,
cu Dan Pașa, iar în locul lui sa făcut
dragoman la marină Alexandru Neculai Su-.
țu. Pe timpul acestuia Pârta ai ridicat resboin asupra apostatului Osman Aga Pasvantoglu, numind pe Capudan Pașa cu mari

puteri contra lui, care viind la Vidin și
încingând resboiu şi din partea “Turciei și
din partea Valahiei wa reușit în nimica,
ci ai perdut t6tă muniţia sa, mulţime de
armată și artilerie și sai rentors cu rușine,
la Bucuresci şi de aicea s'a dus la Rusciuc.

* Domnitorul Hangerli, făcând o mişcare nesocotită, pentru impositele (z£A-n) lui, cu serisori la Devlet catigorititâre asupra lui Capudan Pașa, în care erai și autograf: de
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suși împtratul; deci la 8 Fevruarie

1799

sai mazilit Ilangerli, iar la 18 a aceliași
s'au decapitat în curtea domnâscă de cătră
trimesul bumbașul împărătesc Pescherzi și
a Arapului. Lucrurile lui sai vendut tâte
la Sultan-mezat și s'a pus la partea împărătâscă și câți aveii să ieie cu adeverinţă
abea ati luat pe jumătate, pe Aga Lapati,
Caimacamul Craiovei l-a ridicat Capudan
Pașa cu bumbașir deosebit și ducându-l
tantinopol, unde l-au ucis. Iar pe Pasvantoglu, pentru ca să-l liniştâscă l-ai făcut
împărăţia Giustuil Pașa Vidin Munafiziă și
ast-feliu sai liniştit tot lucrul. ucest Hangerli ait scos văcăritul la 1797 Decemvrie 6.
!
1198 Iulie. Pe timpul lui Izet Mehmed
Pașa Vizir au înștlat Bonaparte pe Turci
ȘI percurgând cu stolul Arhipelagul au făcut debarcare în Alexandria, bătându-i, de
- acolo, trimețend manifestul seu cătră lăcui-

torii din Cair, at năvălit în Egipet și l-ati
supus

prin

diferite

resbse.

5ntrote,

1798 Sezzeuâpiov 10. "Eznovlev “î [l5oza
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la Rusciuc de acolo l-ai luat cu el la Cons-
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Tiourizavică

Craiovei,

causa lui Capudan Pașa și a greșalelor sale
nu sa luat Vidinul; prin spioni at
cădut acele serisori în mâna lui Capudan
Pașa, care să dice că i suit trimes de în-

.

zal TA zeoiz-
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„1801 Magzrpv 24. Oavasonlivzos
stins “Pogoias Timo Its

70 Ba-

1798 Septemwrie
resboiu

10. Ai declarat Pârta,

contra Franţujilor, prin manifestul

„următor și cu seris6re patriarhală cătră RaYale locuitori

la Corifon

şi în

alte insule.

11799 Fevruarie 8. După Constantin Voevod Hancerli sati făcut Domnitor Valahiei Alexandru Voevod Moruzi, domnind
ani 2 și luni..... Pe timpul acestuia, ati sporit Xarăși rălele la Vidin, sau călcat nenorocita Cratova, de armatele lui Osman Paşa
Pasvantoglu, prin Cara Mustafa, pe timpul
caimăcâmiei lui Niculache, ati fugit boerii
de acolo și luptându-să armatele împărătești amestecate

cu cazaci

zaporojeni prin

Ibrail Nazir cu a, lui Pasvantoglu ati ars
pâţa Craiovei și casele cele mai însemnate
ale boerilor.
1801 Martie 24. Ucigendu-să împăratul
Rosiei Pavlu Petrovici de cătră 6menii cur-
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1501 Noemvrie. După Domnitorul Moruzi ai luat Domnia Valahiei Domnitorul
Mihail Vodă Suţu. Pe timpul acestuia ati
năvălit în cele 5 districte de la Vidin armate cu doi căpitani, pe dotiă drumuri, cu
Cusanizal de la Calafat, venind deadreptul
la Caracal, lăsând pe Ibraim Naziv cu urdia

lui în urmă. Iar Mustafa Ibraim lovind
Xarmarocul Clianovei la, Mehedinţi și luând

sclav pe Sărdarul Dincă Bibescu cu soţia

sa, aii trecut de la târgul Jiului

ură

și Ocnele

mari a Vâleci şi atit venit și acesta la Caracal, 'emendu-să ca să trâcă riul Olt ŞI
să năvălâssă spre Bucuresci, făcând multe
răle prin drumul

orz

Ge dzipazi, za mos
zâv
zori
goviuzas za 05;
AAgongiaaxs.
1802.

ţii, pentrucă ar fi de consens cu F ranțuji,
prin conlucrarea Englejilor, ati luat tronul
Ruşesc fiul săii. Acesta aii întărit pacea cu
Francejil sub condiţiile următâre.

pe unde

ai trecut, uci-

gând pe mulți: locuitori şi pe uni ciuntindu-ă.

1802 Matu 19, Luni. Mihail Vodă prefâcându-să că să tome de năvălirea asupra,

Bucurescilor de cătră Manavi și Chirzializă,

ati fugit la Braşov cu toți Arhiereil și bocrii; ati sfărămat pe lângă acesteu nu nu-

mal orașul Bucuresci,

dar și tâtă

țara

și

ai fugit uniă în Nemţasea și alțir. la munţi.
Iar Banul Neculai Brancovenul cu familia
sa,cu Abdi Efendi, Divan Efendizi și cu unii
din boeri ati fugit la Focșani; de acolo
Sail întors Yarăși la Bucuresci la 3. Iulie
unde aii găsit pe Hasan Pașa și Ismail Aga 'Lrestenicli cu armate turcești venind
spre a opri pe Chirzalizi și a păzi locul.

1802

Iunie 29.

Ati venit din Moldova

la Bucuresci Domnitor Alexandru Neculai
Suţu Voevod, numit de împărăție Domnitor peste amândoiit Principatele, a Valahiei
şi a Moldaviei.

1802 August. Sai mazilit Domnitorul
Alexandru Voevod Suţu. Boerii fugiți în
Braşov cu Arzi-magzar cătră Portă prin
Elciul de acolo rusese Tamara prin insistința, Rusiei aii reușit a numi pe Constantin
Alexandru Ipsilant Voevod Domnitor Valahiei pe 7 ani și după puțin sai rânduit
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prin același Consul rusesc şi Moruzi Domn
în Moldova. iarăşi pe T ani. Domnitorul
Ipsilante ai adus aiceași următorul Hatişerit împărătesc cuprindând şi unele prerogative pentru ţară, ce le-ai cerut Rusia.
Acest Domnitor îndată ce ati pășit pe pământul Valahiei, la Octomvrie 14, pe la Grele
6 din di, sosind pănă la moşia hădovanu,
a boerului Banului Scarlat Ghica, sati în-

tâmplat acel înfricoșat. cutremur de pământ
ce a dărmat în Bucuresci și afară îndeajunse
ziduri. După ce ait ajuns la curtea domnâscă

ai

făcând
jurimea
locali.
tese și

zidiri împrejur la duvari în împrecurței și cuarmată locală din panduri
Acesta ai adus și firman Împărăati schimbat cu acesta tâte oficiile

inceput

să s& asigure în lăuntru

şi hris6vele celor 2 Domni

Suţești, Mihail

Vodă și Alexandru Vodă. In al doilea an
al Domniei sale aii ingreuct ţara cu dări,
cu îndoite hismete, vinăricău, dejmărit și
oerit. Punând acâstă dare a hismetelor și
asupra, Eparhiilor, Monastirilor și tuturor
boerilor (nu îns: duplu), sub preteest că
locul datoresce

6,000 pungi

din -împreju-

ările nenorocite 'trecute; ai strîns şi tâte
rămășițele lui Mihail Vodă și Alexandru
Vodă Suţu. In acestași an sai întâmplat
focul cel mare și înfricosat la 1 August,
care ati prefăcut în cenușă și vechea curte
şi t6tă.peţa şi multe părți din mahalale.
În acestași an 1804 Ianuarie 19 şa plătit .
datoria comună și fericitul boer Banul Nicolai Braicovânul. In al treilea an sait
„ întâmplat 2 inundări a Dâmboviţei, care
ai făcut multă perdere, nimicind tâtă lunca
Dâmboviţei și casele din ea. Pe timpul seti
era o continuă corespondență cu Sârbii
prin Manolache Cluceru și Căminarul Iancu, omul set. A ridicat zaharale nesfârşite
de multe animale din ţară şi de oi,
țera Nemţască, prin Postelnicul Grigore
Caliarhi. Pe timpul lui şi înfricoșatul așeQământ al ţărei, care ati stîns pe nenorociţii Sermani locuitori şi ai. umplut pungile 6menilor sti, cu deosăbire a Banului
Gheorghe Mavrocordat şi a Vistierului Filipescu. In al 4 an au fugit în Rusia și
aii început mai multe răle și nenorociri în

Valahia, după cum st va spune.
1804. Prin conluerarea şi banii cei mulți
ai Angliei s'a făcut coaliția secretă a Ruşilor. Nemţilor, Prușilor, Saxonilor, Svedilor și Englezilor contra Franţiei, să: se miște cu toţii şi so lov &scă,

îndemnând

sati și

silind pe "Purcia la acâsta ca so aibă în
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îl provocaii la resbel pe mare șia perdut

Francejii marina, când sai ucis şi renumitul

admiral Nielson al Engliterei), și a închis tâte
porturile Franţiei; far Bonaparte sa preparat de expediţie spre a ataca, pe fie-care
din aliați separat.
|

&epoztoTă..

vov vază Tăs Neuzias za ME “VHzVOToXĂ zazahizv eis 'Oozeohirt pa aTponwoas 703 Nsu=

.

de acâsta nouă alianţă, și fiind-că Englejii

6 Iovazăorze adry Tiv vizy avuy:piay,

za Ene) ci "Expo treebhafiav vă vu
za

„pentrz ce să asigure și ea tâts poturile
corăbiilor francese. Acâsta, a făcut Englicra cu banii ei și cu promisiuiii de ori ce .
ajutor, temându-se de debarcare ce prepara
Bonaparte să facă în Irlandia, după ce mai
întăl ati întrebuințat tâtă, viclenia și înșelăciunea, prin mulți Franceji; precum Și
prin Pisiegru (cu care ati fost înculpat şi
renumitul Moro, șaii fost surgunit in America), dar n'a reușit. Audind Bonaparte
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Pornind Bonaparte - de la Rin asupra
Austriei și prin o bătălie generală la Austeriți sfărămând pre. austriacă, în presența,
însuși a lui Alexandru Inpăratul Rusiei și a
fratelui săi Constantin, venind în ajutor eu
90 mii armată, afară de armata Prusiană,
ati întrat în Viena și Fevruarie acelaș an

ait închelat pacea în Germania cu următ6-

rele articole: apoi întrând în Saxonia ai
făcut pe Regele Saxoniei aliat și rudă, dân-

du-i pe fratele săti cel mai mie Ieronim de
ginere unicei sale fiice.
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1806 Iulie. Asi trecut Sebastian prin Crafova, și Bucuresci şi sati dus în Constantinopol trimes de Franţa pentru ca să susție alianţa Porţei cu Franţa.
1806 August 6, diua Marţi. Ai fost îmbrăcat cu cavade în Constantinopol Alexandru
Voevod Suțu ca Domnitor în' Valahia, de
aseminea și Scarlat Vodă Calimah ca Domnitor în Moldova. Mare dragoman la Pârtă
sati făcut Banul Alecu Hangerli.

——————

(os

1806 Abycuzzov 15. “Hutoa mturn, meg
Ti 9 cpu zis îutoa »- uăbov 6 Royorayti-e

vos Ba “Yinăăvras 0 m eva vali, za
ze
za”
mbnoă panout
duze,
Eoetar
za mute
wanoysti i macas axoa fxathrăs
Eowyey

dz0

4

Documente

zâv 0o3vov mavotzi, 47% pă obs “Po:

1806 August

15, dia Joi pe la 9 6re

din di încunoștiințat Constantin Vodă Ipsilant că este mazil și că vine în contra

lui Capugi Başa împărătesc, ati fugit din
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1806 August 16, diiia Vineri sera, ati
fugit din Craiova caimacamul boer Postelnicul Iordache Arghiropol venind aici în
Bucuresci şi de aicea ducându-să în Constantinopol, și îndată sai nenorocit tâtă
Craiova și cele 5 districte prin înștlăciunea, lui Ipsilant, cu pitacul Postelnicului Ca-
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țască așădenduzsă la Camenița.

1806 S&ptemvrie 13, ditta Joi.

Inainte

de â să lumina de diiă prin ordinul lui
Osman Pașa Pasvantoglu Vidin Muhafizi
at călcat Craiova 'Ţelibi Aga Rahova Aghianes cu 500 de 'Lurci și iidicând pe
Caimacamul, Logofătul Constantin Caliarh,
ce se numea și Iiani, pe Logofătul Dimitrie Bibescu şi pe Clucerul Corniţă IbrăiJoi i-ati
gofătu.
acei 2
multă
mai în

trimis la Vidind ; între
Bibescu a rămas acolo
sati întors la Craiova.
prădăciune și golăciune
tâtă Craiova pe la boeri,

care: Loînchis, iar
Sai făcut
de 'Lurci
care abea

Şaii scăpat vi€ța lor și a familiilor lor prin
fugă. Prin violență și tirănie ai

luat atunci

Osman Pașa doită mii de pungi de galbeni din țară, 500 sute de la Logofătul
Bibescu, 110 de la 'Tanasuică negustorul şi
15 de la unu Hagi Gheorghie Celebi, căruia
l-ait tăiat și capul.
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1806.

Jiiia ati întrat în Bucuresci Dom-

nul Alexandru Voevod Suţu împreună cu
Dâmna, iar Domnul Scarlat Vodă Calimah
dit trecut în Moldova.
1806 Octomvrie 1. Sai făcut în Constantinopole o noită alianță între Rusia şi
Porta, otomană,

pentru

9 ani, în 11

arti-

cule, ciim am dis în urmă. Cu tâte că dice
că mar fi adevărat acesta.
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1806
era

Octomvrie

11, qiita Joi.

să să facă marele

In care

alaiu Domnesc

sait

mazilit şi Domnul Suţu și Domnul Calimah, și la 14 Octomvrie Duminică sa dus
cu tâtă familia Suţu la împărăție și curând

după acela și Calimah trecând pe, la Afumaţi;
fiimd:că din ordinul Porţei

prin

interven-

ţiunea Rusieisati numit Domni pe termen
de T ani, iarăși Ipsilant în Valahia Și Mo]
ruz în Moldova, ecare viind numai pănă
la Focșani şi augind de venirea armatelor
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el și pe Banul

Gheorghe Mavrocordat fugind
meniţa ai trecut la Rusciuc,

de la Ca-

1806 Octomvrie. Bonaparte

sfărumând

pe Regele Saxoniei, al Prusiel în cincă resbele întâmplate la 17, 9, 10, 11 şi 12 Octomvrie, în fine la 14 a acelieși întrun res"bel

general la lena

ati întrat

în
î

Berlin şi

de acolo ast trecut în Polonia prusască cu
trei sute mil soldaţi, și după câte-va dile
trecând riul Vistula ai întrat în Vars șavia și sai pus acolo lagărul săti, ocupân-

du-să de resbelul contra, Rusiel.
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Dobuovschi

Bipine

ce era pe lângă Bonaparte, ati trimis din Bersa cătră Poloni îndemnătâre

„să se sedle și ei la arme cu Francejii contra Rușilor.
ticolului 4 a nouei alianțe cu Pârta, cea

atas

GTpXTEU-

de 9 ani, ai pogorit armate în Moldova,

Tapnonovăiaavses

călcând însă alianţa, îndată ce-ati trecut
confiniile ati apucat cu hapcă, fără de resboiu, cele doiiă eastre amice 'Turceștă, Hotinul şi Benderul.
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Noemvwrie

10. Ruşii în puterea

ar-

1806 Noemvrie 30. Ai întrat în Bucu„rescă armatele lui Mustafa Bairactar, ' A„ghiani de Rusciuc, pănă la 12,000, dintre
care generali superiori era: Chiose Ahmet
Chehafa, Aidi Paşa Ichituili, Mahmet Tiranul, Chel Ali, Nuzul Emeni Ibraim și
alții.

1806 Dechemvrie “1, dia Marţi. Sat
lovit "Turcii cu Rușii la Herbinţi şi Gilodeanu :pe Ialomiţa. Sati ucis un comandant
rus (care Sati adus după aceiași s'aii înmormântat în Mitropolie cu onâre), şiș sdrobindu-să Turcii ai fugit la Bucuresci ; jar
boerii pe ascuns ai. fugit la munţi cu familii-

le lor, ati fugit unii și în lăuntrul ţărei Nemțescă, adică: boerul Banul Manolache Brâncovanu, boerul Vornic Grigorie Brancovanu,

boerul Banul :Dimitrie “Racoviţă, “boerul
Banul : Costache Ghica, .boerul :Vistiar. Constantin :Filipescu și 'boerul :Logofăt -Grigorie Ghica.
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1806 Dechemvrie 12, diiia Mercuri. Innalta, Pârtă ati proclamat r&sboiu în Constantinopole contra Rușilor și Elciul Rusici ai fugit la Corf.
1806 Decemwvrie 13, diiia Joi. La 6 6re
din di ati fugit toți Turcii din Bucuresci
şi ast întrat: armatele Rusești cu Generalul Poruşeie Miloradovici.
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torii Moldaviei

și a Valahiei.

1806 Dechemvrie 16. Sai publicat și
scrisorile sinodale în Petersburg, imprimate în rusește şi în limba grecâscă contra
lui Bonaparte și a Franţujilor, care ai venit și aici.

1807 Ianuarie 10. Prin decretul prea
strălucitului Domnitor din poruncă sait făcut jurământ în sânta Mitropolie cătră stăpânirea împtrătâscă, toţi boerii, oficialii și
poporul comun; de atuncea ati început să
se facă recrutare de armată, dintre pământeni, purtând

strae căzăcești și învețându-i.

instrucțiile militare, pe lângă acestea, îi și
îndatora să facă jurământul de supunere la
Mitropolie după grad.

Giurământ de credinţă pă sfânta Evanghelie şi de vicţă făcttâre cruce.
1. VE juraţi pă acest sfânt jurământ că, veţi avea cuviinciâsa credință cătră mărimea sa Împăratul

și sîngur stăpânitor tuturor Rusiilor, că veți avea supunereși ascultare

la tâte poruncile Mărimei sale, ajutor și sirguință cât veți putea, spre folosul a ori ce
slujbă înpărătescă şi tuturor celor de trebuinţă, pentru bună starea înpărăteștilor sale
oştiri și buna săvârşire a apucărilor sale; pe lângă acâsta, și orl-ce ar dovedi fiește-carele din voi în potriva, interesurilor puternicei sale înpărăţii și a oştirilor sale, după datorie să arate Exelenţiei sale Gheneralului şi celor ce pârtă faţa Mărimei sale, purtându-vă
întru tâte cu desăvârşită, supunere.
»
2. ideea faceţi acest sfânt jurământ pentru cuviinciâsa, credință cătră Măria, sa,
omnul vostru Costandini Alexandr
candr u Ipsilant,
1
supunere,re, ajutor
aj
sirgui
șii sirguință
cu tâtăă pu-

—

509—

terea, spre folosul domnești! slujbe, fiind datori
; și oxl-ce fiește-carele din .vol ar dovedi
în potriva credinei6sei slujbe cătră, Măria sa, sait sfat viclen, sati vîndare,
sai nn alt
vicleșug, privind spre paguba ipochimenului. săti şi a patriei, să descopere
după datorie
sait Măriei sale, sati boerilor Măriei sale; aseminea fiind datori să faceți
să descoperiți
adică pre cei ce-și pun mâini nedrepte în potriva domneștilor și piimânte
ştilor dreptăți.
3. Credinţa vâstră cătră mărimea sa, Inpăratul tuturor Rusiilor și cătră Domnul
vostru, fiind chizlășuirea asigurației odinnei și a bunei norociri a patriei vâstre,
a familiilor, a avuturilor și a bunei norociri a pers6nelor vâstre,
4. Juraţi pe numele lui Dumnedei făcătoriul și ziditorăul vostru că veți păzi
de-apururea credința vâstră ce daţi şi făgăduiți printr'acest sfânt și înfricoșat jurămân
t, cea,
desăvârșită, supunere și iubire de patrie cu jărtfirea și chiar a sângelui
vostru.
|
5. Jar orl-carele din vol răi gândind și strâmb socotiniu-să va, cugeta, vre-o
lepădare saii călcare a făgăduinței sale aceștia, urul ca acela “ca un călcător
de jurământ
necinstit și vândător patriei sale va avea, și dumnedeâsca dreptate înprotivnicii
și darul
Troiţei cel mai pre sus de ființă în potriva capului săi, fi-va, lepădat de
cătră faţa lui
Dumnegău, neînpărtășit şi lipsit de dumnedeâsca milostivire, tâte bătăile
dumnedeeştei
judecăţi peste dânsul, îngerul . Domnului în sabie cu dotiă ascuţituri gonindu
-l pre el
în tote dqilele vieţei sale, fie muerea lui văduvă și copiii lui săraci şi nu
va fi lui moștenire, ci întru întristări și dureri tâtă viaţa lui, casa lui fie-i pustie şi avuturil
e lui întru
perdare,

sabie pre el va mânca,

nică de îngropare

si nu să învrednicescă,

sferşitul lui

ca al Iudei vendătoriului şi vinovat va fi focului gheenei,. aibă și blăstăm
ile tuturor de
de Dumnedeii purtătorilor părinți ai sfintei lui Hristos bisărici și a părințil
or săi.
1801 Ghenar 10.

Noi Constantin Alexandru Ipsilant Voevod, Don Moldavică și Vatahiei
.

Cinstit și credincios boerul al Domniel mele, Dumnia-ta Biv Vel Bane,
Epistatule
al Spătăriei, fiind-că, poimâne, adică Joi dimin€ța, este să st adune
la sfânta Mitropolie
sfinția lor părinții Arhierei i toți Dumnia-lor boeri i tagmele neguţit
oreşti i alți câţi să
cuvin ca să dea datornică

Și să-i îndatoreşti

pă

credință, poruncim

toţi a se afla

Joi

dar Dumni-tale

diminta

la

ca să dal dă știre la obște

sfânta,

Mitropolie,

de

acâsta asemenea poruncă sati dat și cătră Dumnia-lui Epistat
ul Agiei, sue
(Pecetea gospod)

|

care pentru

|

1807 Ghenar 8.

Biv Vel Logofăt.
1807
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13.
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1807

Fevruarie 3. Ministrul Angliei din
-

Constantinopol

prin
.

nota

sa

cătră
pui

*

Pârtă

propunând cestiuni neașteptate și preten-.
(End respuns înseris şi neprimind ati plecat
n6ptea cu fregada sa.
1807 Fevruarie 6. Inalta, Pârtă ai dat
manifestul săi cătră Curțile amice apărându-se de plecarea ministrului Angliei și că,
ea tot-d6una reservată pentru acâstă faptă
neașteptată, păzeşte o amiciţie statornică,
cu curtea Angliei.

„1807

Fevruarie

13.
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bii de r&sboiu Engleze au întrat în strimtârea Dardanelelor și ancorând la Condoscaii

(scara, strâmtă)

cu amenințarea de

a da foc Constantinopolului, aii făcut să
li s& dea aceste 8 ceriri, care urmeză: 1
Eoipetul, al 2-lea Morea să să unâscă cu
Epirul și Eptanisul,al 3-lea Rodul, Creta, Co
și Ciprul,al 4-lea tâtă marina, al 5-lea tâtă
Basarabia și Moldo-România, 6-lea independenţa Serbilor. 7. La porturile sale să
ancoreze liber corăbiile de răsboiu. 8. Consulul Francez Sebastian cu tâtă cancelaria
lui. După câte-va dile ati pornit iarăși aceste corăbii Engleze eșind afară din Dardanele.

wati

1807 Martie 2, diita Sâmbătă. S'ait por-nit de aicea armatele Rusesci împreună cu
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Mihelson,

Miloradoviei,

Dejur,

Olan

și:

tatea, Giurgiu.
1807 Martie 7, dia Joi. In cetatea îm-.
părătescă sai îmbrăcat cu cavad marele.
dragoman Hangerli pentru Domnia Moldavică, pe timpul patriarhatului lui Grigorie.
şi Beizadea Alecu Suţu, fiul fericitului Mi-.
hail Voevod,s'aii îmbracat cu cavada de
mare dragoman al Porţei.
1807 Martie 25. Au eşit Sanzac Zerif
afară, de Constantinopol împreună cu Chior:

Iusuf Vizir, iar expediţia cătră părțile Du-.
“nărei contra Rușilor.
|
|

1807 Aprilie 17. In Vinerea cea mare.
Sati întors în Bucuresci şi Copăceni tâtă
armia, Rusască, fără să săverşască ceva, la.
Giurgiu.
1807 Aprilie

12. A venit dela Iaşi la.

_Bucuresci Maiorul Neculai Gavrilovici Pan-.

gal de nem Maniat (având sub el şi pe Cos-.
tache 'Treloman numit şi Ponânul, fiul ferici-.

tului Logofăt Scarlat Manu, ginerile Logo--

fătului Dudescu) cu poruncă împărătscă
ca să facă 6,000 de recruți soldaţi dintre.
Moldoveni, Valahieni şi Albaneji, pe carii.
l-ati numit

Greci și Macedoneni. El ati-fă-.

cut contract cu Ipsilant pentru îmbrăcă-.
minte, întreţinerea, arme și cai.pentru re-cruți.
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Luni, ati pornit de aici
Cazacii și Rușii localnici
armata regulată, pihotă,
ca să să ducă în părțile

1807 April 24, Mercuri.

La camera

Ve-

liţilor adunându-să din ordin Domnese toți

boerii, halii, mazilii și Arhiereii, sati cetit

următorul pitae Domnesc ca să să adune
iratiile tuturor oficiilor la Visterie Și cel ce
ait oficiile să ieie numai întreținerea fic-care

după grad și servicii. Pe lângă acestea să
să hotărască un departament compus din
2 boeri, care să aibă îngrijirea îmbrăcămintelor, armelor, cailor și a nutrimentului

armatei

pământesci, și pe lângă acestea, să

„să cugete cu toţii şi să afle venit de unde
să seâtă cheltuelile acestor armate. Arhievei însă și toți hoerii veliți sati opus
cu anafora, că iratiile oficiilor lor sînt una
din privilegiile vechi a țărei și că at bune
nădejdi la Inălţimea sa, că nu numai vechile privilegii vor rămânea nestrămutate,
dar că și altele noită vor obținea după făgăduinţa ce le-ai dat. Despre cbeltuelile
ai

respuns

că

nu pot să afle

nici un mod și rămâne.la Inălţimea sa,
după cum aii iconomisit lucrul pănă acum,
"să-l iconomisască și de acum înainte. Ari
fost şi alte propuneri

mistice a Domnito-

rului (după cum vom vedea mai la urmă)
care nu saii dat nică sati propus. Iar Pa?

,

;

:

harnicul Dimitrie Varlaam contra anaforalei boerilor ati dat Domnitorului anafo-

ratia subserisă, de el şi de Serdariul Antonie

Fotino și Serdarul Stroe, cuprindând cele ce
urmeză,
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1807 April 22
Isaiot generalul cu
și cu o parte din
şi cu opt tunuri
ralovei.

armatelor

ua da

VoTega vă dR0haUz0w za3ă ziv Vrizyear
e
N
-.
S
„Grad
zols- 2040.
Tzi
38SAC <âv
tEddcov
zâvr azpaTEVI TU)

1807 April 17. Mercuri după Pasci ati
venit aici la Bucurescă Beizadea Iancu,fiul fericitului Scarlat Vodă, Ghica de la Petersburg, general Poruscic și ati iras la Moruz6ea.
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“Potavăov
”

-

sati Mawooyevovs
“

cerând

de la Domnitor

bani,

zaha-

rele și zephan6, și fiind că nu avea, Ipsilant
nimica, din acestea să le dea, saii întors
fără reuşită,

1807 'Azgrhdw 35. "Extra mbhewzari
voma ră ză Ramevtatav vă gipouv Tv ut
; Adu ut ov 70 -/aodur eis 10 Tia, Tâv
“

1807 Aprilie 23. Ati venit doi deputaţi
Sârbi

ui

1801 Aprilie 25. S'aii pornit 6menii Domnitorului pentru Cameninţa, ca să aducă
pe Dâmna cu tot haremul la, Iași, iar pe
Domnița Ruesandra a lui Mavrogheni, cu

—
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Tijv dpeoţixv To Tlepziivo», xai, Xaruavioay Ta
Icvorny.

nepoţii lui Persianu și Hătmănesa lui Antoniu (să-i aducă) aici la, Bucuresci la, Curte.

1807 Maiov 1, Terpizâa. Epiirev Amd 70
Bowznugtozi Soy 70 orpărevun tis 7 BazagioTi
za Erau Arya pay.

1807 Maiu 1, Mercuri. Ati eșit din Bucuresci tâtă armata la Văcăresci și aut făcut
lagăr.

1807 Mato 3. 'Băesolnsav Wages za 24 209

1807 Maiu 3. Sai dat manifest de corpul Elino-Macedonie prin Pangal şi Tre
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180 Maiu 8, diiia Mercuri. Pe la S 6re
din di ai plecat pentru Ismail General
"Anşef Ivan Ivanovici Mihelson cu Generalul
de Zurschii Sizirovsehi şi Generalul Inginer
Harting și Generalul maior Siveri, Polcovnicul Chichen adiutant împărătesc, Polcovnicul Macarov adiutant Principelui Volconschi (camerierul) șambelanul împărătesc, și
Generalul Cutusov, ce venea în urmă cu
600 de soldaţi. Generalul Dolguruchi sait
dus în faţa Silistrei în localitatea Camenschi
cu armata sa şi Generalul Camenschi cu
armata sa s'a dus la Gradiştea, în faţa Brăilei; pe drum aii întânit şi pe polcovnicul
Faţard as și "l-a luat Mihelson. în compapia sa. Ati remas la Bucuresci Generalul
Poruseie Mihail Andriovici Miloradovici,
comandant în locul lui Mihelson, Generalul
Olan, Generalul Bahmet, Generalul Radofinies, Generalul Miţuri şi Generalul Cazacilor Isaiov la districtul Beratina. Genevalul Pozorovschi
„vină din lăuntru

și Onoring așteptând
cu armată nouă.
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și unindu-se cu cele din Giurgiu au făcut
lagăr pe lângă rîul Argeș,
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180 Maiu 17 Vineri. Ipsilant cu pitacul
sett și cu pristavi ati publicat în tot Bu
curesciul ca să se retragă lumea afa ră, pe unide pot, de tema 'Turcilor; să dice că pe când
trecea Dulgoruchi din fața Silistrei ati

709

-

postat afară. Cei mai mulţi dintre locuitorii Bucuresciului ati fugit la Brașov,
Jar cei-l-alți în nunţi, în peşteră Și în crăpăturile pământului; iar Ipsilant având cu
el pe prietenul seu Radofinix ȘI pe cwtesanii lui și tâte calabalâcurile, și-ati luat
drumul spre Focșani, și ati dormit la Afumaţi, a doiia di Luni la Urziceni, Marţi
scra la 21 Maiu ati sosit la Buzeiiși aflând. rîul revărsat "și-a propus să rămâe
acolo; Radofinix însă l-ati nevoit să trei
riul fără să pârdă un moment ŞI să iea
drumul săi cătră Focșani, pentru ori-ce în.

tâmplare;

cu multă

deci la 12

în revărsatul zorilor

ostinclă și primejdie ati

riul, și Mercuri

Mau

22

sra

trecut

ati sosit în

Focșanii Valahiei, găzduind la Ispravnicie. În aceiași Mercuri de dimincță ati sosit cu iuțală la Buzeii Ibraim Nazir, cu
Ghcur Hasan

și cu armată în de ajuns, în-

tradins ca să prindă pe Ipsilant şi neaflându-l ati ucis câţi-va, din localnici pânla

230 și câţi-va ati sclăvit, ati sfărăimat și o

parte din casă; aflând pe drum patru trăsul cu calabalâe de a lui Ipsilant le
ai luat, au sclăvit şi două sate din districtul Buzei, Segâta și Gălbineii, ȘI Sau reîntors norociți la Brăila. fără să aibă nici
o îngrijire pentru acestă nenorocită întâmplare Generalul Camenţehi ce cra postat
acolo. — ar Ipsilant trimițând tâte calabalâcurile lui la Iași ati rămas singur la Focșani cu ginerii sti Antonie Postelnicul, Hatmanul Persianul și cu Varlaam și Petrache
Ritoride, viind după acela; împrăștiindu-se
de acâstă frică și de venirea lui Ipsilant
în Focșani, districtul Bacăului, Bărladului,
Tecuciului și cea mai mare: parte a Putneă, rămâind Ipsilant câte-va dile cu câțiva în Focșani și temendu-să să nu-l prindă și aici s'au dus.la Bărlad. Acest blestemat cu pitacul săi şi cu telalul săi ati
zdrobit tot Bucuresciul în 17 Mai ȘI prin
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Iunie 9, după noi, franţuzește
facut armistiție între Franceji și

și la 1/25

a aceliași luni, întâlnindu-

să cel doi împărați, Alexandru și Napoleon
Bonaparte pe podul Nemen, după generala
bătălie înfricoșată de la Frieldland,în care ati
fost bătuţi cu deseverşire Ruşii, și ati întărit
între ei pacea cu următârele condiții, fără
să se lea în consideraţie aliații din partea Rusiei.
1807 lunie 30. Ai trimes
acestă pace însciințare prin
unul Francez și altul Rus la
l-alte Sarhatură, ca să spue

înadins după
două stafete,
Ismail și celesă stea arma-

tele pe loc; iar ei după aceia aii trecut cu

repejune în Constantinopol şi ati făcut armistițiti între Rusia și Turcia pe șase luni

1807 Iunie 3. diua Mercuri. Ai venit
în Brașov al doilea, Vistier Costache Xan-

topol, trimis înadins de Ipsilant de la Bâr-

lad, cu pitac special cătră Mitropolit şi seris6re comună cătră Arhierei și Boeri, anunțându-le vestea înbucurătâre, că afacerile
patriei nostre ai luat ofața mai bună și-i
îndemnă să vină cu toţii la Bucuresci, unde

peste câte-va ile va veni şi el însuși.
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Moldovei,

Va-

are

să să cunune cu sora împăratului.

1801 Iulie 29 Luni. Ati întrat în Bucurescă Cavalerul Serghie Lascarov şi ati
luat ospitalitate în casa Florescii, numit
fiind ca să asigure preliminările păcei cui
representanții Porţei Otomane.

180% Iulie 30. Sai dus Serghie
ordie ca să întimpene pe Vizirul.

prin

1807 August 12. A venit un pachet
cu scrisori sigilate de la Lascarov cătră Mihelson, prin Polcovnicul Faţardi (în
care era și preliminările păcei divizate în
capitole), ca să-l dischidă și să-l citescă, şi
prin acest Faţarde să respundă Mihelson
lui Lascarov. Dar fiind că Mihelson își dădea
sufletul ati remas pachetul sigilat, până când
sai va muri, sait să va îndrepta.

1807 August 17, Vineripe la 6ra opt de
dimin6ţă luând Ipsilant cu menzil o serisâre
însciințătâre a lui Lascarov, îndată sai
sculat și ai fugit cu cei doi gineri ai săi,

eșind pe la Podul

de pământ

şi trecând

prin Iași *și-ai luat Domnița și copiii lui
și cel-l-alt calabalâc al săi și sati dus la
Chiev.
1807 August 19. Luni dimincţă ai fugit din Bucuresaci și Postelnicul „Antonie

cu Hatmanul Pexsian
180
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ca, 3îv tfadoduosăy, ua ui magia *

Exăyav

Basarabiei,

și cu câte bagaje

i-ati fost rămas lui Ipsilant.

25 mami

6 Miyehoov,
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at

al

lahiei și Serbiei, și că fiul săi Beizadea, A-

August

19. Luni diminâţă

și-a

dat sfârșitul obștese Mihelson, l-a, tăct, l-ati

înbălsămat

Mitropolie,
August

şi cu cerimonie “l-ai

dus
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Sâmbătă August 24, și Marţi
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1807. August 20. Marţi au venit în Bucuresci Anșef generalul Melendrof, numit
în locul reposatulul Mihelson.

1807 August 20. Marţi sati întors Lascarov

de la Rusciuc

la Bucuresci.
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1807 August 23. Vineri s'ati dus iarăși
Lasearov la Rusciuc.

20 ze xţis Bzouurăs dd lls-

de la Rusciuc,

Joi, sau întors

Las-

aducând cu el pe lo-

gofâtul Bibescu și pe consulul Rusesc Chiricov, fost când-va în Valahia.
1807 August 51. In puterea preliminarilor ati făcut început armatele Rusești
să se retragă din Valahia și a doua di ptin
ordin împărătesc venit de la Petersburg
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pen-

tru că Curtea din Petersburg n'a admis
acest capitul, ca să st ridice armatele.

jul Melendrof după câte-va dile. După aceia cădend amândoi în urgia împărătescă
at fost "chemaţi în luntru, jar armata e-

lenică ati sfarmato Ruşii t6tă şi i-ati luat
Li

armele.

1807 Octomvrie 12. Sâmbătă pe la 6ra
9 din di ati întrat în Bucurescă Onzul Alexandur Prozorovsehi feld-mars sal, bătrân de 90
de ani, plenipotent, ca să întăirâscăi pacea, cu
Turcii ŞI s'ail găsduit la casa fericitului Ban
Scarlat Ghica. Scriind acesta peste Dunărea lui Reiz Efendi, ca să hotărască ȘI acela Murahasizii pentru pace, aii luat respuns că congresulsati mutat la Paris. Sai
stabilit însă “armistiţiti între Ruși și 'Lurci
pe 6 luni,de la 3 Octomvrie pân la 3 Aprilie.
1807

Octomvrie 23 Vineri.
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mișcat cu pornire în

contra ce-

lor numiți de Ipsilant caimacami Valahiei, și ducându-să și la Mitropolie ȘI ceTEnd socotâlă visterici și ţerei; prin uvmare să se facă cercetare seriâsă la tâte
districtele, spre a să vedea de unde atâtea,
nedreptăți și extremă nenorocire a țerei,
Cu acest împărătesc ai întrat între diva=
niștă și sat făcut caimacami între alții Mi„tropolitul, Argeșiul, Buză6nul, Banul Costache

Ghica

și Vistierul

Filipescu.

1808 Martie 26. Sati cetit în Mitropolie nota lui Prozorovschi de la, Iași, cu care
prin ordin împărătesc dat din Petersburg
la 18 Fevruarie sai scos Ipsilant din Valahia și Moldova și sati nunit președinte
a amânduror Pricipatelor în cele politice
Chișnicov de aici inainte. — Curând ati eșit
din selăvie Antonie, alungându-să și toți 6menii lui Ipsilant și ati trecut guvernarea
și administrarea ţerel la localnici, după capitalul preliminarielor.

De la Măria sa Feld-mareşal Cnez Prozoroysehi,—cătră Divanu
l țărei Valahiei,
După prea înalta luminata, porunea prea înălțatului și
prea milostivului Impă&rat, cu
cinste înştiinţăz Divanului, că după înalta buni voință (a)
marelui Impărat, Maria sa Cnezul
Ipsilant

a mai

stăpâni

tările

aceste

a şi a se mai amesteca în trebile țărei de
tot este
depărtat ; dar ca să nu rămâe de veniturile ce le-aii avut
isterisit, i sati hărăzit de cătră prea înaltul Înpărat îndestulată sumă de bani pentru
cheltuelile sale, şi de acum înainte are

a petrece cu șederea la Mosea, şi pentru acela
eraturile

țărei nu are a s& mai
da, saii a face vre-o orândutlă pentru acele venituri.
Cu acesta dar înpreună, înştiinţăz
Divanului, ca din porunea prea înaltulur Inpărat, dată
de la 17: Fevruarie, este orânduit
Exelenţia
sa tatic sovednie

i cavaler

Chişnicov

mar

mare

peste

Divanurile

Molda

viei
și Valahiei, carele acum ati sosit în lași. Are dar Divan
ul pentru tâte orânduelile sale
a 58 purta şi chivernisi întocmat după povața din porun
ca ce se va da de Iixelenţia
sa General Chişnicov.

Mart 23, 1808. De la Iași.
De la acest timp în Bisericile Principatelor Române se
pomenea în serviciul bise=
răcesc

familia împerială rusască, după cum se vede în următ
orul act:
La otpustul Vecerniei și al Utreniel, dup a ce dice
Preotul: Inţălepciune, tar strana
dice: Blagoslovește, Preotul dice: Cel ce eștă Diagoslovit
IIristose, îproci, Ceteţul sau Proestosul: Intărește, Dumnedeule, pe prea blagocestivul
singur stăpânitorul Inpăratul nostru

Alexandru Pavlovică și sfânta pravoslavnica credi
nța a pravoslaunicilor creștini, în vâcul v6-.
cului. Preotul:

Prea sfântă Nascătsre de Dummedei, iproci. Ceteţu
l:

Ceva ce ești mai cins-

—

518 —
Ceteţul : blavă și acum, Dom.

Preotul: Slavă ţie Hristose Dumnegleule.

tita de cât Hevuvimiă.

mă miluește, de 3 ori, blagoslovește.
lar la sfârşitul Utrenei, a Vecerniei şi a Leturghici,

Inpărăteser

Dâmne

marei

Inpărătesei Elisaveta Alexievnei,

Dâmne

gocestivei, marei

a tâtă Rosia și soţiei sale prea bla.

Pavlovici

Alexandru

Inpărat

nostru

relui Domnului

prea blagocestivului singur st&pânitorului ma-

Dumneqeii

Mulţi ani să facă Domnul

'Theodorovehi,

Maria

credinciosului

bine

Anei Theodorovehi, bine credincioşilor Domni

marei

Dâmnei

dinciâsei

marei

Dâmnei

credinciâser

ei, bine

Dâmnei

credineibsei

Mihail Pavlovici, bine

blagocestivey

maicei lui, prea

'esare-

Domnului

marel

Pavlovici şi soţiei sale, bine credineiâsei Dânmei

vici şi marelui Cn€z Constandin
Cnejinei

se dice acest polihronimos:

Cnejinei

Cnejinei

marei

Ecaterinei

Cn6ji Nicolae

Pavlovnei

Pavlovici

Pavlovici şi

și soțului

Presfântului

Pavlovnei,

Anei

mari

Cnejine Mariei

er,

şi

soţului

bine

îndreptătorului

cre-

Sinod,

Preosfinţitului Mitropolit şi Exarh Gavriil şi Prlosfinţitulul Mitropolitului nostru (N) saii
Episcopului nostru (N), pre carii să-i păzescă Domnul întru mulţi an.

Jar la ectenie Diaconul dice:
Pentru bine=credinelosul
Rosia Alexandru Pavloviel.

și însuşi

stăpânitorul
|

marele

Domn

şi Imperator

a tâtă,

Pentru soţia sa bine-credincidsa marea Dâmnă şi Imperatriţă Elisaveta Alexievici.
Pentru maica sa bine-eredincidsa marea Dâmnă şi Imperatriţă Maria Theodorovna.

Pentru bine-credivetosul şi iubitoriul de Hristos marele Domn
din

'Țesarievici Constan=

Pavloviei.

Pentru soţia sa bine-credincidsă marea Dâmnă Ana 'Theodorovna.
Pentru bine-credincioşii marii Domni Necolae Pavlovici și Mihail Pavlovici.
Pentru bine-credinelâsa marea Dâmnă Elisaveta Alexandrovna.
Pentru bine-credinciâsa marea Dâmnă Maria Pavlovna şi soţul ei.
Pentru bine-credineiâsele marele -Dâmne Ecaterina Pavlovea şi Ana Pavlovea.
Pentru

bine-credinciosul și îndreptătorul

Sinod

şi pentru

al acestuiași

[Exarh în Mol-

davia și Basarabia, Preasfinţitul Mitropolit Gavriil.
Pentru Arhiepiscopul nostru Dositheii.
Pentru

bine-eredinciosul

şi îndreptătorul Singlit

şi pentru

mai marii

cetăților

şi mai

marii oștilor și pentru toţi iubitorii de Hristos ostași.
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1808 Aprilie 10. Sati schimbat aici tote
oficiile, s'aii făcut şi Vornicul Bălăcenu caimacan Craiovei, dar generalul de acolo
Isaiov ai scris că nu primesce pe altul afară de Samurcaş.
1808 Aprile 14. Sau cetit la Mitropolie patru note a lui Chișnicov, întăi: să să
vândă, ocnele, să scie însă că porturile
Turciei sînt închise; al doilea, să dea Divanul ajutorul necesar vameșilor pentru
husmitul lor şi nu este învoit nici să vie
lucruri din Turcia, nică să trâcă peste Du-
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nărea,; al treile, despre Samureaş să rămâe
în ocupaţia sa la Craiova, să nu să numeâscă însă caimacam, ci preşedinte a Divanului de acolo, și eu socotinţa, comună,
a tuturor divaniților să să îngrijaseii ork
ce serviciii ; al patrulea, pentru maistrul de
proviant să i să dea tâte cele necesare pentru nutrimentul armatei și a animalelor îm-

pă&rătesci.
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1808 19. De cătră Mitropolitul UngroValahiei, Episcopil și Boerii sati trimis o
scis6re la Petresburg cătriă Împăratul AlexanNUTU,
dru, iar Impăr
p atul ati ordonat de a

se tipări în gazete.

1808
Sre din
ai sosit
Francez
ca

să

Aprilie 22 diua Mercuri. Pe la 6
n6pte în spre luminatul spre Joj,
aici în Bucuresel Sebastian, consul
din Constantinopol, mergând la Iași

întâlnâscă

(după cum

spuneait) pe

Cutusov, care vine în locul lul Prozorovschi, sati pe Prozorovschi însuși, și sai
găsduit în casa lui Netiţulescu. In aceiași
n6pte aii cădut duvarul hanului Șerban
Vodă, linia cătră podul Mogoșbei și ati ucis pe un călugăr şi pe femela unul curălar cu copilul săi. Adoua Ci Aprilie 23
ati mers toți Doerii și arhiereii spre întimpinarea lui, şi pe la ameză l-ati luat generalul Miloradovici cu careta și l-a ospătat
la conacul săii. A doua, di Vineri s'a dus

la Mitropolie și asi dat contra-visită Mi-

tropolitului. In aceiași nâptea aceliași Vineri pe la 8 6re spre luminatul Sâmbetei

Aprilie 25, sati pornit la Iaşi și de acolo
să să ducă la Paris.

1808 Malu 2. Sati cetit în Divan nota,
lui Chișnicov cuprindetâre, ca să rămâ
e

bune

oficiile ce aii făcut aici boerii, afară

de a lui Bălăcânu, care să aibă oficiul săi
de mai înainte; iar Samureaş să ră=
„mâe statornic în Craiova în memurigh
ietul săi. Ispravnicii să nu să schimbe
pănă
nu va veni însuși aici; și altă notă,
în care
ordona iarăși ca să se facă recensim
ent,

de
toți locuitorii Valahiei și săi se
trimâtă,
socotelile Visteriei de venituri şi chel
tueli
din diua de când aă întrat în Valahia
armata Rusască.

1808 Matu 10. Duminică

pe la 4 6re

din Ci ati sosit în Bucuresci Chișnico
v și
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dejunând la Generalul Miloradovici și-au
luat locuinţa în casa boerului Banu Racoviță, și după aceia adesa să ducea în
„casa boerului Manolache Brancovenu, unde
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de

are

dimincţă

ca să s& amestece:

cele 12 districte de dineâce, sait ale Bu-'
curesciului, la nici un manzup sait .hesmet acolo, și acesta să dea socotelă de veniturile și cheltuelile locului lor, aseminea pricinile de judecată să să hotărască î:.dat la împărătescul (representant) Șiş nu la Div anul
de aici.
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din localnicii lor, fără
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Aceşti Craioveni ati fiicut cerere să se des“partă tot corpul Principatului Valahici în
două (adică cum era pe timpul Nemţilor),
adică: să se deosebâscă Peratina, cinci dis:
tricte, a căror guvernare și stăpânire să aibă ei însuși, să aibă, Visterie săparată pentru t6te veniturile de acolo, și Vistier mare.
Spatar, Agă, Armâșii și cele-l-alte, Aceştia, să numâscă Ispravnici la acele districte
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18085 Maiu 20. Ai venit în Bucuresci
Caimacanul Craiovei Samurcaş și -L boeri
Craioveni, deputaţi din partea și a celorl-alți, adică: Clucerul Dumitrache Brăiloi,
Clucerul I6niţiii Vlădoianu, Clucerul Din-
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la 8 re ai plecat Postelnicul Antonie în
Rusia luând pentru acesta serisâre de învoire de la Domnul sâii Ipsilante.

+

1808 Mato 20. "[HAlov eis Boyzavoizszi
zxiuunăuns
RpavaBzs 6 Xawoypricns

el.

Petersburg, după

vă Daf

ș | 20 Bahv6y
1808 Mato 17. Kuprzză maoi
ei; zâs S dozv txiwaziv 6 TlooziAvzos "Ay
Towos Dă TV “Poocinv Aafiiy msct; 70975)
r

de sub
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plăngă despre acesta prin memoriul săi la,

zd Tito,

1808 Maiu 25. Luni după Pogorire ea .St.
Duh aii întrat armele Ruseşti în lagăr, ară la Sintești până la 3 000.
1808 Mlaiu 30. Sâmbătă sera la 12 6re
saii pornit Kișnicov la Iași.
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1808 Iunie 3. Sai făcut noi Ispravnici
la districte, în general fără dare, prin alegerea celor mari (a Vistierului F ilipescu) și cu
acceptarea lui Kişnicov.

Kucvtrw5.

5. "Edopizdm

zouio

a Aus
,
Ni
Y , ace 36). Dirmziozov
îi
va
aTaTat
En
Tâv
..,
.
,
a
B pâzau 17 Uzunoezâcnv:
270,
dare
i
zoi
?
.
N
2
qm

1808 Iunie 5. Sau numit comisia prin
persistența lui Filipescu. de a urmări pe
Varlam și Samureaș; și cu hotărîrea
lui Kişnico” la cele 12 districte sau orânduit mari
comisari: Vornicul Golescu și Vornicul Bar-
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Vineri.

Prin

nota

lui

.

Vişteria.

1508 Iunie 27. Prin foi imprimate sati
dat la tâte bisericile, ca să să pomenâscă
mumele familiei (împărăteşti) Ruseşti, la vecernie. utrenie și liturgic.

1808 lulie 10. Vineri sâra Generalul
Miloradovici chemând pe Banul Constantin Ghica, Visternicul Varlam și Logofitul Iordache Slătinenu le-ai dis-că este
ordin, prin nota Felmareșalului Prozorovschi, preste trei dile să nu se afle în Bucuresci, ci să se ducă

cu

familiile lor

să

locutscă afară la moşiile lor, șI să dea înscris la care moșie fie-care voeşte să locuâscă și numele satului. Din cari Varlam s'adus la moșia, lui, iar Costache Ghica
și Logofătul Slătinânu cădând la Miloradovici ai luat ertare, dând mărturie că de
acum înainte nu să vor mai amesteca de loc,

nici vor face turburări în obştime. Vina
lor era pentru că sati aflat copiile serisorei ce pe

ascuns vocaă

să serie

Impă-

vatului la Petersburg, înculpând pe Miloradoviei și pe Vistiernicul Filipescu.
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Vornicul

Bălăcânu și Clucerul Glogovanu, aceşti 4
mari avend și mulțime dintre cei mici, toţi
însă juraţi și cu ameninţări către locuitori
ca să arăte adevărul; articolele de ceree-
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Sara la 12

re ati

Exarhul Sinodului

întrat în

Bucuresci

din Petesburg,: Mitro- -

politul Gabriel, fost al Chievului și halia
(actual) al Moldovei, avend pe Arhimandritul de Iași Filoteiu, barbat virtuos,
care era cirac a fostului Mitropolit al Moldoviei Veniamin și tot cinul bisericesc împrejurul său, încă și pe fostul Proilovei Ciril în Sinodia lui. Acesta viind îndată ati
66.
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1808 lulie 22 Mercuri. Cu 'Tatarul lui
Mustafa Paşa la de Rusciuc, și de acolo cu
scris6rea lui Manuche aici la serdarul Dinula Cerven-Vodanli. încă şi cu ștafetă deosebită la Generalul Miloradovici, ari venit însciințare pentru întâmplările nenorocite din Constantinopol, adică : uciderea lui
Sultan Selim, suspendarea
lui Sultan Mustafa şi reîntronarea, în scaunul împărătesc a
lui Sultan Mahmud, iar istoria s& întemplă așa...
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1808 Iulie 28. Diua Marţi ai schimbat
Vistierul Filipescu calemiile (amploiaţii)
Vistieriei din ordinul venit la Divan ; iarDivanul ati făcut pitac către nobleţa. sa.
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1808 August 2. Sati decis comisie cu
pitacul Divanului ca să cerceteze pe Stolnicul Alecu Nenţulescu, fostul Sameşal Visterici, Logofătul Iordache Ralet, Spatarul
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„__1808 August 6. Sau numit Casier la
Visterie Polcovnicul Alexandru, fratele Logofătului Iacovache din Copani, în locul
lui Hagi Ioniţă.

6. Awwgiotn

capia:

eig

„1808 August 6. Sau numit Casier la
visterie Polcovnicul Dimitrie Ghizdavici în
locul lui Dinul, fiul lui Rahtivan.
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Vasile Lăcustânu

Belu,

1808 August 3. S'ait numit Casier în visterie al doilea Vistier Dinul Borănescu în
locul lui Fotache, fiiul reposatului Casier Apostol.
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întratîn Bucuresci bătrânul Hasan Paşa, Aga,
Paşa, venind din Odesa eliberat din seluvia în care l-aii fost luat sclav Rușii, când
aii luat castrul Bender, și și-a luat locuinţa,
la Podul calicilor, în casa, lui Grădiștenu.

1808 August 20. In acefași qi Gieneralul Miloradovică aîi surgunit pe Iordache
Slătinenu la moşia,
lui Ploestorii, pentru
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1508 Septemvrie 6, Duminicii. Sati cetit nota lui Prozorovsehi și Chișnicov la
Mitropolie în auqul tuturor, și după sensul că sa făcut îndată reformă în: admi-

Stefan

Văcărescu

Logofătul Isache Ralet.
Aceștia, cinci să fie în comitet, adică întrunirea lor să să numâscă comitet, aceștia, să

administreze tâtă Valahia,

aceștia

ride

Manolache

să bur-

ghiurdizeze (boerescii) și aceștia să dea hotaririle definitive.
Banul Manolache Creţulescu cu Bănia
lui, Răducanu Golescu Vornie ţirei de sus,
Constantin Creţulescu Vornic țărei de jos.
Și nemulțămit at demisionat ȘI Sai numit în locul lui Vornicul Manolache Manu,
al treilea Vornic sati ficut Istrate, în locul lui Manolache Manu, Petrache Ritoal

patrulea

Vornic,

Cu-

paru, Vornicul obştici, Grigorie Ghica Spătar, Constantin Dudescu Logofăt țărei de
sus, Dimitrie Ghica, Logofăt țărei de jos,
Grigorie Bălenu Agă, 'Tudurache Vicărescu, Vornicu orașului.
1508 Noemvrie 5. Joi sâra la 2 6re din
n6pte aii venit Cnezul Prozorovschi la Bucuresci și ati pasduit în casa fericitului
Ban Scarlat Ghica, sau dus la lagăr și
ai regulat armatele în Bucuresci și în orașele din afară să ferneze. Aii trimis Şi în
Tirgoviștea 1,000 de cavaleri, Chimburschi
Dragonschi cu un șăf,

—
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1808 Decemvrie 17, Joi. Aii venit Generalul Chişnicov şi aii locuit la casa Banului Racoviţă.
1808

Berivdy

Dechemvrie

19. Sâmbătă

dimincţă

ai plecat Prozorovschi la Iași.
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Chişnicov

la Iași.
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Noemvwrie

17.

Ati venit de la Ieru-

salim durerâsa sciință că ai ars sânta Bia Sântului

Mormânt.
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plătit datoria comună, iar Patriarh al Ierusalimilor în locul lui sait făcut fostul Vit-
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Marţi

is Kovozav-

voma “Î (feo dna; Ge uazeutn “d dvia Exzhnoia 705 depioy zăzo),
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22,

1808 Noemwrie 3. Bolnăvindu-să prea
fericitul Ierusalimilor, la dece a aceliași și-ait

leemului

1808 Noua

1808
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75, inte Ev 5 Iuzzuz?ns Jasci

210 zoyyiia, vă syevoov î)oa zopreta

Ta 6 fhuuasa

1,100 pungă, ca

şi să vândă sare cine va voi; sait ridicat
şi lumânărăria cerci sânte. Dacă se vor
deschide porturile, să mai dea 210 pungi
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1808

Noemvrie.17.

S'aii

revoltat Eni-

cerii în Constantinopol contra Vizirului Mustafa Paşa Rusciucliu, aii ucis pe 'Lefterdar
Etendi și pe Chihaia beiu; iar Mustafa Paşa
desperat ai întrat în 'Lzeshană, ai pus
foc la 'L'zeshanc şi sati făcut

destulă

mor-

talitate, sau asfiesiat însă şi el dedesupt
de fum, pe care l-ai scos mort și l-ai spânzurat de un picior, l-ati fost tărît mort mai
întăiu și qicându-i ast-fel: Rumeliden geluuis

bir-ţitac, Sultan Mahmudi încă cirac. S'aii
dus și la, Seraiul împărătesc, ca să dea jos
'de pe tronul imperial pe Sultan Mabmud
şi să pue iarăşi pe fostul Sultan Mustafa

din Cafas (închis6re), prevădend însă ac6sta Mahmud aii anticipat și aii ucis pe Mustafa și mama sa, și ast-fel ati încetat re-

voluţia. Ai făcut "Vizir pe Ceavuş

Paşa.

Capudan Paşa, ca asociat Vizirului. Mustafa, și-aii scăpat viața prin fugă. Manuche”

—
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ai scăpat pe uscat și ai venit la Bucuresci. Mizrop, Bogoz şi Caprel cu corăbi pe marea Nâgră ati scăpat la Odesa.

1808 Noeufeio 27. "Ee55tin Eypanov suzw=
ptwy z00 Băayo Lafovi ănep a Teypăon

„1808 Noemvrie 27. Sau dat înscris tipărit de cătră Exarhul Gavriil care s'a înscris

tuzeooliev,

mai înainte.

Cu mila lui Dummnedeii smeritul Mitropolit Gavriil, al
pre sfântului îndreptătorului Sinod Elen
şi al aceluiaşi în Moldovia, Valahia și Basarabia Exarh
şi cavaler, cătră toți Proiestoşii Monăstirilor celor ce st află în Moldovia, Valahia și Basarabia,
Arhimandriţi, Egumeni, şi Nacelnică şi
cătră totă

tagma

călugărescă,

Arhipăstorescă

Dlagoslovenie

Din multe dovedi ne-am încredinţat: 1) cum că într'aceste
ţări Nacdlnicii Monastirilor ati
fost priimind şi primesc posluşnici ori de unde, fiește-ce
Gmeni, făr de nicr o cercetare
de aii mârturie că sînt &meni slobodi şi une ori încă
şi robi, ne ertați și ostaşi fugi,
asemenea Gmeni ciisătoriţi, spre a-i călugări; 2) cum-c
ă unit Egumeni sai Nacâlnici
călugărea pe a! să posluşniei când Vola, fără de a săvârş
i cea legiuită de trei ani ispitire, nefiind încă destul încredințați pentru plecarea
lor la acest felm de viaţă; 3) cum
că mulți din călugări se mută şi acum se mută din Moniis
tire în Monăstire fără de nici
o bine-cuvântată pricină nu mar după a lor plăcere,
micar că după canonul sfinţilor
Apostoli 82 şi a tâtă lumea al 2 sobor, canonul 2 este
oprita priimi la slujba biserice,
„robi fără de voia stepânilor săi, ce să înțălege atât pentru
cer ce vin la viaţa călugă.
râscă, cât și pentru toţi cer ce sînt neștiuţi și nu aduc
mărturie pentru sineși; Iar pen.
tru cea de tre! ant ispitire al aceluiaşi 1 şi al 2 sobor,
care ii fost în Țarigrad în biserica sfinţilor Apostoli, canonul al 5 dice: Nimenea să
nu să invrednieâseii a priimi shima călugărâscă pini nu să va ispiti trei anr și pân'
nu s5 va afla vrednic; precum
pentru cei ce se mută din Monăstire în Moniistire al patrul
e Sobor (de) a tâtă lumea canonul al 2 poruncește așa: Fieşi-care monah să fie supus
Epi-copului săi și din Monăstire fir de vora lut si nu rasă; şi a celur făcut în "Țarig
rad în biserica sfinților Apotolă
canonul al 2 este acesta: Dacă un monah din Monăstire fugind
și sau într'altă Monastire ca să şadă va întra, sati în mirenese licaș se va sălășlu
i;, însuși ȘI cu cel ce l-aii
„priimitsă se afurisască. Deci pentru acela
și noi hotărîm și spre înplinirea tuturor de obşte poruncim: 1) Ca de acum înainte nici un Proestos al
Monastirei sati Nacelnie Schitului să nu cuteze a priimi nici de cum la Moniistire posluș
nie pe nimenea fără de mărturie

înscris

cum

că

el este

slobod.

necisitorit,

neîncurcut

în datorii

Şi în judecăţi

Şi
într'alte lumești boclucuri şi nici la vre-o slujbă sati la
vreo dajdie nu este supus.
2) Ca şi cel ce n'aii nicio pricină nu mal înainte să să călugă
rescă, pănăa nu trece trei
ani în ispitire, încă şi atuncea nu îndată să să călugărâscă,
ci să să triimită la Arhiereul Eparhiei, arătare înscris din ce vreme ati întrat posluşnie
în Monăstire, de unde este,
de ce vârstă şi ce învăţătură ori meșteșug are, alăturând şi mărtu
ria duhovnicului Monăstirel și a altor frați Yeromonahi pentru purtarea lui în vreme
a ispitirer și de este
vrednic a să călugări şi atuncea după ce i să va arăta temeiu
l călugăriei, adică a făgădui lui Dumnedei și a păzi mar cu deadinsul aceste trei
fapte bune: ascultarea păn'
la sfErșitul vieţer de mai marii săI, sărăcia cea de bună voie
și curăţenia sufletăscă şi
trupescă păn' în sfârșitul vieţei și tâte alte monahiceşti potvig
uri după așădarea sfinților Părinţi, luând de la Arhiereul Eparhiei blagoslovenie să
să călugărâscă după cinul
bisericesc în mantie. 3) Sa să păzască ca călugării fâr.d
e bine-cuvântată pricină şi far!
de ştirea Nacâlnicului nici de cum să nu iasă din Moniăstire și
prin lume să nu să pre-

umble,

şi mai ales din Monistire

în Moniistire să nu să mute fără de voia Nacdl
nicilor

— 526 —
şi atuncea cu blagoslovenia Arhiereului Eparhiei, şi aceste ponturi ca unele ce să intemeiază pe pravilele sfinților Apostoli şi a sfintelor Subâre, piisturește poroncim să să
păzăască neclitit, iar cei ce nu le vor înplini ca nişte protivnici a bunei ândueli și a
sfintei bisărici vor cădea în legiuita canonire, după pravilele sfinţilor Părinţi.
Sati

dat în Iaşi la anul
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2, Sâmbătă.

Ai

venit no-

ta lui Chisnicov aici în Divan mustrătore
și amenințătâre în favorea partidei lui Varlaam şi numindu-st Poliţ-maistru aii cutrierat
pe la toţi cei ce aii subscris în acusarea ce ati.
dat'o lui Chisnicov (în care înculpa administrația presentă, adică comitetul și ca și
cum din zel patriotic cerea să iea socotela veniturilor și cheltuelilor Vistieriei și sa fie cunoscute şi lor rânduelile ce urmeză, pentru cuvânt că nu sufăr să vadă patria lor furată și
jefuită, despre care și prin viu glas ai spus:
cu toții și lui Prozorovschi și lui Chisnicov înainte de a pleca de aicea şi sait
certat în deajuns şi ameninţat). cerând de.
la fie-care subscriere, că de aicea înainte
nu să vor mai

amesteca

în nici un servi-:

cău obştesc, nici vor vorbi, nici vor supăra.
cu jăluiri.

7, Vtusra foăd. eis zic

du pas zis vorzăs iczosălin d TEONV 390Giavr-utior zep

Octomvrie. Au trecut pentru Constantinopol Crasnacovschi trimis de Prozorovschi cu serisori cătră Vizirul Mustafa Pașa,
ca st hotărască Murahasiză, spre a merge la
Iași unde să se facă muchialemisn (pace) : acolo. Acest Crasnacovschi sai întâmplat a fi acolo la revoluția Ianicerilor și aii scăpat
în Seraiul consulului Nemţesc şi de acolo
ai venit la Bucuresci.

viza
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1808. Septemvrie 18. Sau făcut întâlnirea celor doi împărați, a iui Napoleon Bonaparte şi Alexandru al Rusiei :a Erfurd
în "Turingia din Saxonia.

din
tru

1809 ianuarie 7. Joi stra pe la 2 re:
n6pte sati ucis fostul proviat-maisCurlicovschi în casa lui Samurcaș,

unde locuia ; acesta ati mâncat o mare can--

titate de "pungi de galbeni împărătesci și
Sati distituit, numindu-st în locul lui
alt proviant-maistru, dis Cavanga, şi pen-tru că ati voit Miloradovici să-i observe:
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1809 Ianuarie 16, Sâmbătă, Sai
distitait Mihaliot Chiril ca ruinător
Monăstirei de Divan și în locul lui sati
numit
un Singhel Samuil, fost la Sadova,
pentru
15 ani, pentru ca să, plătescă tâtă
datoria,
enormi pe care Ciril ait lasat-o la
Monastire, rîdicându-st, după cum spun,
la 300
de pungi, iar acest Ciril pentru a să
feri
de orl-ce rău s'a făcut sudit francez,

1809 Ianuarie
Şi a Fariseului ai
din poruncă cu
la iaşi, după ce
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mene.

17. Duminica Vameșului
plecat Vistiarul Varlam
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spre a nu-l vedea ni-
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chi sau
dat aspre ordine să să cumpere
cu banii
Visteriei boi aleși 4,500 de jug,
de la 4 ani
boul pănă la 7. ani, nu mai mare
, şi să să
facă și 500 de cară bine ferecate
, la care
să pue din boii de mai sus, câte
6 la fiecare car, căruţașii să fie ruși și
1,500 boi
să fie liberi ghedechi; pe lângă
acee
grâul cât este la, tâte magaziile să a tot
să macine și să să facă făină și să s6
pue în.
saci cât 100 ocale în fie-care sac,
cestea să fie gata fără smintelă pen tâte aă la 20
a viit
ârei Fevruarie, fiind-că acestea
ai să,

mergă împreună cu armata, unde
ma) cere trebuința; ati scos Și o
câte 6 lei la ludur, mazilii 4,
preoții 4, breslele 4, scutelnicii
lușnicii 1,

o va (chenouă dare,
nâmura 4,
2 ȘI pos-

N

4,i

)
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1S09 Martie 3. Mercuri sâra ati sosit
aicea Generalul Miloradovici întoreendu-

să de la Iași, plecând de acolo Luni, Martie 1.

1809 Fevruarie 27. Sâmbătă au plecat
din Iași Polcovnicul Hitrov curierul ca
să să ducă la Constantinopol și să refere
Porţei causele difieultăței păcei și să aducă răspuns. Singura causă care desperEză pacea este că a primit Pârta, pe Consulul Ingliterei în Constantinopol, pe cars-l - cer Ruşii să fie isgonit de Turci; și apol
st vorbâscă despre pace. Venind Hitrov
de la Iași pe drum la, Buzăi ati cădut din
trăsura ui și-și ati frân
o mână
t și un piclor, în locul lui sati pornit de aicea Căpitanul Paschevici la 4 Martie şi îndată,
ai început Rușii să facă prepărare de .
resboiu.
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Mautie 4. Ati venit la Bucurese

femeia lui Manuc

împreună

cu haremuri-

le altor armence, adică: Mezropi, Bogorzi și
Capreli, aceștia, însă, de mult aii venit la
Bucuresci și Hagiul Abdulah, ginerele lui
Bogozi cu tâtă, familia lui,
1809 Martie 13. Au declarat Pârta,.răsboiul contra Rușilor eu manifest, precum în
cele următâre să va arăta,

1509

Martie

14. Sati numit de cătră

Prozorovschi vice-președinte de Divan aicea

pe. generalul maior Engelhard, în diita de

Sâmbătă și în cea următâre Duminica,
nind la Divan âti cerut înscris să i se
tâte pricinile ce sînt nesferzite, care
citate la, tâte judecătoriile, și pentru
pricină mat luat sferşit,

vedea,
sînt
care

1509 Martie 16. Marţi sera ati venit aici .
în Bucuresei fostul căpitan pașa, Cadi Pașa,
(acel din timpul Vizirului Mustafa, Pașa),
Chios Chihaia Rusciucliul, Memis Aga
Aghianis de Târnova și Casierul lui Căpitan Pașa și Lagt Beiu, având o sinodie pănă
la 100 de 6meni. Aceștia ati fugit de peste .
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Dunărea

Sâmbătă

sâra la 13 Martie și s'ait

ținut sub pazăla Falaștoca de Polcovnicii de
acolo Ruși, după aceia luând învoire prin porunca Generalului ati venit aică luând conac:

Chiose Chihaia Ahmed la casa Domniței Văcărescu, iar Cadis căpitan Pașa în casa Vornicului 'Pudurache Văcarescu Furtună, iar
Memis Aga Aghiani de 'Lârnova în casa

Florescăi, iar Ing Beiu,al doilea amiral al
Porţei, cu Casierul lui Căpitan Pașa în
casa Gulianâscăi. Mulţi din sinodia lor
cu permisiune s'ait reîntors la Vidin.
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- multă iuțală ducându-să la 'Turbaţi ca să
loviască Giurgiul,
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1809 Martie 20. In gazetele Iranceze
„ati venit epistolă de la Erdfurd la regele Engliterei din partea a doi Imperatori, ai Rusici și ai Franţiei.
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dus prin Giurgiu, ati sosit însă acolo spre
sferșit, când adică bătuți Rușii să întorceaii.
1809 Martie 23. Marţi în septămâna mare
sâra s'a întors Prea
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1809 Martie 24. In Mercurea săptămânei mari dimineţa sai, lovit Ruşii cu Turcii la Giurgiu, ai luat Slobozia, ai ars
Varușii,

iar cetatea

nai

putut

să o iea;

aii luat câte-va bairacuri, câte sati găsit
împrăștiate în Slobozia și şase tunuri. Ati
perdut însă Rușii în acest resboiu 4,000
de uciși și răniţi, pe Stavischi Generalul
de Husari, care s'aii înmormântat cu pompă
aicea la Mite opolie în Sâmbătă cea mare, Şi

pănă la 50 de ofițeri uciși, râniți și robiţi.
Ai ajuns pe la finitul acestui xăsboiu și
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însuși feldmareșalul Prozorovschi. Deci
învinși fiind cu acest mod Ruşii, sai
întors cu toţii la Copăceni, Sabar ŞI împrejurimi și aii făcut lagăr. Prozorovschi
sati dus la Focșani, ordonând Generalului Cutusov, Generalului Camenţehi și Generalului Marcov ca să atace Brăila.
|

5 lie QENÂ-uap-

eăhos Ilgotoofozns, dev wanbivzee Tow0YT4
Tpânw ci “Pâzoai, Unearpebav Edo eis Roma.

tiu, Lazio al nepiyopa 70) Znauay Îyapo,
îi Iloclosâf6orns GmhiNiv eie Poti, zeu

pxvredas 30 vpevepăă Rowzcutwo, 'yeveoă Ka-

utvoz ui VEvEpăĂ
Ti "lumoathay,

Măgruf

v

ZTUTT0')V

1809 Magziov 29 za 30. "Ectolinzav eis
70 Biozouptou moNIal Şauindtae +/onoTtavâv

1809 Martie 29 și 30. Sai adus la Bucuresci multe familii creștine, locuitorii din
Slobozia și Varușul Giurgiului, cu toții
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un oficial Bunbașir și cu câți-va cazaci ;
să dice că-i sai surprins conrespondența,
ce avea cu 'Lureii de peste Dunărea Şi cu
Domnii.
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comisie

sati

numit

Generalul

Generalul Bahmet, Banul

ca,

Vormicul

Bălăcenu,

Nazinov,

Constantin GhiVistierul

Varla-

am și Samureaș, acești hoeri ati dat înscris
fâgăduințe prin îscăliturile lor că cu acâstă comisie pot să seotă 4.000,000 lei
mâncătorie și că dacă nu le vor seâte să
le plătâscă, cu casele lor. Acesta a fosto încordare a inimicilor lui Filipescu încă din va ră,
adică a lui Varlaam, Samureaș, Bălăcânu
și a celor-l-alţi. carii prin niște 6meni mici

a lui Ipsilant, în formă

de marchidani, ati

înstituit o conrespondență peste Dunărea
la Silistra și Hârșova cu Cnczul Pangratie,
și la urmă ati scris o epistolă comună aretând Cnezului Pangratie mâncăturile lui
Filipescu cu 6menii lui, din care causă
ati ajuns țara la o nenorocire extremă, în
care scrisâre ati subscris nu numai amicii
lui Varlaam, dar și câți-va din a, lui Filipescu, adică Dosotei fostul al Ungro-Vlachiei și Banul Manolache Creţulescu.
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1810 Fevruarie 17. Joi pe la 9 re diminâţa, Vornicul Filipescu având zighiafet
(petrecere), au chemat pe mulți în casa lui, generall, ofiţerișicâți-va boeri, între care ȘI Ixarhul, şi pe când ședeaii la masă ai venit generalul Zas (numit în locul lui Miloradovică comandant în Valahia) și i-au arătat
poruncă împărătâscă ca să s& ridice în
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1510 Martie 4. Vineri sa cetit în Divan nota Cnezului și în urma vicele-președinte Enghelhard ai pronunţato în pre-

sența

tuturor, că

din

ordinul

împărătese

On6zul Pangratie sai suspendat de la co-:
manda lui și în locul săi sai numit Anșef Generalul Mihailovici Camenski,
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21 Vine.

Sau

dat po-

runcă de Cnâzul Petru Ivanovici Pangratie cătră Vice-președintele Iinghelhard și
Divan

nului în t6tă

și prin

ţara

circulara

Diva-

de a să împedica

za-

haralile de tot felul ca să nu trecă în Austria și să se întretae ori-ce conrespondență a
tuturor sudiților cu 'Lureia.
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Duminică
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du-să toți boerii la Cnezul Petru

Ivano-

vici

tuturor

Pangratie

sai

cetit în

audul

un inscris al s&ii în grecește, mustrător cătră
boeză și îndată ati început

___1$10

Ianuarie

votările

26 Mercuri

oficiilor.

la 4 6re din

di ati plecat Generalul Miloradovici în Malo-Rusia, numit fiind acolo comandir asupra
-a 45,000

armati, luând

Constantinache

cu el și pe doctorul

Caracaș.

1810 Fevruavie 12 Sâmbătă dimineță
aii plecat Cnezul Pangratie la Craiova şi
Saii întors la 22 Fevruarie, Marţi sâra.
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28. S'aii dat nota Cnâzu-

lui pentru numirea noilor oficii.
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1810 Fevruarie 8. Porunci de la poliție cătră toţi otelierii pentru musafirii cari
vin, îndatorind pe fie-care otelier să arăte
îndată Cesno-Pristavului.
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timp de 48 re și să să ducă în Rusia,
împreună cu t6tă familia sa, adică: cu tret

fii ai lui, nurorele sale, fiicele
și să să așeze la Belgorod și
Fevruarie pe la 6 re din
un oficial Bunbașir și cu
să dice că-i sai surprins
ce avea cu 'Tureii de peste
Domnii.

sale ȘI nepoții lui
Sâmbătă la 19
(i at plecat cu
câţi-va, cazaci;
conrespondenţa,
Dunărea ȘI cu

1810 Fevruarie 24. Sati înființat comisie de câte mâncătorii s'aii făcut în timpul cât a fost Filipescu Vistier, în care
sati

numit

Generalul

Generalul Bahmet, Banul

ca,

Vornicul

Bălăcenu,

Nazinov,

Constantin GhiVistierul

Varla-

am și Samureaș, acești boeri ai dat înscris
fâgăduințe prin iscăliturile lor că cu acâstă comisie pot să sedti 4.000,000 lei
mâncătorie și că dacă nu le vor scâte să
le plătâscă cu casele lor. Acâsta a fost o încordare a inimicilor lui F ilipescu încă din vară,
adicăa lui Varlaam, Samureaș, Bălăcânu
și a celor-l-alți. carii prin niște 6meni mici
a lui Ipsilant, în formă

de marchidani, ati

înstituit o conrespondență peste Dunărea,
la Silistra și Hârșova cu Cnezul Pangratie,
și la urmă ati scris o epistolă comună arătând Cn6zului Pangratie mâncăturile lui
Filipescu cu 6menii lui,. din care causă
aii ajuns țara la o nenorocire extremă, în
care scrisre ati subscris nu numai amicii
lui Varlaam, dar și câţi-va din a lui Filipescu, adică Dosotei fostul al Ungro-Vlachiei și Banul Manolache Creţulescu.
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1810 Fevruarie 17. Joi pe la 9 cre dimindţa Vornicul Filipescu având zighiafet
(petrecere), ai chemat pe mulți în casa lui, generall,ofiţerişi câți-va boeră, între care și Iixarhul, și pe când ședeati la masă ati venit generalul Zas (numit în locul lui Miloradovică comandant în Valahia) și i-ai arătat
poruncă împărătâscă ca să s6 ridice în

comisie
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1810 Martie 4. Vineri s'a cetit în Divan nota Cnezului şi în urma vicele-președinte Enghelhard ai pronunțat'o în presența tuturor, că din ordinul împărătese
Onezul Pangratie sait suspendat de la co-:
manda lui și în locul săi sati numit Anșef Generalul Mihailovici Camenski.
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1810 Mautie 8. Marţi sati pormit Dosotei de atei cu un oficial bumbașşir la o monastire în Moldova, iar Banul Costache
Ghica, și Generalul Bahmatie s'ati scos din
comisie.
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1810. Generali Șizerovsehi cădend în
urgia Impărătâscă, pentru 8,000sggalbeni,
bani împărătesei ce ati mâncat, s'au trimis
la Ismail.
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9. Ati venit Generalul

Bs-

mare.

-1810 Martie 10. Au venit alți doi Generali și saii făcut toți Generalii aici în
Valahia 42, dintre care unii sati trimis cu
armatele la tâte granițele Austriei, iar Generalul Ozacov de aseminea la Vălenii
de munte, pentru că să presupunea

cât de

curând resboiti între Nemţi și 1 ranceji contra Rusiei.
1810 Martie 12. Sâmbătă sait făcut Tedeum în biserica domnâscă din curtea veche pentru încoronarea lui Alexandru Impăratul Rusiei, liturgisînd Exarhul Gabriel,
fiind present Cntzul Pangratie și alți Generali și mulţi oficiali, sai dat și tunuri, și
sâra sati făcut luminaţie la casa On6zului.
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1810 Martie 12. Sâmbătă la 7 6re ati
venit Anșef Generalul Neculai Mihailovici
Camenschi, noul comandant la armatele contra Turcilor din Vlaho-Bogdania în locul
lui Pangratie.
1810 Martie 19. Sâmbătă la 5 6re sati
făcut în biserica domnescă la Curtea veche rugăciune comună pentru bravurile

lui Isaiow Generalul la Cladova și Ostru-

vul de acolo, și pentru că are să, iasă tâtă
armata, rusască peste Dunărea a resboiii
în contra 'Tureilor; la acâstă cerimonie eraii de față ansbii comandanţi şi Pangratie și Camenski, cu toți generalii, ofițerii
şi Doeril. -

1810 Martie 20. Duminică la 3 6re sait
poriiit de aici Pangratie și a ospătat de
ameâză la Afumaţi cu toți Generalii și mulți
ofițeri și la 9 ai plecat.
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6. Sati dat

instrucții

Is-

1S10 Aprilie 9. Sau dat din ordin la
Divan nota vice-președintelui Enghelkard
pentru seigneur Fonder Rener, ca să-l cun6scă toți de secretar al agenţiei nemțesci şi
vichil agentului și pentru toți sudiţii nem-

țeștă. cu privilegiile lor, pe care le-ati
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1810 Aprilie 20. Mercurea luminată, sasi
pornit armatele ruseşci de la Bucurese
i
și ai eșit în câmpul Văcărescilor Și
ati
făcut lagăr, far Generalul Zas eșind sati

=

1810

zeta în 355 "onoabianus na
Biozzony.

stabilit în via lui Golescu.
1810
ai eșit
dantul
numai

Aprilie 23. In Sâmbăta luminată,
Graful Niculai Camenski, comangeneral și ati vemas la Bucuresci
Generalul Zinov pentru poliţie.

1810 Mau 2. Luni dimintță la 12 ai
venit înţiiul președinte al Valahiei şi Mol-.
dovei, în locul lui Kișnicov numit, sena
tor și cavaler și au luat locuinţa, în casa
fericitului Banu: Ghica bătrănul, Vasilie
Ivanovică IKrasnomiloseviei.

1810 Matu 5. Jot 'diminâţa la 2 re din

di ati întrat Mitropolitul Ignatie în Bucu
-

resci și sati făcut ceremonia la Mitropolie,

presenţi fiind boerii și tot clerul, când ati
făcut și cuvânt noul Mitropolit, şedând pe
scaunul stii,

1810 Maiu 12. Sai adunat; la Bucuresei
toţi boerii Craioveni strigând asupra logotătului Samureaș, că nu-l primesc în Cra-

Documente

68.

—

538—

- Găv zăv Bespovzat sis zv Keaifav, cure oo
2zoraolas Ilavias, owre dou Rai
?

Dă

7

,

7

iova, nici ca Ban

epitrop, nici ca Caima-

cam, nici ca gevernator.

zzune, 0VTE

..

2!

Borza Ta,

1810 Mato» 15. Huazzi 7 apoi Eaiwnoev
5 gevazopas Mrhocifurl Ga ziv Kpain5av.

pornit senatorul Milosevici la Craiova.
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1810 Maiu 20. Vineri sara şaii reîntors
senatorul de la Craiova.
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1810 Iunie 3 la Rasgrad ai prins Ru» şiiîn resboiu pe un Pașăși pe Domnul Scarlat Calimah; și pe Pașă l-ati adus aci în
Bucuresci,in casa fericitul Ban Scarlat Ghica
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1810 Iunie 3. Aii făcut Vizirul cu Camenski armistițiii pentru 9 dile.

1810 Iunie 16. Au

eșit din Constanti-

nopole 20 de corăbii mari de resboiu turcescă și saii dus contra Crimeei, la Sevastopole.
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nopole
pediție
cu opt
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Constanti-

Imperatul Sultan Mahmud în exși sai dus în „Adrianopol ; ai eșit
dile mai înainte însă Patriarhul ecuIeremia cu 12,000 armată grecâscă,
la Adrianopol.
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1810 Noemvwrie 11. Vineri ati întrat Graful Camenski cu triumf în Bucuresci, Și-a
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1810 Septemvrie 16. Vineri ati venit
sciința că sa predat și Rusciucul, Joi la
15 Septemvrie.
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1810 August 30. Marţi sati predat Rușilor Șiștovul.
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1810. Ani venit Italischi ca împuternicit pentru pace și ati luat locuinţa în casa
boerului Vistierul Filipescu.
1810. Ai venit senatorul, primul-preşedinte și și-a luat locuința, la casa Vornicului Manolache.
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1 821.

„Relaţia

scrisă de Iacob

Rizu,

Ministrul luă Îl. Suţu

resbelului eteriștilor de la Galafi și Sculeni,

Domnul

Jloldovei, asupra

declarând că a vălul însuși

resbelul de la Sculeni,
Deseriirea resbelelor Galaţului şi Seulenilor din partea drâptă a
rîului Prutul, serisă de

|

IACOBACIIL RIZU.

DLAXIV. Pe la, finele lunei. trecute Martie, puţine dile după acea
de la, protestarea publică! a Consulatului rusese din Iași, Moldavia ai încetat
de a avea Guverna„tor. Cei mai însemnați nobili locali, numiţi boeri, în limba, locală,
unii dorind a guverna acest loc, pradă, fiind, după închipuirea lor, dreptului celui
mai tare, iar alţii
prin educaţia, nesăţiâsă a, obiceiurilor lor, îngreuind starea administrațiun
ei, ȘI . alții
dorind alt Domnitor noii din Constantinopol „ ai sforțat plecarea
Domnito
rului,
și prin
A
fuga lor în
grupuri preste Prut; în cât Domnul judecând greutatea împrejurăril
or
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şi vădând că starea sa prin putere în țară nu numai că-i din multe priviri în neputință, dar şi lui însuși periculsă și țărei daunatâre și naţiunei sale vătămiitâre, sa
refugiat la graniţa filantropică a împtrăţiei rusești, dorindu-le dorita salvare Grecilor compatrioților stă şi fericire poporului Moldaxei, și-el a plecat. Atunci boerii ai început
a guverna Patria lor, închipuindu-și în imaginaţiunea lor o sumă de bunuri și clădind
forturi de fericire, având

de bază arbitrariul și mărginindu-să la, sfera înteresului propriu

fie-căruia. Cele întăi dile a adunărei lor aii dat pe faţă scopurile celor ce se întruneruii, că
nu era previderea și asigurarea comună, ci că fie-care își vedea de înteresul stii. Cu
tâte acestea trebue să mărturisescă judecitorul nepasionat, că grelele împrejurări, în care
Sai aflat prinși pe neașteptate, aii tost unice în felul lor, aducând și urmări înfricoșate.
Un mie număr de soldaţi Greci, Sârbi, Bulgari și Traci de odată sub stindardul naţional
al Principelui Alexandru Ipsilant, în neștiința cu totul a administraţiei Basarabiei, trecând
n6ptea Prutul pe la Sculeni, a compus armata, care a proclamat publice și în scris li-

bertatea, Grecilor și alungarea din Europa a dinastiei otomanice. Rusia a protestat formal contra acestei întreprinderi, luând protecţia ei de de-asupra amânduror Eparhiilor Valahiei și Moldaviei, primele focare unde ai apărut. aseminea revoluţii. Biserica mare, vădând sabia tiranilor stând de-asupra sântului ci grumaz și de-asupra capetelor tuturor fiilor să, pentru ca să ferâscă de mânia varvarică rănile cele aducătâre de mârte, a supus supt trăsnetile anatemilor nominal pe apostați și pe Egemonul Moldaviei, pe carii,
dacă era liberă pe voința că, %-ar fi încununat cu sântele ei rugăciuni și bine-cuvântări ; fiind-că mai înainte de isbuenirea, pe față a revoluţiei dăunătâre, Sultanul cugeta în sine
să provâce scandale pe nesimţite și cu viclenie, înștiințat fiind prin multe trădări de mişcarea
generală a Grecilor spre libertate. Tema dilnică a năvălirei 'Pureilor de la Braila, fort
mare şi tare situat între Valahia și Moldavia, a produs o frică în sufletele Moldovenilor.
Iată câte şi ce fel de valuri întunecat tot orizontul politic al Moldaviei! Dar aceste
trebuiaii să se considere ca prevestitâre de un naufragiii plin de primejdii pentru locuitorii că, şi dădeaii motive și la acei puțini prevădători de viitor, să înţălegă pe deplin că
în naufragiul lor numai comuna înțelegere le remâne ca o scândură de salvare; pe care
ca să se urce ușor, era necesar să să desbrace de tâte sarcinele înteresurilor proprii, să să
golâscă, de veșmântul variat al egoismului şi al gloriei deșarte. Insă nouii guvernatori, in:
stituindu-s& de sine medici ai Patriei lor bolnave, unul regula pentru b6lă un medicament,
Xar altul și altul alt medicament, cu totul contrare unul altuia, și nici o armonie în vindecarea suferindului ; neprivind cum se pare la însănătoșarea celui bolnav, ci la salarii care
să ia mai mult. Și ce qic? Cine să ia tot salariul și nici un ban să nu lese' celor-l-alți
de aceiași categorie. Iar stările celor-l-alți locuitori, carii numai singuri în sînceritate
doreaii buna ordine comună, pentru că în turburare și în neregularitate se perdea tâtă
avuţia lor, câți adică și-aii pus toţi banii lor în agricultură sati în comerţ, sait își aveati
capitalul averei lor în afacerile dilnice al meşteșugului lor sai în profesiune
— aceste
stări ale locuitorilor erait în o grea agonie pentru pericolul Moldaviei bolnave și se indignai pentru neexperienţa şi “indiferența: doctorilor. Se asamănă Moldovia ca o, luntre în
mijlocul valurilor furtunei, a, cării conţinut trebuia a-l guverna pidaliuhul (cărmaciul).
Nimene wa acceptat serviciul de cârmaciii, în cât toți voiajorii, a căror avuţie era în
barcă, aii început să desprețuiască pe asemenea administratori ai vasului și 'să-i considere ca pricinuitori ai viitârei lor cufundări. O ast-fel de socotință a volajorilor despre
guvernatori s'a, arătat preste câte-vu dile.
|
|
Dilnic greşind și abusând administraţia boerescă, cătră Greci să purta aspru și prepuitor, cugetând la o jăfuire a lor, divulgând un asemenea, scop al ei. Formând o gardă
de Bulgari și Sârbi, ca apărători ai Iașului, sati dovedit că numai pe Greci îl ura și-i persecu-

—

B4l—

ta, nu pentru supunerea lor Porţei otomaniceşti, ci pentru jalusia lor în contra
poporului
grec, că este domnitor peste amândouă Eparhiile. Patru-decă de Turci, pe care
administrația a reuşit să-i salveze din mânile Albanejilor neregulaţi și falși, t-ati înarmat
cu
bună-voinţă și-i nutrea cu lingușiri servile, în cât: acești barbari sclavi îndrăzne
ţi
ati început curând să amenințe pe Grecii de prin dughene, și repedindu-să întro
di cu
săbii g6le asupra a doi Greci, ati fost răpiți şi prinși sati adus în Mitropolie de
Greci,
întrunindu-să și cerând asigurarea vieţei lor de la guvernimânt cu strigăte
drepte de
indignare. La acest tumult, guvernanţii aii chemat garda sârbo-bulgară, a vădut
atuncă şi a audit că și acâsta este în contra unui aseminea guvernări, când dă arme la ecă mai nelegiuiți contra creștinilor. Ast-fel era starea lucrurilor Moldaviei, Iar
Principele Alexandru Ipsilant, audind de retragerea Egemonului Moldaviei, a trimis
pe
la mijlocul lunci Aprilie doi din Generali lui: pe Constandin ce se numea Pendideca,
I6nit de neam, ca să adune în un corp pe soldaţii Greci nepreparaţi, înprăștieţi în Moldavia; și pe Atanasie din Agrafe ca să primâscă corpul din Galaţi, compus din 800
greci și 40 de tunuri de fier, ce erati în usul corăbiilor grecești. Amândoi aceztia, după aceia să st întârcă la cuastierul general din Târgoviște. Ajungând la Iași, Pendideca sa,
ocupat în primele dile si înarmeze pe Grecil neinarmaţi șI să-l îmbrace cu îmbrăcăminte
soldățescă, să prepare muniţiile necesare și să plece; și deci Pendideca se ocupa cu acestea. Iar starea de a doua și de a, treia a nobililor locali disprețuindu-să şi subjugându-să de egoismul compatrioţilor celor mai însemnați, s'aii înfuriat și cei mai îndrăzneți
sai conjurat ca să taie și pe Mitropolitul și pe cei-întăi boeri în localul aduniăret lor ŞI să ia
că după aceia frânele guvernului. S'a vestit lui Pendideca scopul conjuraţiei, cerându-i ajutor
în fav6rea întreprinderei. Iar Pendideca, condus de sfaturile înțelepte a bărbaţilor Greci, nu
numai na ascultat ast-fel de sfat, ca abject şi lucru necuviieios, dar încă l-a oprit cu
amenințări înfvicoșate. Deci -acâstă, împrejurare dând pe faţă necapacitatea administraţiey
locale, a întraripat îndrăznela, de glorie deșartă a lu Pendideeca, în cât neascultând sfaturile
șefului, a socotit că pâte să conducă cum îi place pe Moldovenii ce nu se înțelegeau
Și să administreze provincia cu armata, comparând, după cum se vede, pe el cu Pizari
și pe Moldova cu Peruviul.: In cât cei de pe lângă Pendideca în loc să devină din Qi
în Qi mai puternică prin disciplină și alipirea lor la scopul cel sânt, se vedeaii mai slabi,
dedaţi la beţii și la tot felul de neorândueli, încât forțați de administraţie să obligaii de ca ca să se ducă pe la locurile lor. Aceştia să opuneati cu putere. Continuând de
a se opune, ai fost predaţi la Brăila. Predaţi fiind, aceștia, s'ati refugiat la arme, ca să să apere; și apărându-să sai făcut înfricoșați cătră Gmeni, contra cărora nu era drept să
aibă o purtare inamică, ci mai cu sâmă o compătimire și o înclinare, pe care o inspiră
coreligiositatea, și starea de o sclăvie asemenea.
|
O așa ură născută între Greci și Moldoveni din nerespectul religiosităţei, sai,
mai adevărat, din nebunia celor din jurul lui Pendideea, și din netrebnicia guvernatorilor, a adus tulburări în ţară. Și Moldovenii —,pe de o parte temându-să de năvălirea Și
jaful 'Tureilor, care era asociat tot-duna de omoruri și arderi, după obiceiul barbarilor;
pe de altă parte presupunând o resbunare a Grecilor, mai ales după trimiterea la Brăila
acelor patru boeri în formă de deputaţie, — sai refugiat la confiniile Rusiei ospitaliere. Și .
Ăarăși cei mai sinceri încurajați de declaraţiile lui Pendideca, Jar. alţii de făgăduinţele
de la, Brăila, și bazându-să pe speranțele de ajutor de acolo, sati întors la, locuinţele lor,
Acâstă, repețită fugă, şi reîntâreere a, localnicilor a, fost causa ruinătâre a Moldaviei, _fenomen de o descurajare morală, ic6nă adevărată a nesiguranței guvernatorilor de atunci.
Aceste cât pentru Pendideca.
Iar Atanasie era în totul neaseminea cu conluerătorul săi, ardând de focul unui
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patriotism sincer, m'avea nici alt scop, nici altă dorință de cât eliberarea națiunei sale;
având în adevăr și cugetare și putere elenicii s'a ocupat la Galaţi de a pune in practică ordinele șefului săi. Corpul grecesc de acolo era compus din tâtă seminția, mateloților Pelugului Egeic; dintre care cei mai mulți de la început, deprinși prin natura, ocupaţiei lor, mai

mult sati destrăbălat prin corupţia acelui oraș Moldovenesc, în care orgiile lui Bah (bzţia)
și a Afroditei (desfrenarea) nu erai într'un uz respectat, dar în cel mai nerușinat, și de aceia,
atrăgător visitatorului și fârte îndemânatic.
extreme
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putea

cu

Cu tâte acestea, fiind-că caracterul vioiu

ușurătate

un

General

experimentat

este în

și înțelept

să-i

facă prudenţi și să-i aducă la legile mântuitâre ale disciplinei. Insă Atanasio abea câteva dile a stat acolo, și imamicul eșind pe neaşteptate din Brăila ȘI ascundându-și miș-

carea sa de Greci, prin tăcerea Moldovenilor, a năvălit de odată în dece a lunei lui
Maiu, îndată după resărirea, s6relui la Galaţi, cam cu cinci-mii de cavalerie, dou&-mii
pedestri și en multe tunuri. Numai dou&-sute de Greci din opt-sute, sub generalul lor
Atanasie, Peioponesianul Cotila, Zachintul Spiru Dalistra, fraţii Ilie și Trifon Mingreli
Chefaloniţi, Gheorghe Papa Mavrotalasitul și cu Gheorghe Deminache Sfachiotul au în„trat în trei întăritur de pământ, situate afară de oraș făcute de Ruși în ultimul resbel:
cele două pe jumătate erai mai desființate de timp, !ar a treia conservată neatinsă, şi în acesta ai intrat Atanasie cu patru-deci și cinci de soldaţi, și acolo se luptaii aceștia băubătește. Iar inamicul, despărțând o parte din armata sa Și încunjurând cele trei întărituri ale Grecilor, s'a aruncat ca un torent asupra orașului, ȘI în ăcelași timp atăcând
și de pe Dunărea cu șase-spre-dece corăbii, numite bărci canoniere, a, lovit orașul;
sait ruinat Biserici și Monastiri și case și. alte zidiri, tăind de pe uscat și îngropend în
rîu sub

ruinele zidirilor sfărămate

barbaţi, femei, copii, bătrâni, pe toți locuitorii inocenți

m

a acestui nenorocit oraș, “Turcii asupra femeilor, copiilor și bătrânilor erati luptători cumpliți; iar cătră Atanasie a trimis șeful turcesc vestitor propunându-i a se preda, făgăduindu-i răsplătiri mari și multe. Să urmăm, a respuns bravul grec, resbelul,
și după aceia vom parlamenta. După respuns, năvălind mai puternic inamicul, îl respinge
iarăși cu marea, sa voinicie de mai înainte și ucide pe nepotul guvernatorului cetăţei
Brăilei. Find-eă două din cele trei întărituri cu totul sat sfirămat, fiind lovite cumplit
șase
câsuri de tunurile inimicului, a remas numai Atanasie cu puțini soldaţi în întăritura,
sa, Și pretutindenea încunjurată și, de pretutindenea, loviti n'a cedat, ci sa opus la
tâte asalturile inamicului pănă la două 6re după apusul sârelui. Atunci hotărînd
a se
retrage, deschidând drumul cu sabia prin mijlocul inamicilor, a sărutat pe soldaţii
morţi
remași în întărituri, punând pe corpurile lor reci ultima sărutare, cu lacrimi
amare.
Apoi umplând tâte tunurile întăriturei și punând un fitil din un
material în cle spre
a se aprinde tunurile treptat, unul mat târdiu de cât altul și așa
pănă la finit, pentru
a nu fi simțită mișcarea lor, șă-aii lepădat încălțămintele și el
și soldaţii săi, spre a fi
ușori, s'ati desbracat și de hainele lor cele mai grele și ținându-le
în mâna stângă, după statul lui Atanasie, es cu sabia g6lă din întăritură. Trecând
printre vrăjmași, și după
cum i-au vădut mișcându-să și pornind spre ei, aruncă fie-care
hammele sale spre drepta.
Jar inamicii print”un foc violent vespundendu-le la lumina,
lunei își deșartă tâte tunurile lor asupra straelor. lar cei cu Atanasie pornind spre
stânga, și salvându-se cu
chipul acesta nevătamaţi, s'ati îndreptat cătră o vale a Prutului,
a cării posiţiuni, formând o peninsulă, împedicaii atacurile inamicilor. In acestă
vale sati refugiat şi alți șasesute de Greci și soldați, carii la întiia năvălire a barbarilor
în oraș, unii fiind împrăștieţi prin localităţile multe'ale lui Bah și prin: cafenele,
tar alţii fără arme ȘI disculți
sărind din somn, sai îmbareat cu femeile și copiil
lor și cu alți localnici ai Orașului pe două mari corăbii înjgebate curând la gurile
Dunărei, urmăriți de dou luntre
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de resbel, ce aruncati cu tunuri asupra lor, aceștia cu toţii ati perit. Iar câţi ai reușit a se
îmbarea în patru corăbii grecești sub conducerea lui Zachint din Sfachia, bărbat fârte
curajos, nu mumai ai scăpat plutind pe Prut, ci mai ales făcând împrejur ati eșit la un
mal ridicat al rîului, unde un număr mare de inamică era postat cu patru tunuri spre a opri
retragerea corăbiilor grecești, când sait aședat în rând de batae și aruncând cu tunurile asu-

pra vrăjmașilor îndesiţi din causa mulţimeă, li-aii pricinuit mare mortalitate. In acest îndoit
vesbel, mortalitatea cea mai multă a Grecilor ati fost la corăbiile înjoebate curând (improvisate), după

cum

am

arătat. Numtrul

celor morți

se compune

din

barbaţi la 190,

iar al 'Tureilor morţi și răniţi, după înformările ce am primit și după probabilitatea, analogici resbelului, trece peste 1300.
Este nedrept să tăcem despre eroismul Peloponesianului Cotila, care neputând să
stea mai mult în întăritura sa sfărămată,

a să salva, retrăgându-să, n'a voit.
'Purei

spre

a-mi

sătura

stea

precum am

Atâta

răsbunărei

timp
mele

dis, şi îndemnat

de soldaţii sti de

am dorit, dise, ca să aflu o mulţime de
cu

sângele

lor; când voiu

găsi

o ocasiune

mai bine venită de cât acesta? a dis şi luând cu el 25 de soldați, plecă în oraș și
ucide pe inamicii ce-i întîmpina. După cum focul restrâns înti'un loc strâmpt, când găsește

eșire, curând st aprinde cu flacări înfricoșate și cu cât întâlnește mat mult
detor, cu atâta să întinde mai

ușor,

devine mai greii de stîns, și consumă

material ar-

ce întelnește în.

cale; de aseminea şi Cotila mult timp, conținând în inima sa focul resbunărăă,
tenit, nici s'a săturat ucigând, ci cu cât inamicul înmulţindu-st îl încungiura,
curagiul săi eroic să aprindea cu o mai mare putere. Alerga ca un leu
orașului, ucide și calcă preste movili de stârvuri, acolo alârgă să sbâre-capul,
vuncă de a tăia umerii, de a ciunti mâni,
de

mea

m6ră,

care

învârtindu-să

barbarilor îi arunca

îi trimetea

în iad.

strivește

nu s'a oscu atâta
în pieţile
aici sta-

de a spinteca pe mulți; și aseminea

firele grâului,

Jos, prin. răni cumplite,

aseminea

înturnându-să

pe alții la pământ,

In sfrșit să asvârle întro casă și acolo

ca petra
în

pe alţii

mulţi-

înclinați

ucigând pe mulți,

arde și

el cu acei bravi din jurul s&it, împreună cu casa la care a pus foc de jur împrejur

“Turcii.

Ast-fel s'a sfârșit resboiul Galaţului, în care a sevârșit lucruri eroice cei 200, lueruă demne de acei vechi 300. Și dacă cei 600 de Greci imitând pe cei 200 de soldați, ar fi întîmpinat pe inamic nu nepreparaţi și neînarmați în uliţă, ci înarmați în
fortificaţii. barbarii sar fi alungat cu mare nimicire și ruşine. Iar Moldovenii mar fi vădut
pe salvaturii lor așteptați tăind, ardend, jefuind și selăvind. 'Trăind însă Moldovenii şi Dacii
sub egida protectâre a Rusiei, ati uitat jafurile vechi și năvălirile soldaţilor Turcești și nu-și
aminteaii. că puterea Otomană aducându-și aminte de răi asupra acestor două Eparhii,
dorea ca să afle ocasie spre a le aduce foc și fier.
“In diua, următâre a resbolului, Turcii năvălind în bisericile pe care n'apucase 5, le
sfăuima prin bâmbele aruncate, ai jefuit sântele locașuri, batjocorind în ele pe femeile
de ozi-ce rang și ucigând mulţime multă dintre locuitorii ce. rămăsese, și pe mulți
din ei X-a trimis în Brăila ca sclavi legaţi cu lanţuri. Iar Grecii cei refugiați în peninsulă, săpend istmul și făcând o întăritură triunghiulară, având bază, paralelă cu întinderea istmului, având

încă şi corăbiile sub apărarea tunurilor a deschidăturei acelia, aș-

teptând timpul oportun de a năvăli și atăca pe inamic, așteptat înșciințări și ajutor de
la, corpul lui Pendideca. Acest corp să compunea abea din 200 de soldaţi, strînsetură,
din diferite naţionalităţi, exereitaţi la beţii şi la, neorândueli de conducătorul lor; în cât
nu numai era departe de a contribui la scopul lui Atanasie, dar și aceştia și Pendideca erati bravi numai

cât timp

nu sa arătat inamicul,

fricoși însă când ati

răsbolu și de mișcarea 'Lurcilor spre Iași; cari în loc să ocupe
:ale Moldaviei,

în

pădurile

audit de

cele prea dese

care sunt multe întrări şi retrageri și unde nu pot lucra tunurile şi ca-
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valeria, și să trâcă în Valahia, executând măcar prin acesta ordinele șefului lor, aă apucat spre Prut, ca să să refugieze pe malul Rusesc; şi era să-și realiseze acest Scop
“a lor ruşinos, dacă doi căpitani de ai lor.nu l-ar fi împedicat pe Pendideca.
Pe de altă parte “Turcii, amenințând cu năvălire de resboiu asupra Iașului, sati retras pe neaşteptate la Brăila, temându-să, după cum st vede, ca nu depărtndu-să de cetate, să fie loviți pe la spate de Principele Ipsilant; și atit lăsat Moldova Yarăși pradă,
nebuniilor lui Pendideca, fârte negligent în tâte datoriile lui, iar în scrieri de proclamațiuni prea, neadormit şi prea fructifer, — In acestă, stare erati lucrurile Moldaviei, când
din Basarabia, pe ascuns luând parte la revoluţie, cu Principile Ipsilant, Gheorghe Cantacuzin, Moldovan de patrie, dar Grec prin derivarea neamului săi, luând 600 de soldați din cuartierul de la Tergoviștea, și trecând munţii Vrancei pe la I'ocșani, carii des-

parte Moldavia de Valahia, a ajuns curând la Iași la 21 a lunei lui Maiu, publicând
că, este trimis representant al Principelui Ipsilant, ca să pue la cale afacerile provinciei,
și să adune la locuinţile lor pe poporul fugit și împrăștiet, jar ordinul secret ce-l avea
era ca să adune pe soldaţi în Moldavia, să iea tunurile și alt material de r&sboiu Şi să
să întârcă în Valahia, unde inamicul s& aduna din tâte părțile de prin prejurul cetăților
și să prepara de un atac general, şi unde armata Principelui Ipsilant demoralisată de
la început prin esemplul de jaf acelor de sub "Feodor Vladimirescu, Panduri și Albaneji,
și paralisată prin o neactivitate de trei luni, n'a opus o resistență eroică. la, resbel.
Dar îndeșert se lupta Cantacuzin, ca să aducă Xarășă liniștea și curajul în popor
și să
readucă la bună-voinţă disprețul boerilor mari Moldoveni contra Grecilor. Cu cât
proclamările, obicinuitele -refugii ale generalilor netrebnici, să publicaii, cu atât
Grecii erati uciși
în diferitele părți ale provinciei, şi mulţi pe neașteptate răpindu-să se predaii
spre junghiere ferocităței 'Turcilor. Vestea însă de venirea la Iași a lui Cantacuzin
ajungând
la cei din jurul lui Atanasie și la alţi șefi de corpuri din Galaţi, i-ati
întraripat cu speranțe forte bune, și luând pe I6n Condogoni Peloponesianul și pe Gheorghe
Sofian din
Chio, ambii bărbaţi buni, carii întrând după resboiul de la Galaţi în
serviciul comun al Pa-

triei comune, ati întreprins aceștia mai întăi, făcând Prutul ca, să
fie plutitor, să să ridice în

sus pe el spre a să elibera de primejdia

drumului din Mesoghiti (marea Negră), şi ca,

să ușureze aducerea, tunurilor și a altor preparative de resboiă; îmbareându
-să dar pe plute și bărci de rîuri ai transportat nouă tunuri și 700 litre de praf
și alt material de
resboiu; Jar alţii din ei călări mergând pe marginea rîului și trăgând
acâstă flotă curi6să sati rîdicat pănă la Fălciu, și acolo debareând pe uscat ai sosit
la Iași la 13 a
lunei lui Iunie, fiind toți 500 de bărbaţi la număr. Ast-fel fiind, fiind-că,
armata cea de
sub Principele Ipsilant, esceptând corpul sânt (id X5/0), ce sa
luptat, eroic, restul a
fugit rușinos la întăiul atac al Tureilor, şi însuși șeful, ca, să nu cadă
corpul săi mort
în zadar la barbari, și-a ridicat greutatea volumului vieţei sale peste
munții înalți pănă la
nori ai Transilvaniei, și s'a, salvat fugind acolo; atunci Ibrăiliţii ai
năvălit Jarăși în realitate contra, Moldaviei, iar, după așteptările Moldovenilor, în contra
Grecilor de acolo,
carii nu știati nenorocirea lagărului general. Și cu tâte că înaintaii
cu armată mare, lăsată

mara ITI
m

500

călăreţi ca să observe, cu ordin că dacă va întimpina pe
inamic greii de învins,să, se re.
tragă venind spre centru. Iar el eşind din lași cam cu
600 'și-ai pus lagărul la Stânca, localitate situată pe un deal înalt, ca, un șfert de 6ră
departe de satul Sculenii, care e
pe marginea Prutului; frumâsă (Stânca) pentru renumita
casă din ea, lucru de desfiitare
boerâscă și îndemănatie pentru vecinătatea cu Prutul
6menilor ce cugetaii la fugă, dar

butea:

cum dicea, a slăbit mi-

cul număr al armatei sale, trimițend în diferite părți şi mai cu.
samă spre Roman

zii

lar Cantacuzin, pentru ca să observe mișcările inamicului.

.

prin neștiință pe Greci prin înformările înșelătâre ale locuitorilor.
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forte necomod de lagăr din causa lipsei de apă. Acestă mișcare a
născut presupuneri
Și murmure contra, lui Cantacuzin, că are în gând să trecă preste Prut.
Dar să, tăcem cele ce preced resbotului de la Sculeni, lăsând istoriei cele
ale istoriei,
care trătând lucrurile cu serupulositate şi din tâte privirile, aduce
apoi votul săi 'alb
sati negru. Și dacă Cantacuzin de frică sau prin trădare a fugit, să să înfricoș
eze, pen:
tru că nu se va, refugia de condemnarea publică și perpetuă, a istoriei nefățar
nice și aspre.
După fuga lui Cantacuzin, luând comanda armatei, după alegerea celor-l-alţi
căpitani, Atanasie și Condogoni la 12 a lunci lui Iunie, ai lasat la Stâncă
pănă la 100
de soldaţi ; și pogorendu-să la Sculeni cu cel-l-alţi să ocupa la întăriturile plânuit
e cu trei
qile mai înainte pe malul Prutului de Cantacuzin, nefolositâre din causa poziţiu
nei lor
de pe șes și expuse ușor năvălirel inamicului pedestru saii călare, și neapăra
te la, aripa
a treia de atacurile tunurilor. De aceia se și cugetati să ieie o altă posițiu
ne ce era situată întrun istm strimpt ce întra în Prut, oprind atacurile cavaleriei, dacă
sta
fi atăcat
r
istmul ei, și făcând neactive tunurile inamicului, nevoit dea, arunca bâmbele
dea dreptul
pe malul rusesc.— Dar Turcii în aceiași di ajungând în orașul Iașii at
înaintat îndată după apusul sârelui peste 600 cavalezi și atâţa, alți pedestri, și i-ati
trimis la Stâncă, carii, ciocnindu-să cu Grecii ce păzeaii acolo, din causa, resistenţei lor bărbăte
ști și din
causa nopți, sai retras. Atunci înștiinţându-să Grecii de puterea inamicu
lui şi conchi(End la atacul lor sigur, mai avut mal mult timp, din cauza pericolului prea
apropiat,
să sape nouă șanțuri și noua întărituri, ci ati ars în n6ptea aceia Sculenii
, pentru ca
să nu-i lovâscă inamicul pe la spate, ajutaţi de zidiri, și sc ocupatii moment
an să întărescă cât va fi cu putință fortificările pe jumătate gata a lui Cantacuzin
și să așede
cele 9 tunuri ale lor. Ocupându-să cu aceste, ati vădut pe În două 6re
după răsăritul
s6relui cam lu 6,000 de cavaleri, umplend șesul dintre riul Prut și
Jijia, și 2,000
de pedestri, pogorându-se de pe dealul Stânca asupra întăriturilor. La
acestă împrejurare înfricoșată, sati adăugit desertarea mai întricoșată, și trecerea, pe malul
stâng a tuturor celor de sub comanda căpitanului Condu-Ipirotu și a falșilor Albaniţi.
Dar Grecii
sacrificându-st de la început morţei, pentru ondrea numelui Grec nu
sai spiimântat de nici un pericol, ci fiind toți 485 s'aii jurat atunci între ci să mâră
glorioși. Atanasie mai ales și Apostol Leueadiu, după ce ati aședat pe soldaţi în întăritu
rile lor,
trecând ceea-l-altă parte a malului, ca să-și lea diua bună de la, câţi-va
prietini at lor,
și îndemnați de aceia, să nu mâră în zadar; cum, ait respuns, vom vedea
pe compatrioții
noștri în Grecia, când vor audi că am întors dosul Turcului? Acestea ati Qis și ati
salutat pe
prieteni lăcrîmând și sati întors de câstă-l-altă parte, și întrând veseli
în întăriturile
lor ai început resboiul. Iar pe cela-l-alt malal rîului eraii ca privitoră compatr
ioți şi ruși
filantropi, carii, observând mulțimea cavaleriei inamicilor la întăiul atac, să rugati
la D-deii
socotind ca siguri perderea, acelor soldați Greci. Dar barbarul abea s'a apropiat
îndrăsneţ
Și voinicos cu stiigătul săi acel barbar, și îndată, întimpinând mârtea grabnică,
a întors dosul cu urlete sălbatice. In al doilea atac pănă la 8300 de călări mai curajoș
i de
cât ecă-l-alţi ati întrat cu repejune în ruinele Sculenilor; îndată aii eșit din întărituri . Grecii
ca la 200. In acea, biătae de aprâpe nu st audeati de cât zingănitul săbiilor, detunăturile

tunurilor,

ţipetele celor uciși, suspinările

celor murindi, și după un sfert de 6ră ai vălut

privitorii cei din ceea-l-altă parte 100 numai din cei 300, scăpaţi prin fugă, iar restul
unii uciși și 25 selăviți, pe caril îi păzeaui legați în întărituri. De 5 ori a atăcat inamicul neostenit și reînoit (reînprospătat) prin mulțimea ce să bătea periodic; a năvălit
S 6re. în contra Gecilor, bătându-să neîntrerumpt, și de 5 ori a fost respins cu mare
mortalitate. Acela, care s'a întâmplat să vadă valurile Pontului (Euxin) în realitate pe
la
„muntele Caucasiu, când năvălese cu o mișcare sălbatică și lovesc stâncele, apoi
sfărămate
Jarăși s& formeză în urmă cu mil de spume pe întinderea Pelagului, iar stâncel
e lovite
Documente
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de valui stati neclintite și nesguduite în bazele lor profunde, acela numai pote -să-și
imagineze viu asprimea năvălirilor 'Purcilor și opunerea Grecilor nemișcaţi și stabili, perzistând în întăriturile lor. Și în adevăr ca să nu pară cele dise iperbole imposibile, trebue
să istorisim puţine din bravurile celor mulți, avend marturi mulţimea privitorilor de atunci a acestui resboiu. Spiru Dalos Chefaloriit rănit la, pept rupe camașa sa, astupă rana cu
ea și se luptă, continuând resboiul cu aceiași ardâre de mai "nainte. Sevastopol Hiotul ese afară din întărituri, înainteză departe cătră gura rîului, și făcândo apărare din patru cadavre ale

"Pureilor își formeză şi locul de vitejie șiş înităritura şi trimete 13 rane
mașului. Altul tar iși urmăreşte pe jos pe un inamic calare, ajunge și
mâna sa stângă nervâsă și cu drâpta săceră pe călăreț. Patru bărbaţi:
goni, Leucadie Apostol și Condu Ipirotul, de dout ori năvălind călăi
“întrat în mijlocul lor, și după cum delfinii, urmărind turmele de scovre

mortale asupra vrăjapucă edda, calului cu
Atanasie, Iân Condoasupra cavalerilor, au
(un soiu de insecte de

apă), întretae desimea lor, șiș îndată îi vedem că sar pe supi afața apei şi curând atfundându-să

spre a să face nevăduți ochilor noștri, de aseminea și aceşti 4, întretăind șirurile 'Lureilor, s& ascundeaii din causa mulțime acelora vederei privitorilor și apăreaii după aceia
afară. cu nările lor pline de sânge.
Cu ast-tel de bărbăţie se luptară Grecii opt 6re continue, suportând căldusa qilei, flămânind

şi cu

Puscele lor înferbântându-să prin neîn-

stapide (ozazidas) stâmpărându-și fmea.

trerupta împușcare at ajuns nefolositâre pentru întrebuințare, și tunurile lor nu numai că
erati mică, dar încă din lipsa cartușilor se umpleaii cu ţinte și cu sfărmături de fier.
Cu tâte acestea, întunericul nopţei apropiindu-se, era să înceteze lupta și eraii să trăiască
acei luptători marila suflet, pentru resultatele luptei lor, dacă inamicul, aducend curând șase
tunuri mată și asedându-le îîn fața câstei

deschisă

a întăriturilor

lor,

mar fi lovit

de

acolo

pe aceşti bravi. "Panurile îi loveaii deo parte, Jar pedestrimea ait înaintat pe de altă
parte, și călărimea sat repedit în faţă, în cât neputând mai mult Grecii a se opune
acestui triplu atac, soldații lor lăsând întăriturile lor stărămate sati aruncat în rîu spre
a se salva în partea opusă; și asvărlindu-să, unii sati înecat, Jar alții sati omorit de
glonţi aruncați asupra lor și de bâmbele tunurilor. Iar Atanasie şi Condogoni şefii, și căpitanii Apostol: Leucadiu, frații Mingreli Ilie și 'Trifon Chefaloniţi, Sfel și Spiru Dalistra, din Zachint, Sevastopol Hiotul, Sofian dm Chio, Condu Ipirotul, Servu Ingt, Panaite
Lagos şi Neculai Piscato de 15 ani din Ioanina, Alexandru Peloponesianul și alții ca
50 la număr, între cari erau și bărbaţi Sfachioţi, scoțând săbiile și aruneându-să asupra
inamicilor, dupi ce ai tăiat pe mulți, at fost și ei măcelăriți.
|

Dar,

o sârtă contrară,

plină de doliit și de lacrimi!

Câte-va

minute

mai

în urmă

după terminarea acestei drame, când deja sufletele atâtor eroi mergeaii spre șesurile Eliscei,
spre a se uni cu sufletele Leonidilor și Milţiadilor, de odată se ridică de departe pe marînaintând

acești nouri

se observă

între ei

un corp de cavalerie îndreptându-st cătră locul resbelului. Apropiindu-să mai mult se
„vedea fâlfâind stindardul naţional al Grecilor, și îndată s'a audit bombardarea a trei
tunuri aruncale de "Turci contra acestui corp. Acest corp era azela pe care l-a trimis
Cantacuzin de a observa la Roman, și sa întors. apoi în grabă spre a se uni cu
t6tă armata, când a audit de mișcarea inamicului; dar a sosit când soldaţii lor erai
„deja morţi pe câmpul de' glorie. Neașteptatul atac al tunurilor inamice asupra acestui
corp,

mai

cilor,

a neliniștit

ales

venind
pe

din

partea

tot corpul,

întăriturilor
şi ca

cinci

grecești,

minute

ai

prevestindu- -le nenorocirea
slat nică

retrăgându-să,

nică

Greîna-

intând. Apoi sati aruncat cu toţii în fuga cailor și ocupând peninsula Prutului, cei întăi
dintre ei uimiți de împrejurarea neașteptată, garăbindu-să a trece de ceea-l-altă parte a rîului

ȘI ret conduși de cai sau înecat,
sigur că și următorii, imitând pre

ZII

deși de praf;

a

nouri

afundându-să și că şi caii lor în mâlul hleios, și de
cei-l-alţi, ar fi cădut și ei în Prut și sar fi perdut

-.-

ginea. rîului Moldovenesc

—
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dacă Căpitanul lor Ghica Ipirotul nu ti-ar.fi oprit: Unde fugiţi fricoșilor? ati strigat ţinând
g5lă sabia, unde fugiţi, să vă asfixiați în mocinlă? Dacă voinicii lui Ghica fug ca temeile, Ghica nu fuge, Ghica aicea se va ucide pre sine cu acâstă sabie! Aceste cuvinte
eroice a lui Ghica și bărbăţia lui Servu Vlădenu a ținut curând pe loc pe soldaţi, și
însufleţindu-să sai opus bărbătește la trei atacuri de ale Turcilor, ucigând preste dotiă
sute. Iar mai

ales Ghica, punându-se

la adăpost sub rîdicătura malului, cu patru-deci de

soldaţi, lovea la ţintă și ucidea inamică, cântând între acestea cânturi patriotice de res
bel, şi așa luptându-să pănă sara ati trecut apoi Prutul. — Acest resbel de la Sculeni este
demn de amintire și pentru ccă ce s'ati luptat strălucit în el pentru Patrie și mal ales
pentru locul în care a urmat. Popor, care cu 400 de ani mai înainte a fost selăvit,
puţini și de sine adunaţi și soldaţi de sine formaţi să bat pentru credință şi Patrie contra 'Purcilor lângă confiniile stăpânire rusești, la confiniile pe care de departe privin-

du-le

mai înainte “Turcii tiemuraiă,

amintindu-și

pe

învingătorii

de la Cartaliii, Râmnic,

Batiniui și Loveea. La aceste confinii înfvicoșate ai venit barbarii, și pentru întăia și ultima dată ai vădut fără temă stând nemișeate baionetele înmărmurite ale Rușilor. Imaginaţia aceluia ce putea să creeze când-va împrejurările (combinaţiile) timpului, adică
variata, schimbare a formei lucrurilor ominești, imaginaţiunea aceluia își va representa, .
o împrejurare așa de curi6să, privirilor ominești! Dar istorisirea împrejurărei legăturei epis6delor și a terminărcă dramei Greceşti în Vlaho-Moldavia nu este șI nici pâte fi acum

subiectul nostru,

pentru

că n'am

întreprins

a serie istorie,

ci să deseriim

două lupte a,

parte în care saii arătat bravi un mie număr de Greci, în ţară streină și suspect priviţi, la începutul periculului părăsiți, pedestrimea fără materialul măcar de resbel, față,
cu o cavalerie inamică numerâsă, hătându-să la loc șes. Pe cei mai mulți din ei i-am
cunoscut personal și am fost martor aculor a bravurilor lor de la Sculeni.
Mărturisînd că v'am representit mai înferior faptele și vrednicia, vâstră, vă cerem

ertare,

o sacre umbre!

Voiam

a ve admira

tăcând,

dacă nu ne-am:fi cugetat că subli-

mul discurs panigirie al vostru constă numat din simpla expunere a faptelor vâstre ! Părăsindu-și unul averea sa, altul ocupaţiunea, qilnică productivă, altul separându-să din
braţele rudelor sale, aţi alergat la locul de luptă cu cheltucla vâstră, fără a vă mânji
mânile cu furturi și jafuri, cu cari at rușinat numele de Grec mulți falsă soldați, .precupeţi rușinoși a acestui sânt lucru al libertăţei. Pretutindene unde v'aţi aflat o! barbaţi vrednici, aţi onorat Patria! Cât era de demnă virtutea, vâstră de a se încununa cu
“laurii” vietoriei și câte trofee bărbiţia vâstră ar fi ridicat contra, inamicilor, dacă întâmplarea nu vă var fi privat de tâte mijlâcele vietorici. Dunărea, Prutul şi Oltul în cât
vor curge, tot-dcuna vor anunţa virtutea vâstră, și contemporanii și cele-l-alte generații
vor bine-cuvânta numele vostru. Și precum curgerile râurilor se succed continui, fug și
se fac nevăţute, Iar riurile remân în timp nesfârșit, aseminea și corpurile vâstre, cădând
sacrificii pentru Patrie, n'aii luat îngropare nici comună nici particulară, dar bărbăţia
și eroismul vostru se vor strecura din secul în secul strălucit și neperitor,
O! sacre Corp (îszt 042)! Vai! Nu pot să te pronunţ, fără să suspin adânc și să
plâng cu amar pentru nimicirea ta. Creat după tipul corpului saeru din Theba, ai avut virtutea aceluia,

dar ai suferit şi același nenorocire,

după

cum și acela la Cheronea,

Bravii tă căpitani mau minţit acestă glori6să numire a ta, ci resistând pedestri în contra cavaleriei inamice, pe șesul Drăgașanilor, ati cădut cu mii de răni în pepturi. A cădut căpitanii: Chefalonitul “Leucas, Andronie Poloponesianul și stegarul Andrulea Pambiolache, Panaite Cutolache, Metodie Boiazache şi cei trei bărbaţi Sfachioţi. Au cădut
cel nai iubit, iubitul căpitan Dimitrie Suţul Bizanţiul, care la multele suferinți a vieței sale soldătești de patru luni și la nesuferitele sale lipsuri n'a pronunțat nică odată,
cuvânt de răpştire, ci desculț zîmbea, flămând se sătura adese numai cu popuşoiii copt,
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și dădea cu răbdarea sa bine-voitâre exemplu de supunere militară. A cădut copilul
dumbrăvilor Ithachei, Talmos al teatrului odisian Grecesc, cel mai drăgălaş Dracule.
Ai cădut toți aceștia, dar cădând ai ridicat numele Greciei. Pământul fructifer al
Drăgașanilor a devenit de mult preţ prin sântul lor sânge, și preste puţin vase de aur
pline cu pământ de acolo vor orna templul nemurirei, pe care Grecia, îl va, ridica spre
gloria fiilor sei bravi.
(Originalul în grecește ; tradus în româneşte
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ca Mitropolie Noiă. . . .
.
CCCĂĂVII.
Hrisov din partea Domnitorului

Iulie

cu reședința

Albe, devenită acum Mitropolie. Tot odată se dice în
de vândare că Biserica Albă este deja Mitropolie veche.
Ursache Visternicui dărueşte Bisericer Albe, Mitropole
o parte din casele Iorgii, dela care le are cumpărătură,

tropolitul

1697.

jurul Bisericer Albe

Alexandra

Act

nului

5,

caselur din

Solomon

tropolie,

19,

al Moldaviei

reposatului

se aminteşte

1695.

ca Mitropolit

Duca, pe care acesta le-a dăruit Sfintei Mitropolii-Biserica

sericei
actul
VIII.
veche,

1651.

subsemneză

Vângarea

tasiei

1685,

şi care continuă a fi Mitropolie în lași

Tai

soţia
1654.

Mitropolie

până la 1682, când devine Mitropolie Biserica Stratenia, zidită de Anastasia, Dâmna lui Duca...
e.
V.
Vângarea caselor Mariei Hăsnășescu, în care Mitropolitul

Dosoteiii

1653.

vând

loc de casă lui Iorga, care loc de casă era situat din sus
Mitropolitul. In actu! de vândare se vede adeverirea lu

Varlaam Mitropolitui şi a preoţilor dela Biserica Albă...
III. Vândarea caselor lui Iorga, în care se face amintire de
Biserica Albă şi în act subseriii Și doi preoţi a acelei Bisericl.

Iulie

16785.

293

locul

pe Andronache
se aunintese

mai

domnesc

din

Branişte

de

Biserica

Albă,

..
Antioh, prin care

cu

o bucată

de

din jurul

laşulur..

.

294

pă-

Stolnicul pentru serviciile sale, și în care
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»
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Actul de cumpărare a locului lui Sandu Alevra,

moșia, Cecanii,

1732,

împrejurările

dând

296
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dovei în afacerea reliquiilor St. Ion Sucevschir. . . . ..
Respunsul Episcopului de Rădăuţi în afacerea St. reliquii cătră

Mitropolitul Moldovei.
ae.
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28.

1162.
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5.

spune şi starea de cultură a Ierarhului.
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cultivarea moșiilor Mitropoliei cu ştiute condițiuni. . ....,
XXIV. , Act de danie diu partea Mariei Comiser, prin care hărăzeşte Bisericer Albe din Iaşi parte sa din satul Soloneţul.

26

Mitropolii. .

28

XXIII.
Permisiune dată, Mitropolitului Iacob (de cătră Domnitorul Scar)at Grigorie Ghica de a-și aduce Gmeni streini pentru

XAV.
Hrizovul lui Grigorie I6n Voevod, relativ la salariarea
personalului bisericese de la Biserica Domnâscă din Iaşi, Sfântul
Neculai. prin
prin
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i
care
fe
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Octomvre

1764.
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AXVI. Dania Domnitorului Grigorie I6n Voevod,
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a
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31.

1712.
15.

Dechemvr.

Aprilie

Mar

31

trebuinţa, seâlelor domneşti

pe care l-a cumpărat Mitropolia prin Ioniţă
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301

cererea lui Pavel Morţun făcută asupra lui Stefan Sileoan pentru împresurare de moşie. <a
ANAL.
Un act relativ lu şeslele din lași în epoca Fanarioţilor.

300
33

CUCSAĂVII,

Hotărîrea

lui Pavel Morţun pentru
lui Stefan Sileoan,

NAN.

Dania lur Teodor

dată de Constanţin

împresurarea

Vârnav

Başotă în

favorea,

ce suterea din partea,

300

Mitropoliei Moldover, cu hra-

mul Sântul Gheorghe,
CCCAXXIA.
Domnitorul Grigorie In Calimah recunâşte pentru Mitropolie trei seutelnici de tot birul şi carir să se ocupe
pescăria

pentru

trebuinţele

Mitropoliei, de

aseminea

31

şi

iG.

302
299
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vede că administraţia ţărer și pe atunci era în mânile rusești
ca și altă dată.
.,
CI IDD a
CCUALI. Serisârea oficială a Impărăteser [Ecaterina II cătră
Mitropolitul Moldovei și Episcopii ţărei Moldovei, prin care-i
sfătueşte a nu se espune latrădări din partea 'Nureilor ȘI a-ȘI

502

aminti că ea luptă contra Agarenilor, vrăjmași al creştinismului.
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CCCALII.
Adresa Guvernatorului de Liov cătră Graful Romanţov, prin care atrage atenţiunea sa şi-l cere favârea sa
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respectul conservărei Monastirei Schitu din Liov.
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1776.
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CCCXL.
Ordinul Generalului Rus Ilristofor Ion Ștofeln cătră
administraţia ţărer, de a scote toţ clerul de la dări, zaharel
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cătră Domnitor şi dreptul preoţilor de a lua dejmă de a qăcea dela locuitorii acelei părţi de pământ din Soloneţ, . ...
NXIĂ. Invoirea dată Mitropoliei de cătră Domnitorul Grigorie Ghica Voevod, de a aduce 6meni din afară de țară, spre
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XĂVIIL.
Hrisovul lui Alexandru Ghica Voevod, relativ la întreţinerea, personalului bisericese dela biserica domnâscă din Iaşi,
Sântul Neculai, ce a avut prerogative, ca una ce fusese Mi
tropolie, e n
CCCAXĂIII.
Pitacul Domnitorului Alexandru (Ghica Voevod,
prin care recunâşte de proprietar pe un bătrân de pe moșia
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Noemvrie

1766.
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Din

acâstă

şi locuitori,

român

carte

şi Episcopii ţărei

şi prin

şi boeril țărer.

de

judecată

se

în vechime aveai

303

.....
în afacerea

care se

arată

..

constată

dreptul

3014
30.4

că

Mi-

de aju-

deea procese de proprietăţi între pers6nele bisericeşti şi laice
și a pronunţa sentințe definitive, ca în instanţe de drept, du-

1778.
1730.

—
Ghenar

pre legile bizantine, şi care ai trecut la noi şi ai durat mult timp.
ÎNAIL.
Hrisovul Domnului Constantin Moruzi, relativ la subvenţionarea sedlei din insula Patmos...
îi.
XAXIII.
Hrisovul Domnului I6n Constantin Dinnitrie Moruzi,
prin care se scutese preoţii şi diaconii de dări „personale cătră

307
33

Documente

70.

IV
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"”
30.

1182.

Mai

1152.

|
Oetomvrie

stat şi se întărește subvenţiunea ce vor ei a da de bună voe
pentru ucenicii sedlei din Tarigrad. . . . . . . .. . . .
CCCALVI.
Prin acest act de vecinică vângdare se constată
că Mitropolitul şi lpiscopii ţărei întăriaii sau autentificaii actele între părți de vândari şi cumpărări; se mal constată că,

_
35

și că tot acolo unde este astâgi Mitropolia
a fost şi pe acel timp.
COCXLVII.
Incercarea Episcopului din Bucovina, după râpirea Bucovinei, de a lua moşiile Sântului Gheorghe din Su-

305

locul de alăturea

3.

de Mitropolie

aii trecut la diferite persâne

ceva,: fosta Mitropolie a Moldaviei, și respunsul Mitropolitului
Moldaviei prin care-i spune prin termini hotirîţi, că moșiile
fostei Mitropolii din Suceva aparţin de drept Mitropoliei Moldaviei, pentru că ele sai dat scaunuiui Mitropolitan și că ori
unde

s'a

muta

reşedinţa

Domnitorului

ţărei,

strămutându-se

şi Mitropolia ca o cerinţă naturală, averile Mitropolivi trebue
să remână tot ale: Mitropolier, ori unde ar locui, pentru cuvântul că ctitorii le-ai dat Mitropoliei. Tot odată se vede că
după mutarea Mitropoliei de la Sucâva la Iaşi, Biserica St.
Gheorghe,

|
1782.

Dechemvr.

1185.

Septemvrie 27.

15.

Martie

-

16

al

1187.

Martie
Ghenar

din

Suceva,

era ca mitoc

al Mi-

,

Huşului..,

două

pe

moșii,

spre a-și putea

Vice-consulului

rusese

din

Iaşi

de

a-i

309
36

Mitropolia o

revandiea

moşie a sa Picioroganii de la Banul Grigorie Balș. . . . .
COCALIĂ.
Individul Gheorghie Panaite Varlaamovici dă plenipotenţă

1786.

Mitropolie

CCCALVIII. Pitacul domnesc cătră Beizade Dimitrache Mavrocordat, prin care se învită de a da actele sale de proptietate de

1156,

vechea

tropolici de lași. .
cc...
.
Act de hirotonirea ieromonahului Iacob ca Episcop
XAXIV.

vinde

310

averea

sa din Moldova și a 10 trimite în Rusia, de sigur din causa
nestatorniciei timpurilor; din care causă și mar mulţi Români
- ai emigrat în alte ţări..
eee...
20. XXAVI.
Arzul ce sta seris cktră prea puternica împărăție, pentru
alegere la Mitropolia Moldovei a Preosf: Mitropolitului Leon,
ce a fost Episcop Romanului. . .
cc...
—
CCCLIIL. Arzul ţărei cătră Pârtă, prin care-şi arată Moldova!

310
,
39

credineioşia sa cătră Imperiul turcesc, îi mulţimește pentru Domnitorul trimis din noii şi râgă de a nu se supune la, dări gre-

1187.

Septemvrie 21.
|

1187.

Noemvrie

28.

11788.

Matu

11.

1188.

Main

20.

le țara, din causa lipsei de producte a anului trecut. . . .
CCCLIV.
Epistola Mitropolitului Moldaviei cătră Patriărhul
din Constantinopole, prin care-l râgă de a mijloci la Pârtă spre a
o convinge, că Moldovenii sunt racle supuse şi ascultătore şi
că Domnitorul trimis este bun și înţelept. Apoiîl râgă de a-l
înştiința continui prin scrisori ce 'se mai întâmplă prin Con-

stantinopol relativ la Moldova,

armatel

1788.

Maiu
Dechemvr.

rusești, spre a se înţălege ce este de făcut pentru

25,
25.

ispravnie Dimitrache Alexandrovici, din ţinutul Sorocei. . . .
CCCLVIII.. Mitropolitul Leon felicită pe Graful Romanţov de

venirea

armalelor

rusești

în Moldova,

şi râgă

315.

318

ţară;

apol că Ruşii întră în ţară şi.că Turci se vor retrage. . .
VII.
Baronul Alexe înștiinţază pe Mitropolitul timpului despre

1198.

. . .

COCLV.
Serisbrea Mitropolitului Leon cătră Episcopul din Bucovina, spre a mijloci cătră Împăratul Austriei de a nu avea în
ură ţara Moldovei, că adică a fi trimis arz cătră Portă şi din
care sar atinge interesele Austriei. . .
CCCLVI. Ordinul lur Alexandru I6n Ipsilant cătră Mitropolitul
Moldovei, prin care-i împune dea contribui: clerul la nevoile țărei cu suma de 12,500 ler, împărțind acestă sumă pe Episcopii şi Monastiri, cum 'va socoti de cuviinţă. .. .....
CCCLVII. Mateiu Canta, Visternicul ţărei, serie Mitropolitului
Moldaviei din Cernăuţi, că se duce la Romanţov, generalisimul

315

a se numi

318
67

Sântele Sărbători a Naşterei Domnului, când acesta venise în
Moldova, cu armata, și Mitropolitul îşi luase reședința în Mo-

1192.

a

Aprilie

nastirea Galata. Iar acesta probabil pentru cuvântul că Amvrosie era gata a veni în scaunul Mitropoliei Moldaviei și a
„ înlocui pe Leon, după cum adesa să întâmplă,
că adică armata,
—

rusască venea

şi cu Mitropolit din Rusia

. . . ......

Gramata Patriarhală a Patriarhului Neofit, prin care dă

adesiu-

319

V
.

1792.

„Dea sa canonică de a să face alegere de Mitropolit în Moldov
unde de la 1788 nu era Mitropolit canonic, pentru că Amvro a,
sie
Mitropolitul era venit cu oştirile turcești. 'Tot odată în
acestă
gramată se expun drepturile ce patriarhatul susţinea că are
asupra Moldovei și care le motiveză pe obiceiu şi canâne ....
22 Mitropolitul Iacov Stamati dă următorea enciclică cătră
tâtă eparhia sa, prin care declară, că atât Amvrosie Mitropolitul,
cât

Iunie

Yagina

320

şi Gavriil Biinulescu, ocupând scaunul Mitropoliei Moldove
i prin
influinţe streine, când Ruşii ati intrat cu armata în aceste Principate, nu eraă Mitro oliţi canonici ai ţărer; şi dar
Mitropo-

1792.

Noemvrie

1.

|

1192.

Noemvrie

9.

1192.

Noemvrie

20.

1794.

Dechemvr.

17.

litul Iacov, în urma |otătrei patriarhilor ortodoxă, declară venirea sa la scaunul Mitropolitin ca canonică şi în conformitate cu legile şi vechile obiceiuri ale jerel prin alegere . .
CCCLXI.

care dispune

Ghenar

1796.

lunie

1196.

Iulie

.

1796.

1796.

,
Iulie

August

Octomvrie

să se

în anul

următorii

râdă

may

29. XXXVII.
Un document, prin care se constată rescumpărarea
„locului din faţa Mitropoliei Moldovei de la embati
cari, precum

7.
9.

şi existența Academiei Domnești, . . co.
.
XĂAVIII.
Gramata cano
a ni
Mitropcă
olitului Iacob, prin care
se recunâşte trecerea. Episcopului de Huşi Veniamin Costac
he
la Episcopia

de

Roman

12.

13.

.

c

.
COCLAVIII. Egumenul monăstirer Cârligc
ulur I6nichie, din ţinutul Nemţului, să jălue te la Domnie, că servitorii.
ei,
pretinşi răzași, calcă pământul monastiref. DomnitorulBiseric
trimela Divan

spre

împricinaţilor, pentru
30.

.

decată la st.
CCCLXXII.

Dimitrie,
Reclama

a să judeca,

că este timpul
când nu mar
lut Ghedeon,

acesta

suspendă

322
»
323

multă,

trimite şi lipsurile anulur trecut. “Lot odată mat declară că va
țară n'a rămas de cât forte puţin malai și păpuşor, care în
va fi în deajuns pentru hrana locuitorilor pănă la pânea viitârenu
.

326
41
42

judecata,

muncei şi să vină la jueste de lucru pe câmp.
dichiul Mitropoliei, cătră

Domnitor în pricina unui schimb de MOȘII, ce s'a făcut
între
Visternicul Iordache Balş şi Mitropolie, şi de care conven
ţiune
nu sa ținut lordache Balş. . .
.
CCCLAX.
Dânuirea din partea Domnitorului Constantin Duca
Voevod Monăstirer Dancu a unul heleştei şi a unui loc
din

jurul Iaşului, în care să vorbeşte de mai multe localităţi, care-şi
păstreză numele pănă astă-di. 'Tot-odată se constată că pănă la
acest Domnitor Biserica Dancului era Biserică mirenescă
şi că
acest Domnitor :, declarat-o de Monastire, de și este situată
în mijlocul orașului, şi a închinat-o Ja Sânt-Agora.. ...
CCCLXXI,
Prin
ni! Monastirilor

ţ

facă

321

casa ce Gheorghe 'Tăuşanu

I.
Constataea experţilor numiţi de Domnitorul Alexandru Constantin Moruz pentru a revandica Mitropolia casele
lui
Gheorghe 'Tăuşanu pe locul d...
....
. . . .
.
CCCLYIII. Declaraţia lur Gheorghe Tăuşanu,
că a
bani! pentru casa din dosul Mitropoliei și că nn matprimit
are pretenţiune asupra &.. , .
.
.
CCCLKVII. Arz-magzarul ce s'a trimis de ţară la Portă,
cerând ai să ușura darea în zaharea, din causa lipsei
producte şi alte împrejurări a anilor trecuţi, declarând că de vrând

țendu-i

RI
1196.

a să rescumpăra

cut pe locul Mitropoliei și a-i respunde Mitropolia banir..afă- CCCLXI

Dumnegei

179.

"Pitacul Domnitorului Alexandru Jloruz Voevod, prin

acest pitac domnesc se constaţă că Egumepământeşti erai recomandaţi, din vechime, de

323

332

830

Mitropoliţi şi Episcopi Domnitorilor, şi aceștia îi întăriati în Egumenatul lor. Se mar vede din acest pitac, ca. călugări! nesupuşi ascultărei Egumenului erai duşi la Isprăvnicie spre

1198.

Matu

14.

1500.

Augast

23.

Cercetare,

e

COCLXXIV.
Orâinul dat vătră Spatarii Lupu Balș
Mihalache Luca de Domnitorul Alexandru Iân Calimah, șipentru
a
fi la hotărîrea, moşiei Cârligului, de lângă Iaşi,
“fără
smintel
ă.
COCLXSVI. Acestă carte de mutare, din timpui Mitropo
Jacob Stamate, ne arată că în tot-deuna s'aii păzit în litului
tră ordinea şi disciplina canonică, așa că nu putea ţara n6sun preot,
fără cartea Episcopului, să se mute de la an sat la
altul,
Se mai
constată că locuitorii erau obligaţi, dupre angaja
mente, a lucra
preotului câte două «ţile pe an, cel puţin, . ID
.

334

335.

VI
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1801.

Aprilie

1802.

Julie

16,

1802.

Octomvrie

14.

1802.

Noevrvrie

1803.
1803.

Martie

29.

1803.

Mai -

15.

1803

$.

Aprilie

7.

l.

CCOLĂXXII.
Felicitare ce o face Vasilie Savitzehi din Petersburg -unui Mitropolit, primit ea membru în Sinodul Rusiei și decorat cu ordinul st. Andreiă.
.
|
CCCLXAVII.
Seris6rea preotului Nectarie despre starea bisericei Mavromol din Galaţi, metocul Mitropoliei de Iaşi, și despre
abuzul unor persone. . .
|.
[ . . . . . .. . |
LVIII.

Inștiinţarea Domnitorului Moruzi

16.

336

de venirea sa la tron

şi sfătuirea dată cătră Mitropolit și boeri de a fi în unire cu
toți spre a-l ajuta la administraţia țărel mai cu folos. . . . .
LIS. Înştiinţarea Domnitorului Moruzi cătră Mitropolitul ţărei Iacob, cătră Episcop! şi boeri pentru a-i da relaţii de-veniturile ţărei.
LA.
Serisorea lui Vasile Malinescu cătră Mitropolitul Iacob. .
LXI. Răspunsul Mitropolitului cătră Graful Romanţov în afacerile țăre.. . . .
e...
...
LNII. Serisorea lui Vasilie Mălinescu român, amic al Mitropolitului Veniamin

Maiu

339

şi petrecttor

în St. Petersbug,

68
69
10

îl

prin care îl fe-

licită de suirea sa pe scaunul Mitropoliei Moldaviei. . . . .
COCAALIA.
Epistola Mitropolitului şi a boerilor ţărei cătră
Italinschi, representantul Rusiei la 'Farigrad. prin care-l râgă de
a-i ocroti cu protecţia sa spre a se mal uşura de valurile, neca-

23

August

19.

dată de Logofeţia cea mare a ţărei. .

Septemvrie 23.

LAIV,

.

.

.

.

Serisorea Consulului Rusesc cătră Mitropolitul

min în afaceri politice din acel timp.

CCCLAAN.

.

e.

î..

N
>

Maiu

Venia-

cc...

=
“o

„1908,
1803.
1803.

zurile și însărcinările ce sufereai de la Turci; far acâsta so
facă în taină,
e.
IXIII. O carte de judecată pentru o proprietate din Hârlăii,

Seris6rea Egumenului de Adam cătră Mitropolitul

Veniamin, în cestiunea moşiei Ocani, prin care să arată că s'a,
răşluit acea moșie «dle cătră Monastirea Mavromol din Galaţi. .
1803.

Octomvwrie

19.

CCCLĂXAI.

Epistola Mitropolitului Veniamin cătră epitropil bi-

338

" sericei Mavromol, prin care-i înştiințază că aii numit de egumen
pe un arhierei grec titular, anume Doroteiii Stavropoleos, numai de scop de a-şi întimpina cele de nevoe pentru tratu, întergicându-i de a se împrumuta cu bani, pe comptul bisericei
1803,

Noemvwvrie

Il.

1804.

Ianuarie

l.

Mavromol, mitoc
LSV. Seris6rea
în afaceri de ale
CCCLAXĂIII.

al Mitropoliei Moldovei. . . .
lui Malinovsehi cătră Mitropolitul Veniamin
ţărei, spre a proteja pe Români la Petersburg.
Declaraţia dată Mitropoliei Moldovei de părin-

0

14

ţii din Monastirea, Suceviţa prin care să încercă a apăra pe căMoldova

Schitului din Polonia și aşădaţi

la Mănăstirile Coșula și Zohirenii,

tul acei călugări de a-şi lua averile

1804.
1804.
1805,

că aravea

în aceste Monastiri, strămutându-se în altă Monastire

XXAIX.

drep-

aduse cu ei la întrarea lor
.

a.

_Prerogativele date Tipografii Metropolitane din Iaşi,

Fevruar

15.

Martie

15,

LĂVI. “Tot Vasilie Malinovsehi lăndând virtuțile păstorale ale
Mitropolitului Veniamin.
cc...
o...

Martie

15.

COCLXAĂXV.

de cătră Domnitorul

Alexandru

Moruzi.

.

.

.

339

..

Ispisocul Domnitorului Alexandru Moruzi Voevod,

GO

în

a

„lugării veniţi de la Monastirea

relativ de epitropia caset Scarlat Manu, ce dispune a să vinde
casa la sultan-mezat; din care se constată modul vândărilor prin

1805.

IMEZAtUri,

Maiu

-

21.

eee

eee

eee

eee

ee...

.

OCOLXXĂIV.
Anaforaua Mitropolitului Iacov, împreună cu a
boerilor cătră Vodă, prin care arată că procedura urmată pănă
acum

în ţară

între părţile

contractante, făcându-se

adesea

341

fără

înscrisuri şi martură, dădea, pricină de a se curma judecăţile prin
jurământ ori cărţi de blestem; că adesea impricinaţii deveneaii
sperjuri. De accea

1505.

August

se râgă să se dea un ispisoe

stătător la Mi-

- tropolie; ceea ce Domnul admite... . . . .
l. CCOLAXAVI.
Neguţitorii greci, trăitori î. Iași înfiinţază dupre

310

modelele altor societăţi din Orient, o societate, numită Adelfaton

1805,

Octomvrie.

4,

la 1805, ce se confirmă de Mitropolitul Moldovei Veniamin și
de Gherasim Episcopul Romanului. Din conţinutul statutului acestei societăţi să străvede scopul înființărei societăţei, care era de
a aduna bani spre a-i servi la trebuinți, când va suna oraeliberărei Grecilor. Societatea era pusă la început sub patronagiul
bisericilor, . ;
CCOLXXXVII. Mitropolitul Veniarain cere prin anafora de la

342

VII

Domnitorul Constantin Moruzi de a-l accepta cererea spre a înființa în Mitropolia Moldaviei o şcâlă de psaltichie, pentru cu-

Pagina

vântul că a găsit un om special,pe Protopsaltul Petru, fost al
Patriarhiei, de a-l angaja ca protesor cu 300 lei pe lună. Apor

se arată că tot supt acest Domnitor s'a început și şeâla din So-

cola unde se învăţa în limba patrici de clerul ţărei științele profane și
1806.

Ghenar.

3.

bisericeşti.

Domnitorul întărește prin pitac acestă anafora

CCCLĂXXVIII.

Cartea de blâstim

în totul.

dată de Mitropolitul

Ve-

niamin, dupre hotărîrea domnesc, spre a se putea constata marginile moșiilor Stolnicenii şi Sărăţelul ale familiei Grigorie Hermeziul. Aseminea cărţi să dădeaii de Mitropoliţii ţărei, dupre întervenirea puterei civile, forte adese, pentrucă nu era cu pu:

tinţă a se stinge alt-fel pricinile din societate, lipsind inserisu-

1806.

August

Il.

1807.

Aprilie

27.

1807.

Matu

rile şi hotărniciile moșiilor în mod regulat.

.

e...

CCCLXXXIX.
Cartea de blăstăm dată din partea Mitropoliei,
prin intervenirea puterei civile, spre a se constata întinderea
a două moşii, proprietatea Monastirei Profetul Samuil din Focșani, Le-am dat acestea publicităţei spre a se păstra formularele lor.
LĂVII. Marturia veliţilor boeri ai ţărci data “Mitropolitului
Veniamin pentru cuvintele insultătâre ce i-a. adresat consulul
Austriei Sior Hamer în plină adunare. .
Acest act este o proclamaţie eteristă. ca şi acea din 1821 subt
Ipsilant, dar care a fost stinsă de Ruşi, desfiinţându-le corpul de armată ce-l formase în Valahia la 1807. In capul a-

cestei revoluţii era Pangal şi care-şi avea organisaţi șefi de armil. Grecii lucraii secret, prin societăţi oculte, sub pretexte
de

ajutoruI mutuale şi ndunai bani spre a-i avea la trebuinţă la
îndămână. Cu chipul. acesta să înţeleg în realitate scopurile ce

1807.

Mau

1507.

Matu

1507.

Mau

nutreait Grecii prin îmulțirea şeolelor greceşti în Principate,
prin numirea de Domnitori fanarioți şi de Episcopi şi Mitropoliți greci, mat ales în Valahia, şi prin insistența de a face
să se închine cât mai multe monastirr pâmGutene la locuril sânte.

LAVIIL.
“afaceri

O epistolă a lui

politice. .,

.

cătră Mitropolitul ţărei în

.

XI. Declaraţia lu Dimitrie Sturdzn despre urzirea unor intrigi,
spre a scote din scaun pe Mitropolitul Veniamin şi â-l înlocui
prin Exarhul Gavriil
.
LĂIX.
Serisrea Domnitorului A. Gh. Hangerliu cătră ţară,
p in care-i face cunoscut că vine ca Domn și cu oştire turcâscă

în contra

1507.

.

Mihelson

oştirei ruseşti, ce ocupase deja

şi țara Românesc,

CCCLC.

Maiu

vanul

prin

raport

Moldova la 1807 consumă
ţin din

causa seceter

al sâi,

17

45

principatele Moldova

Alitropolitul Veniamin arată de sigur împreună cu Di-

ţărei,

363

că armatele

ruseşti

17

întrate în

nutrimentul locuitorilor, care este pu-

anului trecut, și se

rogi a nu aduce sără-

cie în ţară. La care raport (ăeneralul Rus Mihelson dă respunsul

1807..
1807.

EVAȘIV
Iunie

LAX.

Lunie

ALI.

Care

urmeză,

Ordinul.de di a comandantului

i

armatei ruseşti din Iaşi

spre a. numai asupri pe locuitori cu angări,.

Apărarea

Mitropolitulul

cum și a Episcopilor

de Roman

,

Veniamin de cătră boerii țărei,
şi Huşi, la clevitirile

348
80

ce li se

aducea de partida rusască, spre a-i seâte din scaun și a-I înlocui
1807.

August

20)

cu alte persone...

CCCĂCI.
Baronul Menendorf înştiințază pe Mitropolitul Veni- amin, că împăratul tuturor Ruşilor a acceptat ca Mitropolitul
Moldaviei să păstorâseă pe creștinii pravoslavnici din Basarabia, .

46

carii sunt lipsiţi de păstor. Acâsta însâmnă că deja Basarabia e-

ra pusă

1907,

August

1807.

August

1807.

August -:

la ochi. de Ruşi

și ocupată

milităreşte,

lucru ce devine

tapt împlinit la terminarea resboiului din 1812...
LĂKI. Stefan Apraxin representantul oştirei ruseşti anunță sosirea armatel la Nistu şi că a primit prin representantul Moldovel Alecu Ianculeii înștiinţările din Moldova. . ...
25, LA SII. Răspunsul lui Apraxin, relativ la întărgdierea armatei
ruseşti de a întra în Principate, din cansa armistiţiului pro- voeat de bâla epidemică. .'. .
28. LĂXIII. Jalba Moldovenilorși “Muntenilor catră” General
ul
rusesc: Apraxin de a mijloci ln [mipărat proţecţiunea sa spre a
scăpa de abuzurile și jafurile Tarcilor.. . .

349
80
81
82

VIII
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1807,

August -

30,

1807.

August

—.

1807.

Septemvrie 1.

1508.

anuar

11.

LXNIV. -Respunsuli lu. Apraxin cătră,. Mitropolitul şi boerii ţerei, că a trimis scrisorea ce a primit dela ei locului cuvenit.
XXV.
Raportul generalului rusesc Apraxin cătră Împăratul
Rusiei, prin care arată înclinarea Moldovenilor şi Muntenilor
câtră Rusia și cete de a realisa chiar el încorporarea Principatelor la Rusia. . n.
[ceea
LXAVI.
Seris6rea lui Apraxin cătră Mitropolitul ţărei, prin
care-l anunţă
CCUACII.

nişte

Sturdza. Divanul
1808.

daviei,
Fevruarie

28.

LXXĂVII.

81
81

sosirea boerului din Rusia, cum și sosirea sa la laşi.
Cererea

recăpăta

83

Medelnicerului

ţigani

pretinși

Moldaviei

Ioan Mere-acre,

ai

săi

luera sub

de

la

pentru a-şi

văduva

titlul de Cnezatul

Maria

Mol-

e...
cc.
[|

349

O epistolă cătra Mitropolitul Veniamin, prin care se

arată că va fi înlocuit la Mitropolie cu o altă persână, dupră
voinţ Împăratului rusesc, când Mitropolitul sa retras la Nemţ,

1809.

Martie

|.

1808.

Martie

].

$5

XLIL.
Boerii divaniști ai ţârei dai Mitropolitului Veniamin, ce
sa înlocuit cu Exarhul Grigorie, ca loc de retragere din Mitropolie Monăstirea Slatina cu veniturile ci, pănă la morte... . .
SLIII.

Hotărîrea

Divanuiur

Cnejier

Moldovei,

“+7

prin care-i re-

cunoște Mitropolitului Veniamin dreptul de a trăi la Monastirea
Slatina și a se bucura de veniturile aceiei monastiri. (Exarhul
Gavriil venise deja la Iaşi şi Mitropolitul trebuea să se retragă
1811.

Septemvrie

7.

sub aparenţa de dimisionare),. .
cc.
CCCACIII.
Din acest act resultă că Exarhul

litul Gavriil,

cc...
rusesc, Mitropo-

român de origiae, visa deja că Moldova va fi în-

corporată la Rusia, ca şi Basarabia, şi pentru acest scop ia disposiţiuni spre a se constata întinderea Pcalui Mitropoliei, cine

Noemvrie

de
1.

aşi.

e

ce.

CCCĂCIV. Acest Potropop Petru Cuminschi era adus de bună
s6mă în lași de Gavriil Exărhul şi a fost fără îndodlă rus. Din
acesta se vede că, și în administraţia

1812,

Octomvrie

1.

1812,

Octomvrie

“4,

1813.

Maiu

„20,

XLIV,

Julie

10.

1813,

lulie

11.

1813,

August

14.

“moșiilor

Dimitrie...

Ghenar

—

Voevod,

Sântei

Mitwopolii

din „Basarabia,

care la 1812

se luasă
de Ruși. .
cc...
CCCAUVI. 'Din -acestă carte-de inutare se constată că administraţiă b:sericescă în ţară era în conformitate cu canânele, şi
că Mitropolitul Veniamin se afa la .acestă «dată în visită canonică pe la Flămânzi. Se aminteşte și de Vicariul Mitropoliei
, -,

,

COCĂUV.
Din-acest act oficial se constată că pe la 1813 încă
se 'dedeai 'streinir. ori omenii fără căpătâiă, ca irobi -pe la mo-

-nastiri și chiăr pe la persone.

.

.

.

CUCĂCVII. . Mitropolitul Veniamin :hărăzește Protoiereului Lazăr 0 căsuţă, proprietatea, st. Necular -Domnese,-de lângă școlă
în “colţ; far-acesta ;pentru-a-şi mai seste din .cheltuelile ce pre -

'tinde:că

1814.

Imvitarea Domnitorului I6n Scarlat Alexandru

trimisă cătră Mitropolitul Veniamin, spre ase reîntâree din Monătirea Neinţului şi-a-și relua scaunul, . .
cc...
XLVIUI. Relaţiile Mitropolitului Veniamin în afaceri politice
în -al:

1813.

inferidră bisericescă se a-

ducea în timpul ocupaţiunilor une-ori amploiaţi ruşi. . . . .
ALVI. "Chemarea Mitropolitului Veniamin din-Monastirea Nem:
țului de cătră toţi boerii ţărei spre a-și relua scaunul Mitropolitan.

-ar

fi-fâcut:cu .repararea

eX. Se

aminteşte

şi de

:392
351

întâia

:arhipăsto
-a -Mitropolit
rie
ului Veniamin 1803—1807 . . .
COCĂCVIIL. -Firmanul Porţei cătră “Domnitorul Alexandru Calimah Voevoi, prin-care:i mulțimește de serviciile ce aduce cu

I

I1S1,

mal știe pentru ce scopuri. . cc...
..
Ordinul Divanului Cnejiei Moldovei cătră Spatarul Constantin
Catargiu, pentru a păși la hotărnicirea locului St. Mitropolii

[Iu

Septemvrie 10.

at

ȘI.

osîrdie “Porţei, -mai. ales pentru -trimiterea -zaharelelor, şi-l invi-

1816.

Septeihvrie

1816.

August

*

ţi.

“tă a se „puria-aseminea.şi

de-aice'înainte..

...

.

...

„OCOXCIX, -Adresa Mitropoliei :cătră'consulul general Rusesc
„ din Iași-în pricina moşiilor
din : Basarabia pentru:un schimb ce a
ficut Mitropol
-eu Iordachi
ia Vartolomei Serdarul. . . . .
s&$. CD.
Scrisârea Protopopului Dumitrache cătră, Protosinghelul ,
Mitropoliei Isaia, prin care-i vorbeşte despre transportarea unor
'lespeqila Iași,” de. facerea -uxior fpreoţi şi diaconiși de'culegerea,
de'rășină și culbeci pentru.-a-i trimite -la Mitropolie. .-. ,

:893
354

IX
1816.

CDI.

Mijlocirea Mitropolitului „Veniamin cătră Graful
Capodistria, pentru a să reîntârce moșiile, ce Mitro
polia

Pagina

rabia, înainte de luarea ei, de la Sărdarul Iorda avea în Basache. Vartolomei,
cu

care

Mitro

polia făcusă schimb, fiind-că imperiul Rusesc a
declarat că averi bisericeşti pot să rămână în Basar
abia. Mitropolitul Veniamin,

voind a sfărâma acel schimb pentru că
Mitropoliei, reclamă la Ministrul Capodistria de eraa i păse
da dreptate
LĂXIX. -Deslegarea dată Domnitorulur Scarlat Calim
ah de Reuf
„Paşa, ce conduită trebue să țină faţă cu intenţia Austrie
i de a
întroduce în Moldova Episcop latin.
cc.
gubitor

ISI.

1518.

Noemvrie

1S2V.

Mart

1820,

Aprilie

1520.

l.

—

-

9.

Iunie

17,

ODII. Epistola Domnitorului Alexandru Suţu Voevo
d cătră Episcopul de Huși, prin care-y anunţă din Consta
ntinopol recunoşterea sa ca Domnitor al Valahiei, sperând câ-i
va
mulţămire acestă veste, ca unul ce-i este amie e. procura
|
CDILI. Reelamaţia Mitropolitului Moldaviei Veniamin cătră
Guvernatorul Basarabiei în cestiunea moşiilor Mitrop
oliei ce poseda acolo. Să aminteşte în acesta şi de ciuma din
Iaşi şi de o revoluţie

CDIV.

în

acest an.

Jalba

sui reclamaţiă

dată de Mitropoiie prin

a.

vechilul

său Iasia, pentru moșia Iugani, asupra Hatmanului
Constantin
Paladi, cătră Domnitor pentru impresurare de
moşie şi cere
hotărnicie după scrisori .
î eee.

CDV.

Mitropolitul Grigorie al Ierapoliei cere de la Mitropolia
hârtiile şi banii minorulur Dimitrie Ştefau Perelol
, asupra căruia era lpitrop. Acesta însemnă că la Mitropolie
se
depuneaii deposite şi de cătră streini spre conservare. . ..
.
LXXX.
O epistolă a lui Pizani în afacerile. averilor Mitropolie din Basarabia,
RR
LAXAI. Ordinul Domnitorului
AL. Suţu prin care convâcă adunarea boerilor în cestiunea aşecărei unu Episcop latin
la
Bacăii și li cere socotința lor. . .
eee.

395

359

Moldaviei

1520,

Iulie

20,

1520,

August

1,

1820,

August

17.

1820.

Septemvrie

5.

1$20,

Octomvrie

26.

LAXNNII.

LXXĂIV.

Fevruarie

9%,

Fevruarie

26,

1521.

Fevruarie

23.

1821.

Fevruarie

28

1821.

|

].

în afacerea

98

insti-

- Serisgrea

arhimandritului

Varlaam

din

»

89

Kişinăi

,

.,

Adunarea

Moldovei,

convocându-se

și recunoştinţa sa de suferințele ce îndură pentru
causa,
a eliberărer Grecilor de sub jugul otoman..
.
.
.

CIV. Epistola lui Iordache Rosăt de la Sculeni din caranti
nă,
prin care declară că a fugit din: [aşi în Basarabia, cu.
cât era
pre el, încunoş
tiințând

despre

acesta pe unii

din

90

conform

ordinului domnesc de a se pronunţa în afacerea înstituirer unui Episcop
latin în ţară, opinâză pentru respingerea unui aseminea instituirat
i.
CDIX.
Proclamaţia fulgerătore dată de Ipsilant în Iaşi,
la 24 Yevruarie 1821, prin care provocă la arme tâtă suflarea grecă aflătore în Principate, și în care declara de nedemn
de numele de Grec pe cel e nu' va lua armele pentru eliDerarea Grecie.
XCVIII. Ordinul dat de Alexandru Ipsilant Mitropolitului Veniamin de a înmormânta în Jaşi pe Căpitanul Christea Bucuva
cădut cel întâi în bătălia pentru independenţa Greciei... la.
XCIA.
Ordinul dat de Alexandru Ipsilant Mitropolitului Veniamin de a veni la serbătârea de la Trei-Ierarhr spre a servi, adică a,
tace Tedeum, pentru sporirea isbăndelor Eterier și a încinge
sabia lut Ipsilant în biserică; cea cea și făcut Mitropolitul Veniamin.
C. Mulţămirea din partea lut Alexandru Ipsilant cătră Mitropolitul Veniamin, pentru că acesta, i-a presentat ca dar un soldat
armat pe cheltuiala sa... cc
CI. Epistola lur Alexandru Ipsilant, prin care mulțămeşte
Mitropolitului Veniamin, că X-a făcut present patru telegari
,
și-i
arată
sântă

Martie

austriac,

i cătră Mitropolitul Moldovei, prin care-l rOgă-a trimite o deputaţiune vechilimă însoţită cu o jalbă din partea obştici şi a
epitropilor la Petersburg spre a reclama averile bisericești
din

LAXAV.

94,

consulul

57

tuirer unui Episcop latin la Bacău. .
LAĂAIII. Consulul austriac Raab arată, print'o scrisâre cătră Mitropolitul Veniamin, temeiurile aședărei unui Episcop latin în Moldova,

“Basarabia.

Fevruarie

Nota lut Raab,

361

boeri şi pe Mi-

91

365
105

»

106
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1821.

Martie

11.

tropolit, pe care-l râgă a-l ţinea în curent cu cele ce se vor întâmpla și a-i proteja casa sa lăsată la voia întâmplărei. . . .
CXLV. - Cartea de blăstem contra Eteriei, pronunţată întii în
Constantinopol de patriarhul Grigorie împreună cu Sinodul seii,

1821.

Martie

LI:

spre a fi publicată şi ce-

şi în Principate

trimis-o

şi pe care a

107

prin Biserici; ceia ce a
cc...
numele Sinodului, Mitrocătră Turci, ca să ia me-

tiță tuturor localnicilor din Moldavia
şi făcut Mitropolitul Veniamin. .
CDXII. Patriarhul Grigorie serie, în
politului Veniamin, forțat de sigur de

114

suri rigurâse în contra Eteriştilor şi-l ameninţă și pe el personal, aşa că mai nu-i dice că-i Eterist, şii declară că dacă nu va

face să dispară revoluţia, îl va considera ca Eterist şi cădut din
1821.

Mavtie

19.

trepta sa...
CII. Actul prin care Comitetul eterist instituit în Iaşi

Veniamin, pentru căa venit în ajutorul E-

mește Mitropolitului

MII LEI și
. . . e

teriei, oterind din buna sa voinţă suma de DECE
un soldat cavaler înarmat pe cheltucla sa. . . .
1821.

Martie

1821.

Martie

Copia de pe firmanul Sultanului dat lui Chihaia
LIXXVIII.
Bei, prin care mustră decăderea Musulmanilor șii îndemnă a
or-

dinea, în oraș, promiţându-i a-l ţinea în curentul afacerei Eteriei.
CV. Epistola a trei boeri, prin care rogă pe Mitropolitul de a

justifica absenţa

şi retragerea

lor preste Prut

“taful
sate

ocupe

28.

CVII.

96

Ursache

de

cu

din

satul

din acel

prin

prejur,

cultivarea

101

şi a arăta misiu-

nea, lor acolo, combătând ideile ce se respândiai prin aşi asupra lor. e.
UVI. Circulara Mitropolitului și a unor dintre boeri, cătră vălocuitorilor

Mawtie

a menținea

în Iași spre

a rămânea

Veniamin

Mitropolitul

Martie

106

Epistola a trei boeri din Basarabia, prin care învită pe

CIII.

Martie

1821.

...

....

.

.

.

cc.

.

reveni la vechile lor obiceiuri...

1921

365

mulță-

Scobălţenii,

îudatorindu-l

de

asigurătore

fiind de liniştea

108

a oceti

sat și a o trimite sprea se ceti și altor
ca

pământului,

Adresa consulului rusese

litul Veniamin, prin care-l

pol cărţile «de blăstem

lor,

i.

Andrei

Pizani cătră

anunţă că aii sosit din

date de Patriarhul

să se

.

>»

Mitropo-

Constantino-

Grigorie,

prin care se

afuriseşte mişearea literiștilor, îndemnând şi pe Mitropolitul Ve-

niamin de a face să se citescă şi să se publice acele blăstemuri
pentru cunoștința tuturor Moldovenilor.
. . . . . . .

Martie

28.

CIX.

Consulul

pâratului Rusiei

rusese Andrei

Pizani

îndâmnă

pe Moldovenii ce ar fi Eteriști a reîntra în or-

dinea legală și a se supune puterei suverane; la din contra vor
Martie

25,

109

în numele Im-

fi aspru pedepsiţi.
eee.
CX.
Somaţiunea făcută de consulul rusese Andrei Pizani Principelui Ipsilant și partisanilor.
săi de a se retrage în Rusia; la

11

turburători liniştei Principatelor.

112

din contra vor fi pedepsiţi de guvernul otoman și cel rusesc, ca
.

.

.

.

.

......

vită atorma:în absenţa sa o căimăcămie, care să conducă afacerile ţărer. ee.

Martie

1521.

1821.

.

Aprilie

30.

CXĂIII. Epistola lui Iordache Rosăt Roznovanu, prin care trimite Mitropolitului Veniamin afurisenia patriarhală întrun plic
închis prin consuiul rusesc, spre a 0 da pubiicităței. . . . .
CĂII.
Răspunsul representantului Rusiei câtră Domnitorul
Mihail Suţu, la cererea acestuia de a-ise da asil pentru sine şi
familia sa în Rusia. ,
cc...
ea.
.
CDAIV. Respunsul Mitropolitului Veniamin la scrisorea Patriarhului Grigorie, prin care-l anunţă că între revoltanți saii eteriști nu sunt Români, ci doră din acei ce n'aii nici casă nici
masă; că a luat măsuri energice pentru a opri revoluţia, tradu-

cend în limba

1821,

Aprie

Română

anatema

trimisă și ordonând a se ceti

prin tote bisericile de preoţii ţărei. In fine îi doreşte liniște și pace.

CDXAVII. Epistola unui boer Dimitrie cătră Mitropolitul Veniamin în afaceri de bani și în care se plânge de maniera nepolitic6să

a Mitropolitului,

.

ct...

..

110
113
a.

Martie

1521.

.

CNI. Epistola a trei boeri cătră Mitropolitul Veniamin, prin
care declară că-i trimit pe lordache Catargiu a-i spune lucruri
de tamă și să-i dea creare... . cc. [cc
...
UVIII. Pitacul Domnitorului Mihail Suţu, prin care anunţă pe
Mitropolit, Episcopii și boerii ţărei, că este nevoit a se retrage
din Domnie, din causa întrârei în Moldova a lui Ipsilant, şi-l îu-

Martie

XI
1521,

Aprilie |

12,

1821.

Aprilie

13.

Pagina

CAV. Acestact dovedește că boerit țărex își trimit
eati corespondenţa lor în acele timpuri prin consulul austriac,
pentr
u siguranță.
CDAV. Epistola unut anonim Român, scrisă
din
pol, şi care este adresată.unui Român din Valah Constantinodeseriii cu deamăruntul cele ce se petrec în Const ia. In ca se
antinopol la isbucnirea revoluţiei în Principate, atât a Eteriştilor
cât şi a ni

116

Teodor

Vladimirescu, starea ce ferbere a armate! turceş
ti, anarrevoluţia armatei, jaful orașului în curgere de mat multe (ile, opiniile
spânzurarea Patriarhului Grigorie și a altora şefilor de armată,
Arhierel, pe care

hia ce predomina în Constantinopol,
a

>

.

._..

E

scriitorul

1S21.

1521.

Aprilie

17,

Aprilie

18.

Matu

6,

le-a a vădut cu ochii: tâte aceste
lui seii din Bucuresci şi-i prevesteşte ce prime a, le serie amicujdii ameninţă Principatele, din causa acestor TEVOINȚI

în țară, pentru că sar spăimânta locuitorii
şi ar părăsi lucrul câmpului.
.,..
Pe.
CAVII.
Adresa consululut austriac cătră Divan
ul Moldovei,

15.

117

prin care arată îmulţirea armatei Eteriste,
în loc de a se mieșura, conform ordinului împărătesc al Rusii
dat prin consulul
Pizani pentru stîngerea

Eteriei; de aceta consuli austriac reclamă siguranța averer şi a persânei supuş
ilor austriaci de la
Divanul Moldovei, ficându-! respundător
de ori-ce sar întâmpla.

CDAVI.

Ordinul

rist din 'Lirgoveştea

Matu

512

CĂVI. Epistola lui 7, Balş cătră Viste
l ţărer, prin care
opinză de a se mijloci la Pașa de Brăilarnicu
,
spre
a nu mat trimite armate turceşti

dat de Alexandru
Principelui

Ipsilant din

Gheorghe

2

cartierul ete-

duce la Iaşi și a stabili ordinea şi disciplina Cantacuzin, de a se
care era în formaţiune şi stabilită la Copoi în armata eteristă,
,
cc . .€.
CDAVII. Epistola lur C, Pendideca, şeful i..
falan
gelor
grecești din
Iași, cătră Arhim

375

andritul Isaia Giuşcă, dis și Socolenu, prin
care
apeleză la el, ca prin autoritatea, sa să facă
a rămânea populaţia Iaşană pe los, cum și cea din împre
jurimele Iaşilor. Din a-

Matu

Iă,

cest act să constată că, îndată ce ati apărut
Eteriştii, locuitorii
cu mijloce ai fugit,
ceia ce a pus pe gânduri pe Iterişti. ..
Epistola lerodiaconului Jeroteiii, prin care
să constată
că Mitropolitul Veniamin îl întreținea la Acade
CĂVII.

?

mia, teologică, din
Chiev cu spesele sale, .
CDNXIUII. Ordinul Dimnitorului Scarlat Alexandroo...
u Calimal, Voevodul Valahiei, cătră Caimacamul săi din
Moldova, Stefan Vogoride,
prin care-i vestește că după hotărîrea, împărătesc
Caimacam acolo şi că este îndatorit a executa ă este numit
cele cuprinse în
ordinul

Maiu

21.

1821.

Matu

28.

CĂIĂ.

1821.

Maiu

31.

CXX.

115

împărătesc, față cu cer răsvrătiți
o.
Epistola Paharniculut Ioniţă, derictorul Mitro
poliei, cătră Mitropolitul Veniamin în afaceri de bani.

Epistola

Arhimandritulut

Sinesiii,

e.
|
superiorul bisericer

greceşti Pantocratorul din Petersburg, prin
care vorbește de nişte
scrisori adresate Arhimandritulut Leonte din
Moldova în afaceri
de ale Eteric

lunie

1.

i, şi care presupunând că sar fi perdut se
adresază Mitropolitului,
|
CDAVIII. Cnezul Gheorghe Cantacuzin, ca gener
al al armatei
eteris

120

te, ce-și avea lagărul la Copoii lângă Iaşi,
dă aceştă proclamaţie cătră locuitorir Moldovei, prin care
ră că părăseşte
Iaşul, spre a nu să întâmpla, resbelul cu 'Pureidecla
r în Iași şi a suferi atunci ca şi Galaţii şi Focşani, adecă
a se reduce în cenușă. Arată

Iunie

.

lunie

1821.

Iunie
Documente

|

|
-

regretele sale că boerir țărel aii chema
cești contra teriştilor, şi că în timp cât a ţinutt armate turguvernul n'a luat nimie din averea, publică; apoi în mâna sa
adauge că
se desbracă de responsabilitate, după ce se va duce
din Iaşi, lăsând administrația țărei pe mâna celor localn
ici. îi.
3. CĂXI.
Serisârea Paharniculul Constantin, Sameşul Mitrop
oliei
Moldovei, ciitră Mitropolitul Veniamin, în afacer
i bănești şi de
ale Btorier
ne
| 4,
CDXX. .0 publicaţie pe o hârtie. volantă,
ceşte la Iaşi, pe la începutul lunei Iunie, imprimată în greîncunosciinţază pe
Grecii aflători în Moldova ŞI în special pe
cei
cil din Elada. tac „progres: şi că aă obținu din Iași, că Gret o mare victorie
“contra lui Ali-Paşa şi a armatei
turce
ști.
12. CAXII.
Ordinul Pașei de la Brăila, ce se afla
în Iaşi cu ar-

316

121

319
7xe

XII
Pagina

cătră

mata,

Episcopal
întorce

și ei

returile

şi

CXXIII.

Luuie

la

moşiile.

Serisârea

şi pe boeri și pe locuitori dea

.

e.

.

.

.

.

Consulului

.

.

se reacu-

perde

vor

contra

la din

lor;

casele

122

A

austriace

Volt

cătră

Episcopul

Romanului de a se reîntâree la Eparhia sa și a îndemna şi
pe locuitori de a se reîntârce pe la casele lor; alt-fel conform

CXL.

Iunie

ordinului

Epistola

Paşei

de

Brăila

Vornicului

vor

perde

Conache

casele

123

şi moşiile. .

cătră Mitropolitul Moldo-

vei, din Sculeni, prin care descrie giua şi modul bătăliei de
la Sculeni între Turci şi Greci, privită cu însuşi ochii să. Ase-

minea
de

și un

arderea

CXLI.

lunie

adaos a lui Iordache

Sculenilor.

Epistola

.

.

lui Iordache

.

Roset

o.

Roznovanu,

spunând

131

|

Roset Roznovanu, prin care isto-

riseşte, privind de peste Prut, Mitropolitului Veniamin arderile şi jaturile ce aii avut loc la proprietatea sa Stânca. 1, .
CXXV.
Serisorea Consulului austriac Volf cătră Paşa de Bră-

lunie

Lunie

pe

la scaunul

a se reîntorce

de

Hușului

Episcopul

și a îndemna

ila, prin care-i arată că boerii şi locuitorii bejenari de frica
volintirilor şi a unor turei nu sait reîntors pe la locurile lor,

20.

şi că trebue întăiii a se reîntoree Episcopul, pe care apoi îl
vor imita boerii şi locuitorii, . . . . . . . . . .
...
Serisorea lui Iordache Roset Roznovanu cătră MitropoCXLV.
litul Moldovei, prin care scrie modul ţinerei bătălii de la Sculeni între Eteriști şi 'Turei, catastrofa cu Eteriştii şi nimicirea
armatei lui Vasile 'Lufecci-Başa care venise în ajutor Etetriştilor. 1).

CDXĂV.

Iulie

cestă funcţiune de Domnitorul Valahiet Scarlat Alexandru Calimah Voevod, prin care anunţă pe cler şi boerii ţărei, că este
numit în acestă funcţiune şi-i chiamă pe toţia veni în ţară spre

a se ocupa de nenorocirele ţărei, asigurându-le viaţa şi averea;
dar la care reclamă u sa boerii nu s'aii reîntors în ţară.. . .
1521.

Julie

139

Pitacul Caimacamului Moldovei Vogoride, numit în a-

a

«e

385

CĂAVI.
Serisorea Arhimandritului Isaia, vechilul Mitropolier,
cătră Mitropolitul Veniamin, prin care-i face cunoscut de stră-

mutarea armatei turcești de la Copoii în lași, şi că Chihaia-Bei

1$21,

Julie

1821.

Julie

îi ordonă a-i scrie atât lui cât şi boerilor de a se reîntorce la
locurile lor; la din contra vor perde acareturile şi moşiile. . .
CĂNVI-(bis),
Serisdrea a doi bceri din ţară cătră boeril bejănari

din Basarabia și Bucovina, de a-și da părerea la o cerere înscrisă
a lui Mehmed
Aga. . .
| cc...
.
CAXVII. Serisârea boerilor ţărei cătră Mitropolitul Veniamin şi
cătră boerii bejănăriţi în Basarabia, prin care li cer opiniunea
lor că ce trebue să fică când ar veni

195
126

oștile turceşti în Iaşi, ce

rspuns să dea şefului oştilor și ce conduită politică să ţină el.
CAXAVIII. Mitropolitul Ierapolici Grigorie îndemnă pe Mitro-

Iulie

politul Veniamin şi pe boerii ţărei a nu trece de peste Prut
în Moldova, la cerirea Paşei din Jag. . . . . .. .. .

CAXIX.

Iulie

Respunsul

dat de Gheorghe

Paşcanu,

din partea bo-

121

erilor ţărei ce trăia în Bucovina, cătră unul din Caimacamii
timpului, prin care se disvinovăţeşte că nu pâte curând să dea

răspuns
5,

CAANX.

(Generalul

turceşti trei
Talie

CĂXĂAI.

scrisori

Ivan

Mitropolitului

Episcopul Benderului Dimitrie

Mitropolitului: Moldovei, ce

remâne

Inzov trimite din partea

adresate

era

cu

răspunde

şederea

ocârmuirei

Moldovei..

la înțelepciunea lui de a se reîntâree

.

.

.

la serisvrea,

la Colincăaţi,

că

la Eparhie saii

nu; astminea îi face cunoscut că-i trimete un pachet de hârtie
primit de la Generalul Inzov.. . . . . . . . . . . .
ulie

CĂSAII.
Seris6rea: autograjă a Arhimandritului Isaia, vechilul Mitropoliei Moldovei, câtră Paharnicul Constantin, Same-

a

1821.

Iulie

că boerii sunt împrăştieţi prin

»

DD

1821.

la cele întrebate, pentru

totă Bucovina, şi de aceia înțelegerea cu ei este grea. Respunsul cerut era dacă vin boerii în ţară sai nu. . . . . -

șul Mitropoliei, prin care-i arată jafurile, abuzurile și omorurile comise de Turci în Iaşi și cere să-i trimeță bani numai

şi OXLY din erâre, în textul cărței portă
a e ae

1) Documentele No. CĂL, CĂLI
dată Julie în loc de Iunie.

130

cin a

Iulie.

e

1821.

de cât că să albă cu ce întreținea și îmblănţi pe capii 'Turcibr ce cer hrană. . . cc.
cc...
CĂXXNXIII. Serisârea Carmacamului Moldovei S. Vogoride că-

XIII

1821,

lalie

10.

tră Mitropolitul Veniamin de a se reiîntoree.de la Colincăuţi
la Eparhie, îndemnând la acâsta și pe boerii bejenăriți, .
CXXĂIV.. Serisârea Visternicului Iordache Rosât Roznovanu

cătră

Mitropolitul

Dumitrache
lulie

II.

Veniamin,

Danu

Il.

Iulie

11.

că-i

trimete

pe

laşulur și a ţă-

că a trimis

ler...

CĂXAVI.
Serisorea Mitropolitului Veniamin din Colincăuţi cătră agentul Austriei, ca răspuns la învitarea de a se reîntâree
în țară și a opina asupra unor cestiuni politice. ....
CDXĂXIV. Epistola autografă a Visternicului Sandu Sturdza,
cătră Mitropolitul Veniamin, prin care-l rogă de a veni la Chişinăii, saii a se duce la Suceva, Și acolo împreună cu simpa.trioţii a se consulta și a face cele ce vor crede de cuviinţă,
a scăpa

ţara de

nenorocirea

în

care

se

află.

133.

P

Deserie

poi starea boerilor şi a locuitorilor în ce hal se află la acâs-ată dată și insistă a nu remânea indeferent.. ..
CĂXĂVII.
Serisârea autografă a Vornicului Conache cătră
Mitropolitul Moldover, prin care-i dă relaţii de afacerile po-

Iulie

384

litice ale Rezmeriţii şi-l îndemnă de a nu trece în Austria,
ci a se duce în altă parte, dacă nu voeşte, ca viind Turcii
să rEmână
în Tai,
a

Tulie

Iulie

spune

Isaia, şi prin care-i spune

acestu
trei sute
ia

spre

1S21,

care

132

rel, şi că dacă nu e mulțămit la Cernăuţi să se stămute la Chişinăă, încredinţăndu-l şi de prietinia cei potă.. . ...,
CAXXAV.
Serisorea. Paharniculur Constantin, Sameşul Mitropoliei, cătră, Mitropolitul Veniamin, la care-i alătură şi scri-

sorea Arhimandritului

Iulie

prin

să-1 istorisască nenorocirile

Pagina

12.

CĂXAVIIL
Epistola lur Grigorie al Irinupolei cătră Mitropolitul Moldovei, prin care-i descrie sârta nenorocită a Aoldovei, jafurile din laşi şi victoriile Grecilor în Elada. .
. .
CXANIĂ. Altă epistolă
a lui Grigorie al Irinupoler, prin care

spune că Ipsilant atrecut în Serbia și că Cara-Gheorghe rănit la Sculeni să află zăcând fără mijlâce la Orheiit, rugând

1821.

Iulie

18.

pe Ahtropolitul
CĂLII.

Veniamin

Serisârea

a-l ajuta cu ban.

Arhimandritului

Iosaf,

..

prin care anunţă pe

136

Mitropolitul Veniamin că este chemat de Chihaia-Ber la Iaşi,
şi că ar dori să se întâlnescă mar întăi cu Preosfinţia sa la

1521.

Julie

Cernăuți

CĂLIV.

a

Seris6rea lui Meletie Episcopului de

tropolitul Ierapoler

1821.

Iulie

1821.

Iulie

1521.

Iulie

Huşi

cătră Mi-

Grigorie ce sta în Chişinăii, retras din Iaşi,

în afacdeeri
ban.
a.
CĂLVI.
Serisorea lui Canta cătră Șerban Negel, prin care-l
anunță că, boerii din Bucovina sunt plecaţi a se reîntorce în

țară şi-l face cunoscut de a pofti ca frate pe Mitropolitul Veniamin, fiind că împrejurările îl reclamă. -...
. cc...
CĂLVII. Ordinul dat de Chihaia-Bei cătră tâte districtele
țărel, prin care ordonă prefecţilor să adune pe locuitori pe la
casele lor şi să gătescă analogia proviantului necesar pentru

întreţinerea armater.
CALVIII.
Scris6rea

.
cc...
.
.
.
lur lordache Sinescu şi Procopescu

.

.

lintirii în

districtul

Botoșani.

cc...

.

142

.

143

pc.

CĂXLIX. Relaţia dată Mitropolitului Veniamin de Isaia Arhimandritul, vechilul Mitropoliei, în timpul Eteriei, cum şi a a-

verei

Mitropoliei, arătându-i

jafurile

ce

se

comit...

.

.

.

CDĂIX.
Hatişeritul Sultanului cătră Alexandru Voevod, Domnul ţărei Moldaviei şi al. Valahiei, prin care-l laudă serviciile

şi credinţa

sa cătră Portă și-l dă sub stăpânirea sa ambele Prin-

cipate pănă la liniștirea lucrurilor. 'ot-odată îi dă împuternicire de a numi un Caimacam al sei în Joldova spre a putea
guverna mal bine chelerurile, şi în fine îi spune că după pacificarea lucrului i să dă făgăduință ca să rămâe Domnitor la
1521.

141

că-

tră Iordache Balș Biv-vel Spătar, prin care-i spun devastările ce
fac 'Lurcii în lași și uciderile prin orașe și sate, ce comit vo-

Tulie

„140

una din ţări, pre care el îşi va alege-0. .-. .
CDXXII. Decisiunea luată de Impăratul Rusiei faţă cu revoluţia începută de Ipsilant în Moldova şi Valahia, prin care declară că-i desaprobă scopurile sale și că l-a şters din rândurile
armate
ruse i

1).

1). Acest document porti data: Afartie 3,

i...
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351

XIV.
Pagina

CĂLIII.

Serisorea Arhimandritului

Isaia şi Antonie

prin care supun cunoștinței Mitropolitului
petrec

în Iaşi; și mai cu

samă

Iconomul,

Veniamin

cele ce se

ordinul, verbal al lui Chihaia-

Bei ca. să se întorcă Mitropolitul şi boerir în ţară, căci de alminterea li. se vor confisca averile...

.

CL. Notiţe date Mitropolitului Veniamin de cătră Mitropolitul
Grigorie ul Teracliei, prin care-l îndemnă de a nu se reîntorce
curând în lași din Basarabia, spre a nu pâţi ceva de la 'Lurei,

1521.

ca fiind

cunoscut de aderent al Eteriei,

.

.

CLI. Epistola Mitropolitului Veniamin de felicitare cătră Malinovschi, amploiat rusesc, care era Român de origină şi simpati-

1821

za cu nenorocirile suferite de Români...

CLII.

1521,

,

.

.

.

.

.

.

.

Respunsul Mitropolitului Veniamin cătră Cnezul Volhov-

schi, care-i mulţămeşte de felicitarea cer-a adresat de giua Inviereă Domnului.
ce...
CLIII.
Acestă relaţie este scrisă cătră Mitropolitul Veniamin
de Isaia Arhimandritul, Vechilul Mitropoliei, dar na subseris-o,
de sigur de temă să nu cagă în mâna 'Pureilor. Nare nici dată,
„este însă autografă.. .

1821.

CLIV.

1821.

145

Respunsul Mitropolitului Veniaimnin cătră Paharnicul (E-

nuţă), prin

care

declară

că nu

pote veni

imediat

»

146

în ţară, ci aş-

teptă ridicarea oștilor turcești saii venirea respunsului de la
Portă la Arz-magzarul trimis. câul se va supune și va întra în
țară cu toţi boerii retrași în Basarabiaşi carii sunt în jurul săi.
Iulie

25.

ULYV.

Un respunsal Episcopului de Chișinăii Dimitrie la feli-

„citarea ce i-a făcut Mitropolitul

IȘ21.

1821.

CLVI.

Mitropolitul Ieracliei

Veniamin.

.

.

Grigorie, Eterist şi personă

influ-

entă, observă Mitropolitului Veniamin lipsa de etichetă respectiv de titlurile ierarhice, la care omeni din ierarhie ţin ca
la ochii
din cap. <a
e.
August

8.

CLVII.
Permistunea dată de Episcopul Dimitrie
ului, în urmarea scrisorei Mitropolitului Veniamin,

în Biserica, din

Colincăuţi preoţii români,

tropolitul Veniamin, cum
„tot româneşte, pentru că

17.

Moldova

din causa Eterier.

al Chişinăde a servi

veniţi acolo cu Mi-

şi altor persâne,a servi în Chişinăii
acolo eraii mulţi boeri retrași din

:

a...

.

August

.

August

pendiști a avut mulţi și în multe ţări din Europa . . . .
. 15. CLIXA. Epistola Mitropolitului Veniamin cătră guvernatorul

CLYVIII..

Iergdiaconul Ieroteiii era, stipendist

Veniamin

la

Basarabiei,

Facultatea

prin

»

de

care-și cere

Teologie

ertare

al Mitropolitului

din Chiev.

că wa

Aseminea sti-

putut

veni

1:15

„149

în per-

s0nă a-l visita şi-l rogă. a-l recomanda pe ei și pe fratele stii
Șerban lui Vighenstein,. ....,..
cc.
.

1821.

CLĂ. , Respunsul Mitropolitului

Veniamin cătră Dionisie

Lupu,

Mitropolitu! Ungro-Valahiei, prin care acela îl întreba, ce pas
trebue să ţină er în aseminea împrejurări triste; la care întrebări respunde cu multă prudenţă Mitropolitul Veniamin. Mi1821.

August

„tropolițul Ungro-Vlahiei se. refugiasă din causa Eteriştilor la
Braşov,
şi Veniamin în Basarabia la Colincăuţi.
Sil dupre cum
:
ip
26, CDAXVI.
Ordinul Sultanului dat cătră Vizirii de la Dună-rea și în special cătră comandantul armatei otomane din Iaşi,

„prin. care le prescrie

îndatoririle

ce aii de a apăra pe

150

locui-

torii nerevoltaţi, stigmatisază purtarea necorectă a soldaţilor Turci,
carii s'aii dedat la jafuri și ucideri, şi ordonă a să ridica viaţa

Septemvrie 28.

9i

Septemvrie 24.

tuturor revoluţionarilor Greci... . . . . . . . . . . .
CLAI, Ineunoștiinţarea Episcopului Meletie de Huși cătră Mitropolitul Veniamin, că s'a reîntors în ţară și că s'a dus și
la Ta,

ee

CLAII. Dimitrie Episcopul de Chișinăii trimite Mitropolitului
Veniamin discursul pronunţat la înmormântarea Patriarhului
Grigorie, spânzurat de 'Turer în diua de. Paşti și îngropat la

Odesa.

Discursul este făcut de eruditul Economu

.CLĂXIII. . Respunsul Mitropolitului Veniamin cătră Episcopul
Dimitrie al Chişinăului, prin care-i prea mulţămește de tri-

1821,

triarhului Grigorie...
oc...
7
x
3,
o
.
.
.
.
CLĂIV.
Epistola
luia Canta cătră
Mitropolitu
l Veniamin,
prin.
care-i descopere ce se petrece între boerit, mar ales Piăşcăneşti,

Septemyrie 25.

discursului

pronunţat la înmormântarea

151

(38 ctzovc to).

1521.

miterea

356

în Odesa

a Pa-

251

XV
pe comptul
moşia

Septemvrie 26 .

le

IȘ21.

Septemvrie 27,.

1521.

Septemvrie 27.

1521.

Septemvrie 9,

Septemvrie

Septemvrie 30,

Epistola

care-i

partide

descrie

Dboereşti

lui Bucșănescu
mersul

câtră

afacerilor

ar fi vândut

Mitropolitul

politice

la Iaşi,

şi-i cere opinia sa în trimiterea

pe

care-i reclama

Mitropolitul .

Pagina

251

Veniamin
diferite-

Magzarulur,

CLĂVI.. Epistola lui. Bucşănescu cătră Mitro
scrisă din Cernăuţi, prin care-r descrie ce se politui Veniamin
petrece acolo între boot
e
CLĂVII.
Epistola Arhimandritulut Ioasaf cătră Mitropolit
ul
Veniamin pentru plata unor bani de pe arend
a moşiei Colincăuţii

153

.

|
COLAVIII. Ordinul dat de Caimacamul $. Vogor e.
Episcopul de Iluşi şi Epitropul Mitropoliei, prin ide cătră Meletie
are se dispune
a se pune

29.

Septemvrie 29.

că susțin că Mitropolitul

Bosancea,

CLAV.
prin

seii, pentru

la dări preoții, diaconir și ipodiaconii din tâtă
ţara,
pentru a veni în ajutorul ţărei, ocupată de
oștiri Nurceşti. .
CUXVIII.
Adresa lur Brăescu din Iași cătră Ispravnicii de
Ilerţa, prir, care le spune că sunt în prime
toţi, dacă nu vor trimete fânul cerut pentrujdie de morte cu
armata turcescă,

CUAIĂ. Pitacul Căimacamului Vogoride: prin
dări pentru trebuinţele oştirilor turcești în ţară care supune la
atât Mitropolia şi lpiscopiile, cât și tot clerul din Moldo
va,
obiigând cu
strângerea banilor pe însuşi Episcopul de Huşi
Meletie. . .
CLĂĂ.

Epistola

lui

Iordache Roset Rozn

ovanul cătră Mitropolitul Veniamin, prin care-r arată compătim
irea sa pentru uciderile monahilor de prin Monastivi şi-i dă nădej
de de îndreptare prin ajutorul Rusiei. . . .
PD
Septemvrie 30. * CLNĂI.
Epistola lut Mater Crupenschi, cătră Mitropolitul
Veniamin, prin carel
încurajază a nu despera pentru
şi regretică Doerit ÎȘI cheltuese puterile

Patriei

Septemvrie 30,

nenorocirile
lor fisice şi

morale, jelind dezastrele ţărer, pentru că acele li vor treb
uiîn curând.
OLXA II.
Cireulara Episcopului de Huşi Meletie cătră toţi Pro-

topopii din ţară, pentru a strânge banii dajdi
ei câte 7 lei de
personă,. ca ajutor la întreținerea armatei turce
şti din țară. .
CLAXIII. Pitac

Octomvwria

ul Caimacarzulur Stefan Vogoride, prin care, în
lipsa Mitropolitului Veniamin şi Episcopului de Roma
n Ghera- sim, însăreincză cu titlul de vechil și Epitrop pe
Meletie Epis-

158 >

copul Huşul

1821.

Octomwrie

Octomvrie

Oetomvrie

1521.

ascuns de a să numi tot Domni greci şi. de aci înaint
e, încunoştiințându-l şi de alte afaceri familiare.
. . . . .
d...
CLAKA.
Serisârea bătrânului Balș din Chişinăii cătră Mitro-

Octomvrie

politul

=

1821.

ui asupra întreger țări pănă la reîntorcerea
în ţară
a Mitropolitului Veniamin și a Episcopul Gherasim.
.
. ,
CLXĂIV.
Serisorea lut Canta cătră Mitropolitul Veniamin, prin
care-l înştiinţază de intrigile Caimacamuliui Vogoride ce
lucra-pe

9,

Veniamin

Octomvrie

care-i

descrie

continuarea

nenorocirilor în Moldova,

spre

sai

Caimacamului de a nu se putea

tân şi mergerea

lui Balş

Brăila

4,

numi

Silistra.

,

.

o datorește.,
.
Epistola Spătarului

Canta

|
...
cătră, Mitropolitul Veni-

amin, prin care-i descrie jafurile ce fac și Eterişt
în productele ţărer și că Gherasim Episcopul de ii și 'Purcii
Roman este
dovedit de Eterist. . .
!

163

„161

ce-i s'aii tăcut de cătră IsaConstantin, dându-l afară, din

Egumenia Monăstirei Râșca; arătând apoi abuzurile
rivatii săi pe lângă Preosfinţia sa, și reclamă suma ce comit
de 5,000
lei, ce-l
CLĂXIN.

161

Domn pămân-

A
CLXAV. Pitacul Caimacamulur Vogoride, prin care dispun
e a
să da Arhiereului Meletie Monăstirea Răchităsa pentru chiverNISA Sa,
CLXĂVIII. Epistola Arhimandritutuy Grigorie Crupenschi, prin

care se jeluește de nedreptăţile
ia Arhimandritul şi Paharnicul

Octomvrie

de

prin care arată ce idet predomină între boerit de la Sucâva,
că 'Lureii
vin mereit în Moldova, şi că Episcopul de Roman este acel
ce
a chemat pe Eterişti la Secu spre a-i păzi averea, sa, în
care
Monăstire din astă cauză saii jEfușiitars forte multe averi
româneşti,
CLANVII. Epistola lui Bueşinescu cătră Mitropolitul Veniamin, prin

12.

160

sârea ce-a trimis și-și exprimă durerea sa pentru nenoro scricitele
evenimente ce se petrec în ară,
a.
CLĂAAVI.
Epistola lur Bucșinescu cătră Mitropolitul Veniamin,

întrigele
Octomvrie

la Colincăuţi, prin care-i mulţămește

159

165

„167
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1821.

CLXXXNI.

Octomvrie

şinăii

1821.

Octomvrie

1821.

Octomnvrie

Serisârea

tră Mitropolitul
de

urgenţă

CLXSXII.
Mitropolitul
30.

lincăuţi

la Chişinăii.

cute

Eterişti

care-l chiamă să vină

afaceri

politice..

e

[

.

.

.

.

.

.

.

de

o.

.

.

la lași

pe

.

.

Paharnicului

Mitropolitul

că

.

l6n

de

Caimacam..

CLAXAVII.

.

et

16.

1821.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Episcopul

Secul

şi căar

..

care

Conache

.

.

.

.

22,

..

.

.

cătră Mitropolitul

.

cc...

Noemvrie

Cărţi,

eee...

vegretle sale că nu sa dus în Chișinăii şi-i declară că cu ori
ce preț să nu trecă în Moldova, ci să rămâe la Colincăuţi.. .
CXCI.
Serisârea lui Conache Vornicul. cătră Mitropolitul Veniamin, prin care-I arată regretele sale, cănu I-a respuns la cele

P

172

113

2»

anteridre și-l încunoştiinţază că pe Calimah şi fa-

milia sa tar fi tăiat Turci. .
CĂCII.
Scrisârea lui Gherontie

ee
ea
ee
o...
Jeromonah, tipograf în Monăs-

174

tirea Neamţului, prin care încunoştiinţază pre Mitropolitul VeniaCACIII. Epistola Icromonahului Gherontie cătră Mitropolitul Veniamin, prin care-i descrie bătălia de la Secu, nimicirea volintirilor și amenințările călugărilor din Neamţ, pentru care ei de

22,

170.

|

min că Starețul Monastirei nu voeşte să-i trimită cărţile cerute,
pentru care opin€ză a i se adresa singur... . . . . . . .
Noeimvrie .

169

fi che-

CĂC. Ipistola în româneşte a Mitropolitului Grigorie al Ierapolei cătră Mitropolitul Veniamin din Chişinăii, prin care arată

17,

169

Roma-

cc...

.

168

CLAXĂXIS. Epistola Episcopului de Chişinăii cătră Mitropolitul Veniamin, prin care-i mulţămeşte anticipat pentru trimiterea

frică ai părăsit

1821.

.

balitate), prin care respunde boerilor ţărei din Chișinăă, descriind

trei scrisori

Noemvrie

.

Veniamin, prin care-i spune că are a-i împărtăși ceva înalt şi-i
solicită afecțiunea sa. Se înţelege că era pe acel timp vorba
de a se desemna candidaţii dintre Români la domnia ţărei. . .
CLAXAVIIL.
Serisârea Episcopului de Huşi Meletie (cu pro-

UNOr
Noemvrie

1821.

.

din Suceva, prin

cc...

Epistola Vornicului

suferințele ţărer..

Noemvrie

.

Gherasim

fi găsit lucrurile prădate din

rigrad şi-şi cere voie a feşi şi cl din ţară.
Noemvrie

1521.

.

CLXXĂV.
Serisorea Spătarului Canta cătră Mitropolitul Veniamin, prin care-i descrie politica ce se petrece prin Moldova,
jafurile ce fac Turcii și să îndoește de sosirea lui Balș în 'Pa-

Noemvrie

Noemvrie

la Chi-

.

Vornicului Conache, prin care învită pe
dea veni în afaceri politice de la Co-

și-Turei..

Epistola

încunoștiințeză

mat

Noemwrie

.

CLXXXIII.
Serisrea Paharnicului Constantin, Sameșul Mitropoliei, prin care arată Mitropolitului Veniamin starea lucrurilor
şi a obiectelor Mitropoliei în urma prădăciunilor Iaşului, fă-

nului șar
1821.

în

Seris6rea
Veniamin

CLNXAĂIV.

Noemvrie

Mitropolitulul lerapoliei în românește că-

Veniamin, prin

Monăstirea

pănă după căderea

?

Secului şi veni-

rea unei Agale cu armată pentru păzirea Monastirei . . . .
CACIV. Epistola Mitropolitului Grigorie din Chişinăii cătră Mitropolitul Veniamin, prin care să plânge că nu I-a răspuns la
scrisorile sale, că Mitropolitul Veniamin se portă rece faţă de
el, că el i-a fost amie şi sincer consilier, că în fine de l-ar chema şi
acum să trecă în Moldova să nu îndrăznâscă a se duce, ca în ur-

1821.

Noemvrie

24,

mă să nu regrete pasul făcut.
cc...
..
CĂCV. Epistola Paharnicului Constantin, prin care justifică Mitropolitului “Veniamin întârzierea sosirei la Colincăuţă a unei epistole patriarhale, îl încunoştiinţeză că Părintele Hușul a, dis-

tituit

1821.

pe Protopopul

Eftimie,

că aii mai

venit 'Lurci în Iaşi şi

că sunt pe cale încă 14,000 de a veni; apoi că ţara e în lipsă
şi probabil că se va lu“ tot fânul din ţară pentru armată. . .
CĂCVI. Serisârea Visternicului Dimitrache Sturdza, prin care
descrie chipul cum șa dus cu consentimentul Mitropolitului Veniamin şi a egumenilor din Neamţ și Secul averea. odorele şi documente-

Noemvrie

117

le sale spre asigurare în Secul;
că trimeţând a-le ridica înainte de

încunjurarea Secului de Turci, nu i
sub cuvânt că sunt bine asigurate; apoi
cul şi învingând prin tradare Turcii pe
cului și aii mistuit prin foc şi jaf tote
1821.

Noemvrie

„28.

le-a înapoit egumenul,
întrând Eterişti în SeEteriști aii dat foc Seaverile românești exis-

tente acolo. Pentru aceia, Visternicul Dimitrache Sturdza reclamă să-l plătescă Monăstirea daunele ce a, suferit în averea sa...

CXCVII. Epistola Visternicului Sandu Sturdza, prin care arată
suferiţele pământenilor în ţară, trimiţânduii Mitropolitului Veni-

118

AVII

1821.

1521.

Noemwrie

29,

Dechemvrie

2.

amin mai multe epistole a boerilor, prin care-i descrie ce afaceri
politice se desvoltă între partidele bocreşti şi dorește de a-l vedea.
CĂOVIII. Răspunsul Mitropolitului Veniamin cătră Mitropolitul Grigorie al lerapoliei, prin care-i declară că sunt nedrepte
vederile sale că-l ar privi răi, că scrisorile secrete de la M...
să-i le trimată la Colincăuţi, pentru că împrejurările nu-l lasă

a veni la Chişinăă; apor că va sta în Colincăuţi şi nu se va întorce în Patrie... . .,
Ceea.

CCAVII.
de

1821,

Nota

faptele

Porții trimisă Puterilor, prin

sale, şi din

între Portă, şi Rusia,

Dechemvrie

4.

CC.

care

se vede

susţinând

care se justifică

că Anglia era

dreptăţile Porţi.

Pagina

180

180

mijlocitorea,

.....

Un decretal Caimacarmului Moidovei Stefan Vogoride, prin

195

care ridică la boeria de Jedelnicer pe Domnia-lui Constantin
Harhaz pentru serviciile aduse Patrie în timpul ocupaţii arma1821.

tei turceşti,

Decheinvrie

7,

CXCLĂ.

Epistola Visternicului

Sandu Sturdza, prin care încu-

noștiințază pe Xlitropolitul Veniamin de anu avea temă să stea
în Colincăuţi şi să nu trâcă nici la Hotin. nici Ja Liov, şi că-l
va încunoştiinta când va fi nevoe de a se retrage de unde
stă; că în Moldova Turcir ridică provianturi considerabile din

țara de sus a Moldovei; că Ruşii observă, pasurile 'Tureilor;

că eșirea Prea Sfinţiei sale din Colincăuţi sar înterpreta în râi;
-că jalba ce pretind boerii din Basarabia so facă la Petersburg n'aii de cât sto facă singuri pe tăcute; că în fine Mi-

tropolitul

de dracu.
Dechemvrie 11,

CCI.

Veniamin

să se lepede de amiciţia lui lerapoleos

ca

a

Inştiinţarea

dată Mitropolitului

Veniamin

de o persnă,

181

necunoscută despre diplomaţia Austriei și a Rusiei, despre crudimele 'Tureilor în Orient, despre politica Europei după jurnale

1821.
1821.

şi despre grozăviile ce se. petrec în Constantinopole. 'Tote aces
tea luate din o serisore a feciorului lui Raab Consulul Austriei,
Dechemvrie 12. -CCIL.
Epistola lui Bucşăneseu, prin care istoriseşte MitropoliDechemvrie 13.

tului Veniamin mersul afacerilor politice a țărei, descrie jafurile
turceşti şi să sfătuese cu toţii ce cale să apuce. . . . ...

CCIII. Epistola lui Bucşănescu, prin care arată Mitropolitulut Veniamin suma enormă de provianturi ce rîdică 'Tureii din
Moldova, de aseminea îi trimete și răspunsul lui 'Teodor Balş
de la Silistra

1521.

Dechemvrie

1S21.

Dechemvrie 15.

15.

Dechemvrie 1G.

Dechemvrie 16.

Dechemvrie 17.
Dechemvrie?1.

Sturdza,

consiliindu-l

ce trebue

Turcii

se prepară

de

a se duce

în jos.

.

.

CCV. Epistola Arhimandritului Leon cătră Mitropolitul Veniamin la Colincăuţi, prin care-l sfâtueşte de a nu-l trimete acei concept a lui Bucşănescu și Ghenadi, ci a-l reforma, pen-

iru că se trimete cătră persone mari şi trebue
mai moderat,
e.

dar

185

186

conceput
.

187

îl încunoștiinţază pe Mitropolitul Veniamin că a regulat ca sora
Prâosfinţiei Sale Elisaveta să se aşege în Schitul Tabăra, . . .

188

COVI.

Epistola Arhiepiscopului de Chişintiii Dimitrie, prin care

CCVII. Epistola Paharnicului Constantin cătră Mitropolitul. Veniamin, prin care-l încunoștiințază că 'Pureii se retrag, dar că
tocurile și prădăciunele din noii continuă în Iaşi, din cauza eșirel armatei,

Dechemvrie 16.

Costache

CCLV. Epistola lur Bucşăneseu, prin care spune Mitropolitu:
lui Veniamin că Enicerii se opun dea lăsa eşirea tunurilor
din şi, că în curând să va face pace, că în Viena s'a descoperit un complot, că jafurile continuă încă în ţară şi că în

" fine

Dechemvrie 16.

şi al lut

184

eee.

|

CCVIIL. Epistola lut Bucșănescu cătră Mitropolitul Veniamin
în afaceri politice și afirmă că atentatul din Viena este adevărat.
CCIX. Adresa Arhiepiscopului de Chișinăii Dimitrie cătră Mitropolitul Veniamin, prin care-l încunoştiinţază căa dat voe Ieromonahului Vheofan Grecul de a împlini serviciile religidse pri-

begiţilor străini, petrecători la târgul Briceni, din ţinutul Hotinului.
CDĂAVIII.
Serisârea Păhărnicesei Măridra, femeia unui casnic al Mitropoliei, cătră Mitropolitul Veniamin, prin care-i mulțămește de ajutorul ce-i dă în aseminea împrejurări grele.

CCĂ. Epistola Vornicului Negel, fratele Mitropolitului Veniamin,
prin care înștiinţază că Ruşii aii surgunit pe șefii Eteriștilor

din

Rusia

şi că

aceste

sunt ssmne

de

pace...

.....
7

...

»

189

190
987
190
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1821,

Dechemvrie21.:

CCXI. Epistola Mitropolitului Ierapoliei Grigorie cătră ALitropolitul Veniamin, piin care-l înştiinţază că n'a putut seote nimic

1821.

Dechemvrie?l.

ca ajutor Dănese

din

cutia

milelor pentru niște

persâne

să-

rece şi înfiuntă pe părintele Sardion că a cerut milă având avere.
CCAIL. Epistola Vornicului Negel cătră fratele săi, Mitropoli-

191

tul Veniamin, în afacerea arendărei moşiei Șișcăuții din Basârabia, cum i. de precauţiunile ce trebue să ia în trimiterea
„scrisorilor din Rusia.

1821.

Dechemvri624.

„ciderei
„1821.

Docheinvie aa,

.

..

COXIII.
Epistola Vornicului Negel, fratele Mitropolitului Veniamin, prin care-l înştiințază că war fi adevărată ştiinţa u-

Sultanului, că ar fi sămne

încă tot
CCĂIV.

de pace și că Turcii în Iași

sînt, . .
|.
eee.
Epistola Logofătului Dimitrie Sturdza și Visternicu-

192

reşti din ţnră şi a-lajuta bănește cu o sumă mai mare...
CCĂV.
Pahnrnicul Constantin, Sameşul Mitropoliei, serie Mitropolitului Veniamin că a venit firman Caimacamului cu bună
-vestire; apor învită pe Mitropolit a se reîntârce cu bătrânii
boeri în țară spre a nu cădea la presupus înaintsa Caimacamului.

193

lui Sandu Sturdza cătră Mitropolitul Veniamin, prin carei recomandă . pe Bucșinescu . de a mijloci pacea între partidele boe-

1821.

Dechemwrie 25.

1821.

Dechemvrie 26.

1821.

Dechemvrie29,

CDAXIĂ.
O epistolă a unui individ, care declară că biserica 'Talpalari din laşi, care era ca metoe Episcopiei de Iluşi,
disculpă

Dechemvrie 30.

că fără

dreptate

de

distituirea Protoie-

lucra

ceace

va cre-

pe noul

Protopop

a fi învitat

în scris

ca om

să

se

vrednice;

reîntorcă

194

apoi îl anunţă

în țară.

.

..

„DLAXIV.
Relaţia scrisă de Iacob Rizu, Ministrul lut AM. Suţa
Domnul Moldovei, asupra resbelului Eteriztilor de la Galaţi şi

ca

—

este acuznt

vichil lucra şi va

CCNVIIL.
Epistola Paharnicului Constantin, prin care justifică
darea afară din Protopopiat alui Eftimie, enumeră Monăstirile ce aii fost supuse ardorei și jafului în epora Zaveret şi

vecomandă

1821—1823

ca

de că-i dator, după cum se va, încredința la reîntorcerea Prtosfinţici
Sale în ţară. e...

că are

1821,—

194

a încetat
dea mat
fie...
CCAVI.
Epistola lut Meletie Episcopul de Huşi, prin care se
„ veului, Ewthimie,. că

1821.

191

--

Sculeni,

declarând

că a vădut

însuşi

resbelul

de

la Sculeni.

CCXXĂAII. Probele de furăturile și jafurile Eteriştilor, Turei„lor, ) mai ales
a Ienicerilor
din Iași și$ din tâte cele-lalte
locuri
RI
J
_
“
„pe

unde

aii

stat

sai ai

avut

resboiu. Aceste

țidule

sunt pro-

bă că în Mitropolia veche, numită Stratenia, se depunea, ca
într'un magazin, toto obiectele ce să puteaii lua de la jefuitori. Exist în Mitropolia de Iaşi mai multe sute de aseminea, ţiduli,

din care se vede că proprietarii obiectilor, după liniștirea lucru„rilor, veneai la Mitropolie şi-şi luaii obiectele, dacă le mar gă1822.

Ghenarie

G.

sia şi le recunoştenii. .
|
CDAXĂ.
Epistola Paharnicului

Moldovei
1922.

1822.

Ghenarie

Ghenarie

Veniamin,

lile

trimese

scris

mai

prin

care-i vesteşte

Caimacamului
înainte...

.

ce...
Constanţin cătră Mitropolitul

că a înmânat

episto-

şi lui I6n Sturdza, și că şi aceia i-ati
,

0.

CUXIX.

24.

trepta de Căminar pe Constantin Botenu, pentru că în timpul ocupaţiei oștirilor turcești a făcut servicii Patriel . . . UCĂX.
Epistola lut Bucşănescu cătră Mitropolitul Veniamin,

Pitacul

Caimacamulni

în care se vorbeşte

Vogoride, prin care ridică la

de trimiterea Magzarului la Portă, de par-

tidele dintre boeri, de partida lui St. Vogoride, de a, se face
Domn,. de uciderile. şi jafurile Turcilor. şi fine de politica ce

trebue

1922,

. Ghenarie

91,

niamin

să o ţină partidul în fruntea căruia

CCAĂI.

cu

boerii

Epistola

Sturdzeşti

șialţii.

.

era Mitropolitul Ve-

.

.

Episcopului Meletie al Huşilor

.

cătră Mitro-!

politul Veniamin, prin care-i mulţămește pentru cercetare şi!
declară că urmeză cu administrarea Mitropoliei așa cum îi or-

1822.

—

—

donă şi că pentru altele îi va comunica când va veni în ţară.
Mai spune că sai dat 5009 ler lui "Teodor Balș spre a se:
duc
la Silistra.
e
e.

CCĂXII.

Epistola

boerilor

Moldoveni

din

Cernăuţi cătră

re-

presentantul Rusiei, prin care' se disculpă de. invinuirile ce li
se aduc, 'că adică răi ai făcut că sai adresat cu Magzar la
Portă. La tâte asuzările respund cu demnitate și-și apară in-

200.

-

dependenţa naţională, arătând că Moldova

XIX
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are

laţii cu Turcia din timpurile vechr şi trebuia să şi le capitu
revan
fine trebue să se înlocuseă Domniatul Fanarioţil dice, că în
or cu Dom-

1522.

1822,

nitori pământeni, după cum și toţi funcţionarii
şi representantul Doimnitoru! (Capu-Chihaia) la Pârtă trebue
, după tratate,
să fie

Fevruarie

II.

1822,

Fevruarie

OCCĂNV.

O epistola nesubserisă dar probabil a Vorni

UCĂNVI.

Epistola

21.

boeril din

Martie

din

şi streiuT, ca voeşt> n face
că face nout boeul în acest scop,

Basarabia

de

arderea

de partidul ce-şi
Mitrop oli t pe Epizco-

a face

curând

Arz

şi

la Portă

sfătueşte

pe

şi a arăta

CDĂXXIII.

212

preveni,

.

Epistola Vornicului Petrache Sturdza cătră Mitro-

Balş

prin care-I

pentru

istoriseşte de sfada

locul de a iscăli

altul şi-r declară că nu-i va ceda.

29.

înştiinţază

Caimacamului,

211

“al

Martie

Martie

prin care-i

209

tote acele nelegiuiri ale Caimacamului; în fine le ceclar
dacă nu-l ascultă el trece în “partida Caimacamului, care-i ă că
inamicul de morte a tuturor boerilor țări
e.
CCXĂVIII. Epistola Prințului Alexandru Galiţin, prin..
care-i face
cunoscut Mitropolitului Veniamin că are permisiunea împăr
de a veni în Sant-Petersburg, și că orl-ce. alte cereri ătescă
de făcut câtră Impâratul să i le facă cunoscute mai înaintar avea
e spre

el şi Alecu

1822.

Basarabia,

jafurile şi intrigile

politul Veniamin,
1822.

208

cătră fratele

cu “Lurel şi protestul săă de a nu să ocupa măcar casa
lui Sane
. |
CCĂĂVII. Epistola lut Teodor Balş cătră Mitropolit
ul
Veniamin și

tace din Grec
pul de Roman,

1822.

Balş

dulache Sturdza,
boerii

Martie

lui Teodor

sâii la Cernăuţi, prin care-i descrie cele ce să petrec de
Caimacamul în
laşi. jaturile şi intrigile Caimacamului, ocuparea
caselor boe: eşti

Iaşului, de

1922,

207

gel ciătra Mitropolitul Veniamin în «facerea angajărer cului Neunui avocat.

Yevruarie

Fevruarie

202

iscăliturile pentru jalbă se fac cu încstul, că 'Turcil stai încă în laşi.
Pe.
CUXXIV.
Epistola Spătarului Iordache Balş cătră Mitropolitul Veniamin, prin care-l felicită de st, post, și-i
spune că pănă
la 15 Mart sai Ruşii vor veni sai “Turcii vor.
eşi, trimeţându-i și nişte cârți cerute. ,
Pee.
.

1822.
1522,

Român. „a
CCĂXIII. Epistola Vorniculul Negel, fratele Mitropolit
niamin, prin care-l Înştiințţază ca să se facă scrisârea ului Vecătră Stro.
gonov şi ci

urmată

mat sus

...

unul

.

între
de cât

CCXXIX. Epistola Vornicului Negel cătră fratele săi|
Mitropolitul Veniamin, prin care-i spune d: ce să petrece în politic
ă,
că

391

CCXĂX.

213

Turcii jefuese Iașul şi că Vornicul Teodor Balş sar
fi retras
în Bucovina, .
a.

Serisârea

Vornicului

politul Veniamin, prin care-i

Negel cătră fratele

săi Mitro-

spune că resboiu nu va fi,

tativele de resbutu saii pace vor ţine cinci-șase luni, că căîn trafine
şi vara anului 1822 o vor petrece-o preste hotar
. . . . .
CCAXXI. Arz-magzarul boerilor Moldovei trimis cătră Sultan
prin care cer recâştigarea drepturilor pământești dupre vechil
tratate cu Porta şi pe care cu timpul le-aă perdut prin întri-e

1822,

Aprilie

gele Fanarioţilor, copleşirea administraţiei ţărei de streini
şi purtarea arbitrară a Porţer neţinând socotelă de vechile tratate
. .
CDĂXAVI.. Serisrea Mitropolitului Veniamin cătră Arhiepis-

copul de Herson ob,

1822,

Aprilie

Aprilie

1822,

Aprilie.
Documente

felicită de

Sântele

Sărbători

ale învierel și-i descrie starea desperată şi îngrozitâre în care
se află turma sa, sufletescă din totă Moldova. Apoi îl râgă a compătimi pentru nenorocirea şi pierdarea creștinilor. .,....

CCXXXIV. Epistola Mitropolitului Veniamin cătră o altă pers6nă politică din Rusia, prin care tarăşi în mulțămeşte de pro-

393

st. Sărbătoria Invierer.

219

- tecţiunea ce o acordă
1822.

prin care-l

214

Românilor
,

..

din

...

Basarabia, şi-l felicită de
eee

CCXXXIII. Epistola de felicitare a Mitropolitului Veniamin
cătră un graf rus, prin care-i arată sentimentele sale de mulţă- mire pentru adăpostul ce aii găsit boerii în Basarabia, felicitându-l şi de st. Sărbători a Invierei.

CCXĂXV.

.

;

.

.

Epistola Vornicului Negel cătră fratele săi Mitro-

2?

72 e

XX
Pagina

politul

Veniamin, . prin

care-l

încunoștiinţază

formaii între boeri şi de partidul numit
lor boeri, precum

şi de intrigile dintre

de partidele

partide, având îa videre

toţi speranţa de a scapa de guvernămentul
numi Domn pământen. . . .
1822.

—

—

CCXĂAVIL.

1822.

Aprilie

10.

Veniamin

cătră

el, prin care MiGrigoraş Sturdza
îi respunde că aîn ce l-a ascultat
. .

„221

CCAXXVII.
Mitropolitul Veniamin aflându-se în întristare mare,
din causa îngrijirilor politice, chemă pe fratele săi, Vornicul
Negel, la sine; acesta însă-i respunde ca să aibă răbdare să aş-

19.

CCĂXĂVIIIL.

„Epistola. Vornicului

Aprilie

Negul

cătră. fratele

un

altul în Iaşi, și că boerii

cel duși

la Por-

Epistola lui I6n Sturdza cătră Mitropolitul

Venia-

tă war fi representaţiune adevărată a ţărer.

12.

222

săi Mi-

tropolitul Veniamin, prin care-I dă pe faţă îucercările Visternicului Roznovanu de a se face Domn, în care scop îşi formeză
și partid; apoi că Arzul subscris de boeri nu sar fi trimes la Portă, ci sar fi făcut

CCXĂXIA.

.

.

..

223

min, prin care-l feliciteză de Sâatele Sărbători, arătându-i și devotamentul săi pentru el... . .
|...
. . . . . ..

”
1822.

olografă a Mitropolitului

|
220

tepte rezolvirea lucrurilor şi să nu încline în nici o parte, ca nu
cum-va să fie acuzat de nepatriot şi păstor năiimit. II dă în acâsta şi opinia Logofătului (ărigoraș, scrisă de însași mâna sn.

Aprilie

1822.

grecesc și de a să
.

fratele sâii Vornicul Negel și a acestuia cătră
tropolitul Veniamin îl învită să ia înapor de la
epistola ce i-a trimes; iar fratele sti Negel
cesta nu o va putea “face. Apoi îi declară că
ma greşit, iar în ce nu l-a ascultata greşit,

_
1822.

Epistola

ce să

Carbonarism al tineri-

—

—

229

CCXL.
Epistola Vornicului Negel cătră fratele săă Mitropoli- .
tul Veniamin, prin care-i spune ce să facă în cestiunea trimiterer

boerilor la 'Parigrad; să încunoștiințeze prin Cnezul Galiţin pe
Țar, să facă a se paralisa demersurile lui Vogoride.-la Pârtă spre
a nu se numi
Aprilie

1822.

Aprilie

12.

12,

„

|

1822.

Aprilie

1822.

—

1822.

. 13.
—

Veniamin,

nu sunt a-

225
cătră

Mitropolitul

nesubserisă, tot în afaceri politice, dar misteriose și

în afaceri familiare. .
cc
[cc
CCAĂLVI.
Serisârea Arhimandritului Leon .cătră

Veniamin,

prin care se plânge

de lipsa ajutorului

sa şi s5 rogă a-l cere

permisiune

la

.

Lavreie
din

Rusia.

.
Mitropolitul

1.

deasă

duce

din partea,

să

se

cc...

închine
..

CCXLII. Epistola Stareţelui de Neamţ cătră Mitropolitul Veniamin, prin care ocasional îl felicită de Sântele Sărbători ale

„Înviere! şi-i spune că sunt în supărări nespuse de mari. . . .
OCĂLIII. Gherontie, cunoscutul conlucrător la traduceri și îm-

primări de cărți în monastirea Nâmţului. împreună cu eruditul
Grigorie, fostul Mitropolit al Ungro-Vlabhiei, serie Mitropolitului Veniamin că lvangheliile împrimate le-ai strîns teancuri şi
„.„
la-aă ascuns în timpul Eterierspre a nu se perde şi nimici . .
—
OCXLIV. Epistola Vornicului Negel cătră fratele săi Mitropolitul Veniamin, prin care-l vestește ea probabil că unul din cer
„trei trimişi la 'Farigrad se va întârce Domn; pentru că şi din

—

|

»

|
230

22

-l

1822.

Domnitor; apoi dice că boerii trimiși

devăruta .representaţie a ţărei. . . .
CCAĂLI.
larăși scrisorea Vornicului Negel

228

Ţara românescă iarăşi s'aii cerut să se ducă trel.. Că dacă se va

tace alegere de Domn

Aprilie

16:

sânge

armatei

turceşti, :ca

Eteriştii

saii

ivit

din

noii

şi

aii tăiat un număr de Turci; că se așteptă sosirea boerilor de

Aprilie

19.

,
Maiu

la 'Târigrad, cu care probabil va

CCXLV..

veni

şi Seraschieru

de la Ibrăila.

Vornicul Negel serie fratelui săă, Mitropolitului Veni-

_231

amin, că n'a dat epistola cătră Logofătul Grigoraş, pentru: că
l-a găsit turburat asupra sa, că Logofătul Grigoraş i-a spus
că Roznovanu cată să-l compromită pe Mitropolitul spre a face

-

>
1822.

probabil că se vărsa

|

16.

Mitropolit pe Romanul, că dacă are relaţii cu pers6ne mari politice, atunci să nu se mai adreseze la omuşori. ....
.
CCĂLVIII.
Epistola Vornieulut Negel cătră fratele săi, Mitropolitul Veniamin, prin care-i espune proiectele boerilor de
gradul I-1u, ce trebue ei să facă dacă vor fi chiemaţi la Portă,
cum să lea precauţiuni contra boerilor mai mici, în care aii în-

229

ir e in mana
a
a aaa:

|

prin voturi,

ee.

CCXLVII. Epistola Vorniculur Negel cătră fratele săi Mitropolitul Veniamin, prin «care-l: înștiințază că a. venit frman de

retragerea
1922.

.

m

1822.

între boeri.

trat idei noiiă,

1522.

1822.

16.

Maiu

1822,

spre a-și asigura

restrictive venirea unui firman de la Port,
sprijinit de putere
armata contra tineritului înnovator,.. . .
..
CCĂLIX.
Serisârea Vorniculur Negel cătră fratele săi Mitropolitul Veniamin, prin care-l încurajază a
nu se îngriji de demersul ce a făcut cătră Pârtă prin Arz magza
r,
pământen și administraţie naţională, şi că Rusia cerând Domn
nu se va, supăra pentru acâta.
. ...
CC
COL.
Epistola Jur Dimitrie și Sandu Sturd
cătră Mitropolitul Veniamin, prin care-l sfătuesc a urma cuza condu
ita politică
aşi cum merge, şi că există o conrespondenţă
dilnică cu Românii Valahieni retrași la Sibitu şi cu er carii
lucrâză de acord, .

CCLI.

Serisârea lur Bucşănescu, în care arată că trebue
trecut
dată cătră

în relaţia
1822.

de starea

tristă şi miseră

CCLIII:

24,

între Nemţi și Rusia întătu,
|
ee.
.

Pitacul Caimacamului Stetan Vogoride cătră
piseoEpitropui Mitropoliei,
strânge veniturile Mitropoliei şi a altor Monas prin care-i ordonă a
tiri pământești, cu
escepțiunea unora, şi a vărsa în Visteria Statu
lui banii arenqilor, spre a-servi
de ajutor în acest- înprejură. .
Circulara administratorilor țărel cătră

întâmplător

ar isi

pământeni

persâne

mâtă la autorităţile competente,

1822.

Iunie

1922.

Iunie,

1822.

Iunie

13.

despre

vagabonde

, .
,
isprăvniciile

purtarea

indi-

CCLIV.
Prin ordinul lu Petrache Sturdza să
dau ciner
lut Costache Harhaz, carir se şi scot
din dăr, . . . .
CDXXXVIII

slugi

.

are a păzi în asemineu

Iulie

1822.

Iulie

1822,

Iulie

II.

1822,

Iulie

12.

236

lor. lar

393

.. Mitropolitul Veniamin
te pe Arhimandritul săi |
Leon cătră generalul Leitenant Ivan trimi
ievic! Sabaniu, comandantul armatey de la Hotin, spre a-l Vasil
felic
ita
de sosire. . .
17, CDAL. . Epistola, Spatarului Cant
a cătră, Mitropolitul Veniamin,
prin care se râgă a nu-i lua din poses
ia sa moşiile Monastirei
Slatina, pe care Mitropolitul le scose
se
93, CCLVI. Actul de boerie al lur Constantîn arendă. . . . .
viciile aduse ţărei în timpul ocupaţiei in Popovici pentru ser98. CCLV. Epistola Mitropolitului Ungro-Vloştirer turcești. ..,
şov, cătră Mitropolitul Moldaviei Veni ahiex Dionisie, din Braamin, prin care-I relateză
nenorocirile acestor ţări și demunstr
ă că sârta, lor este același,
privilegiile aceleși, că obiceiurile,
tot-dcuna unite, că şi în împrejurărildatinele şi altele le-ai: ţinut
trebue să fie de consens şi să lucre e de față ambir Chiviarhi
în acelaşi scop spre a a- Junge-la- mântuirea: Patriei.

1822.

235

şi eteriste să le tri-

spre a sc sterpi din ţară

videle perturbătore linişter publice. .

Iunie
Iunie

234

de Huşi Meletie,

CDXAXV.

dacă

1522,

233

a fărei. .

de ținut, prin care le pune în videre
ătorilor acelor ţinutură de a lua în aspră cercetare pe toţi direg
indiv
int £. ăitori în districtul lor, a le cerceta origi idii suspecți şi strena și pașaporturile ce aii
Și a le cere garanţii de la
1822.

232

Protector şi aceste de mai jos, ca dovadă

că Eteriștir spun căi va fi răsbotu
apoi între Turci și Rut,
pul

Matu.

Pagina

pa.
CCLII. Epistola Vornicului Negel cătră fratel
e săi Mitropolitul Veniamin, prin care-i spune că resboiul
că calculul ce fac unii este greșit despre declaîncă nu-i deschis,
rarea răsborului,

Maru

Maiu

1822,

viaţa, şi propune ca mijlâce

I] r6gă a-l înştiinţa de ce urmare
circomstanțe spre a-l urma. ...
.

CCLVII. Scris6rea Spătarului Cant
amin în afacerile înposisierei moşiilor a cătră Mitropolitul VeniSfintei Mitropolit. . ...
CDĂLI. * Cererea nepâter Patatulu
i făcută Căimăcămiei țărel,
pentru a-şi reclama lucrurile, ce le
depusese în timpul Eteriei
spre pastrare. în biserica st. 'Peodor
din lași, şi care lucruri spre
mai mare siguranță fusese transportate
în Biserica Mitropoliei,
numită Stratenia. .
|
Pe
CCLVIII.
Epistola lut Bucşănescu, prin care-i veste .
ște Mitropolitului Veniamin, că Grecil ai învins pe
mare
și
pe
uscat
pe 'Turei,
că le-ait aprins flota, că din acâstă caus
ă Greci! sunt izgoniți din
Domnia Principatelor și înlocuiţi
cu Domnr pământeni şi că în
curâr.d armatele turcești aii a se retra
că sar fi numit. Domn pentru: Moldga din Principate. Mai spune
ova pe Ioniţă Sturdza şi o
cătmăcămie din pământeni.
. .
a.
CCLIX.
Scris6rea lui Bucșănescu cătră
Mitropolitul Moldovei,
prin care-l încunoştiințază de
afacerile Mitropoliei, de relaţiile
politice ce trebue să țină, şi
că Turcii tot vin în Moldova
prepară nutriment.. ,„:.
şi-şi

231
395
396
238

237
239

396

239

240
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Pagina

1822.

Iulie

13.

CCLNI.

va,

Iulie

15.

1822.

lulie

15-

1822.

Iulie.

16.

daii ordin

da în arendă

cătră

moșiile

Prefectul

Mitropoliei

de

Sucd-

şia Monastiri-

1822,

August

4,

1822.

August

8.

ginerelui stii

CDXAXIX.

Neculat

Canta

Mitropolitul

moșiile

Veniamin

Monăstirei

Slatina..

ODA LILI.

Nota Arhimandritului

Leon,

arătând

395

greșala făcută

de espeditorul rezese pentru donă transporturi la Petersburg,
prin care reclamă acela banit ceise mai cuvin, far Arhimandvitul Leon adevereşte acâsti cerere.
. . . . . . . .
CCLĂII. - Serisorea lui Bucşânescu cătră Mitropolitul Veniamin,

397

prin care-i spune de proiectele ce fac boerii din Iași, de ce
cuprind guzetele, că adică 'Durcii aii blestemat public pe Greci

unde

plăti.

cu sila 140,000 lei pe lună șică boerii

nai

de

ee...

1822.

August

22.

CCLĂLYV.
Sinetui Căimăcamiei, prin care se împrumută Vistieria ţărei cu 600 lei dela Căminarul Constantin Botenu, pentru întâmpinarea cheltueiilor., . .
cc...
..

1922.

Octomvrie

15.

Pitacul

1822.

Noemvrie

5.

1822.

Noemvrie

8.

Domnitorului

pământen,

Ion

de 100

mii ler, şi cari bant

Ianuarie

4,

1823.

Ghenarie

15.

1823.

Ianuarie

1523.

Fevruarie

cătră E-

sai luatde

St.

Vogoride, fos-

.

.

e.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

XLIĂ.
Învitarea Domnitorului I6n Sandu Sturdza cătră mitropolitul Veniamin, de a se reîntornce în ţară la 1822 din Basarabia de la satul Colincăuţi..

1823,

Sturdza,

tul Caimacam, pentru trebuinţele acelor timpuri. . . . . e
Adresa boerilor Căimacami cătră Mitropolitul Veniamin, prin
care-l .învită a veni spre întâmpinarea Inălţimei sale Domnului
la Galata, pentru
6 Noemvrie..

Ș.

Sandu

piscopul Meletie, Epitropul Mitropoliei, prin care-l îndatorește
a plăti reclamele sinetelor creditorilor Sântei Mitropolii în su-

mă

1833, i

391

.

trimite cu o scrisâre a sa

şi i-ai depărtat din Domniatele Principatelor şi că se vor numi
Domni dintre pimânteni
. . . . . . . . . . .
....
CCLĂăIII.
Epistola lui Bueşăneseu cătră Mitropolitul Veniamin,
prin care-l încunoştiinţază de cele al laşului și că Seraschierul de

—

Dechemvrie

241

cătră Cnezul Alexandru Galiţin la Sanct-Petersbug pe Arhimandritul săi, plătind dusul și venitul cu poşta.
. . .

Brăila li cere

1822.

942

telnici Căminarului Costache Botenu făcut de curând boer. .
CDALII. Epistola Logotătului Dimitrie Sturdza cătră Mitro
politul Veniamin, prin care-i mulțămeşte de lăsarea în arendă

—

pentrua

divanişti

lor din acel ţinut; far banii arendilor să-i trimetă la Visterie ca ajutor în împrejurările de restrișt> în care se află Țara.
CCLX.
Ordinul Visternicului Petrache Sturdza de a da scu-

1822.

1922,

Boerii

.

.

|

cc.

.

.

.

.

..

.

.

CCLĂVI.
Epistola lut Bueșănescu cătră Mitropolitul Veniamin, prin care-l asigură că Tureit waii a năvăli în Basarabia și că să stea pe loc la Colincăuţi fără griji; că despre
Teodor Balş dus la Constantinopol nu se ştie nimic; că Turcil n'aă Gmeni apți de răsboru. . . . . cc...
. |
CDXLIV.
Pitacul Domnului l6n Sturdza cătră Epitropul
Mitropolei Meletie Episcopul
- Hușului, de
a da legatul lui Constantin Chişcăţel de 30,00 ler pentru ospiciă, si cari bani eraii depuși spre păstrare în Mitropolie, în mâna Vornicului Dracache Roset spre a-1 întrebuința în repararea apeducurilor din
oraşul

laşi.

.

<<

.

.

.

.

|. |

.

. tc

.

CDĂLVI. Declaraţia Mit-opolitului Veniamin dată Episcopului
de Huşi Meletie, prin care se specifică că suma de 100,000 lei, ce
a împrumutat pe conta Mitropoliei, Preasânţia sa, ca administrator al Mitropoliei,în urma ordinului
.dat de Caimacamul Vogoride, pentru întreţinera arinatel, o va plăti Mitropolia celor
ce se vor presenta cu sinetele. , , . . . . . . . . ..
15
CCLĂVII. Serisorea Mitropolitului Veniamin cătră Guverna„torul Bucovinei, prin care-i, mulțămeşte. de ospitalitatea ce a
găsit acolo compatrioţii săi și-l râgă a fi interpretul săi cătră Impăratul Austriei, arătându-i profunda sa recunoseință pentru acestă

ospitalitate..

,

.

.

cc...

.

.

.

[.

.

.

.

..

393

"899

24.

CCLAIX.
Pitacul Domnitorului I6n Sandu. Sturdza cătră Con-stantin, Popovici, spre a constata cele jătuite de Constantin Jo-

|

216

—

ra şi a i'le tace cunoscute... . . ..
.c.
. . ...
. |
CCLĂX.
Epistola lut Mohamet Selim Pașa, Guvernatorul Silis-

248

trei, cătră Mitropolitul Veniamin, prin care-l felicită de reîntorcerea în Patrie, şi speră că urma ca şi pănă acum ară-

t6ndu-se

credincios la serviciile Porţer.

.

...

.......

?

XXIII

1823.

Maiu

6.

1823.

Matu

7.

1823.

Maiu

29.

CCLXXI.
prin care

CCLSĂII.
Pitacul Domnitorului l6n. Sandu
cătră Dmunia-lui Constantin Popovici, prin Sturdza Voevod
care-l însărcineză
de a stârpi tâlharir din ținutul Botoşanii,
spre care scop i-a
pus la dispos

UDALVII.

6.

CCLAXIII.
litul

1523.

1523.

pentru

PA
Iunie
lunie

lunie

—

12.

Iunie

17.

lunie

19.

Sturdza. Voevod,
ţinuturile sprea

stârpi tâlhari ce se ivise în tot locul
că, mulţi dintre Eterişti unindu-se cu unit după Eterie. Să vede
din locuitori formase
cete de bandişti și nelinişteaă Tar
a.

don
1823.

Taina

Pitacul Domnitorului Ion Sandu
ordonă formarea de poteri în tâte

iţie armată tureâscă şi locuitori.
Invodla între Mitropolie şi Epitropia Sântulur Spirio ţigan
că

Epistola

Moldaviei

mâritată, ca să dele

unur Nieulaus

Veniamin, în cestiunea

nu st rezilia contractul.
CULXALIV.
Epistola Guvernatorului

în loc

Petrovici
moșiei

cătră Mitropolitul Veniamin, prin care-l
sa cătră Porta și-l invită a urma şi de
dință cătră Devlet, pentru care-i va fi
ODĂLVII.
Piracui Domnitorului I&n

una

250

nemă-

cătră Mitropo-

Bosancea,

249

400

sprea

|
de Silistra Selim Pașa

laudă; de, credincioșia
acuma înainte cu crefi vecunoscitor..
.
Sturdza cătră Venia-

min Mitropolitul Moldover, prin care-l roză
tem asupra Banului Manolache Pascul, sprea da carte de blesa declara
zurile ce s'far
făcut cu banii pentru întreţinerea armatei abuturcești, şi care bani trebu

e, dupre reclamă, să i plătâscă acum ţara.
CDALIX.
Ordinul Visternicului Petrache Sturdza cătră
Sărdarul Constantin Popovici, spre a da imedi
at poteraşi pentru

- 401

prinderea tălharilor r&mași în ţară din timpu
l Eterier.. .,
UDL. Epistola Patriarhului Antim cătră Mitro
politul Yenia-

»-

min ca, respuns la scrisorile ec acesta î trime
sese, amintindu-i
că s'a reîntors Ja arhipăstoria sa. În aceste
respunsuri să strevede că Patriarhul n'a voit a-r respunde
imedi
tat consensul Domnitorului țerei în acesta. De at, ci a aştepaseminea îi pro-

1823.

lunie

2].

1823.

Iunie

25,

mite trimiterea sântele Moşte, și că sântul Mir
cerut îi l-a şi
expediat. . ,,
CDLI. Domnitorul I&n Sandu “Sturdza cere
olitular Ve.
niamin, declaraţie înscris pentru. o. sumă de Mitrop
bani,
ternicul i-ar fi certat Spătarului Gheorghe Costa pe care Vische şi despre
care ertare ar şti și Mitropolitul, .
CCLĂXV.
Pitacul Domnitorului Sandu Sturdza în pricina unet hotărnicii de loc între Paharnicul Ștefânache
'Palpă şi Sărdiresa

402

403

Maria Chiriac cu Anastasia Bașotă, spre a se
cerceta cele

1823.

Iulie

Iulie

3.

,

1823.

Iulie .

28,

1823.

August

20,

1523,

Octomvrie

3.

Octomvrie

24,

1824. . Martie

15.

CDLII.

Pitacul

Domnului l6n Sandu Sturdza

canache Dimitrie, prin care-l îndâmn
a ăda

nevoe suma de 400 ler, cu care
arătându-i mulţămirile: domneşti.

cătră

Banul

E.

253

ca ajutor Patrier la

este înscris în lista boerilor
o...

COCLĂNVI. Pitacul Domnitorului Iân Sandu
za Voevod
În cestiunea a 17,000 ler ce reclama EpiscopulSturd
de Hnşi, ca

404

oștilor şi altele în timpul ocupaî o . . ...

CCLĂXAVII.. Ordinul Visterniculut Petrache Sturdza
cătră Constantin Popovici,-pentru prinderea tâlharilor, pedep
sirea
ce trebue să facă cu lucrurile găsite la er de -turat.. . lor şi
..
CCLXAVIII.
Ordinul Visterniculur Petuache Sturdza cătră Stă.
rostia Putnei și cătră Serd. Gavriil Avraam tot în afacer
i de tal.

254

bani cheltuiţi
țtei turcești,

cu

întreţinerea

hărie, spre a nu se face abuzuri..
. . ij
CCLĂXIX.
Pitacul Domnitorului Sandu Sturdza cătră Dumnia-lur Constantin Popoviel. prin care-l împuternicește
a forma poteri şi a prinde pre tâlhati din mat multe ținuturi.
, . ..

OCLĂXX.

Din acest sînet să constată marea lipsă de

Vistieria ţărei, având nevoe ase împrumuta și cu o minimă bani în
sumă,
CDLIII.
_Invitarea, lui I6n Sandu Sturdza Voevod cătră Mitro-

255

2»

256

tropolitul Veniamin, de a chiema pe. Episcopii țărer pănă în
trei

1924,

Matu

.gile în Iaşi, în afaceri urgente.
...
18, CCLXXAI. Jalba răzaşilor de la Cârniceni,

care

reclamă

ţinutul

Iaşii, prin

asupra Serdarulur Vârgoliciu că le-a împresurat
răzăşiile ; pentru care Domnitorul I6n Sturdza
dă ordin de o nouă
măsorişte,
spre a-i dezdauna de pagube.

.

"404

257

XXIV

Pagina

1824. "August.

20,

CDLIV.
clară

Pitacul lui l6n Sandu Sturdza Voevod, prin care de-

modul administrărei moşiilor

Mănăstireşti,

dise închinate,

și prin care se exprimă categorie de a nu se mat primi nici un
călugăr grec ca egumen la acele Monastiri. Comitetul trebufa
a urma disposiţiunilor cuprinse în Hrisovul domnesc, dat în aSeptemvrie

1.

1824.

Octomvrie

10.

1924,

Noemvrie

10.

1825. - Fevruarie

12.

cest

scop.

.

.

CCLKXĂAII.

.

.

|

Pitacul

cătră Mitropolitul

.

[

.

Domnitorului

Moldaviei

.

.

[

.

.

[.

.

.

I6n Sandu Sturdza

.

.

.

Voevod

Veniamin, prin care se opresc că-

satoriile dintre Omeni! sudeţi, trăitori în ţară, cu Românce.

.

CCLĂXĂXIII. Repeţirea ordinului de mar sus de cătră Domnitor
cătră Mitropolitul Moldovei de a să opri cu mare asprime căsă-

toriile intre sudeţi și femeile

Românce.

.

.

.

.

.

..

.

.

.
i

1824.

CDLV.
Pitacul Domnitorului I6n Sandu Sturdza Voevod cătră Divaniștii ţărei, prin care reguleză modul administrărer moşiilor monastireşti, qise închinate, și suma de a treia parte ce

trebuia

ase

CDLĂI.

trimite: acelor

Scrisorea

Moldaviei

]6n

Monastiri

din Orient.

Mitropolitului Veniamin

Sandu

Sturdza

Voevod,

..

406

cătră Domnitorul

prin

care-i reamintește

conlucrarea sa pentru a ajunge Domn şi sentimentele ce nutrește pentru el. și-i declară că să simte întristat că s'a supărat

verilor
1825.

Martie

„13,

Aprilie

2.

Aprilie

asupra

sa,

moșiilor

din

causa

neorânduelilor

Monastirilor dise închinate.

în

administraţia

a-

La fine își dă o-

piniunea sa ce trebue a si face în acestă cestiune,. . . CDLVI.
Anaforaua boerilor divaniști cătră Domnul I6n Sandu Sturdza, Voevod, prin care, dupre chibzuirea lor asupra afacerei administrative a moşiilor Monăstireşti, dise închinate, cer
constituirea unui comitet ad-hoc, care să administreze și să ge-

reze veniturile acestor proprietăţi. . . .
CULĂAXIV,
Pitacul Domnitorului I6n Sandu Sturdza Voevod, prin care recunâşie drepturile de Diac şi acele de boer

29.

jăluitorului

Constantin

CDLVII.

Anatoraua

Harhas

cătră

Medelnicer.

. .

407

......

Domnitor în cestiunea

412

250

desfacerei

căsătoriei dintre Spâtarul Manolache Bogdan şi soţia sa Mări6ra Cantacuzin, şi în care fiind. afaceri de bani se râgă a re-

gula ca să se plătâscă datoriile din partea celui ce le-a facut.
lar

Maiu

4

priveşte

pentru

desfacerea

bisericescă,

acestao lasă

409

poliei, că sai mai găsit și În un argintar dat urgint de acel furat din Mitropolie de Diaconul l6n, din care a făcut o

Maiu

24,

candelă, și dar să caute
tul furat
CCLĂXAV.

a lua candela,

Pitacul Domnitorului

ca ficută

din argin-

410

[6n Sandu Sturdza Voevod,

prin care ordonă stâlpirea moșiei a Monahiet Agapiei Balş, care
sa jăluit Domnitorului. Pitacul este adresat Medelnicerului Constantin

vod,

Septemvrie

1.

Harhas,

CCLXXXVI.
prin

care se

partamentul

Fevruarie

3,

8.

restabilese judecătoriile

'afacerilor

streine din ţară,

impositele cu care a remas

din Bucovina,

Ghenar

e

Domnitorului I6n Sandu

Sturdza

ţinutuale din

. 261

Voeţară,

care în. timpui Eteriei ai fost suspendate de împrejurările timpului, şi din care cauză împricinaţii sufereaii daune multe. , .
CDLLX.
Consulul Austriei încunoştiințază prin adresă pe De-

va plăti
Septemvrie "1.

Ordinul

că dacă

ai

1.

n e aa oda aia aaa

|

Mitropolia nu

datâre pe moșia

DBosancea

Guvernul sâti va scâte în vângare acea moşie spre

a se despăgubi.
CDLĂ.
Departamentul pricivilor streine din Moldova înaintâză nişte acte Mitropolitulur Moldovei, venite de la Consulatul

„ Austriac.,

CDLXII.

41

,

Epistola Arhiereului titular Filaret Apamias (român

câtră Mitropolitul Veniamin, ca respuns la epistola ce-ia trimis
îi prin care Mitropolitul îi înștiinţa de mârtea lui Alecu BelMAD e
CDLĂIII. Epistola Arhiereului Filaret Apamias cătră Mitropolitul Veniamin,

413

prin care-] anunţă că va veni la aşi, că

rătat Prea Sânţitului Grigorie al Ungro-Vlahiei cele scrise a apentruel şi că se: îngrijește pentru elevii ce Prea Sânţia
Sara
trimis.
de la Iași la Bucureşti în S-tul Sava, ca să învețe.

.

oi aan am

lunie

e TI

1825,

în cât

la apreciarea şi judecata Mitropolitului, singurul în drept în
acele timpuri, i
CDLVIII.
Manolache Pascal anunţăpe Isaia, dichiul Mitro-

.

414.

XXV

1826-

Fevruarie

15206.

Martie

CDLIIV. Epistola Mitropolitul
Monastirei Slatina de a da câte ui Veniamin cătră Egumenul
20 ler pe lună unur student român ce învaţă în Cernăuţi.
.
CCLAXIVII.
Ordinul Mitropolitului Veniamin Îi.
cătră Ieromonnhul Varnava, prin care-l chiamă
mit Eoumen la Frumâsa, fiind-că a veni la Iași, sprea finudupă Eterie Egumenir Greci,
de pe la

12.

CGOCLĂXAVIII.

Cerirea Mitropolitului Veniamin
cătră Vodă,
Neculur
nesc un loe cu bezmăn Iarăşi
- în stăpânirea Bisericer, pentru Dom
cuvâ
(ând casele bezmănari!or, ei naii ntul că în timpul teriei arserica cra lipsită de ori-ce venit mai plătit bezmănul, iar BiCDLAV. Epistola Mitropolitului de la avea proprietate.
Veniamin cățră Arhimandritul Melhisedec Lemeni de a da
cele
de nevoie la învăţătură tânărulur lordache, elev în Seminari
ul
din
Cern
CDLĂVI.
Epistola Paharnicului I6n, casi ăuţi.
erul Mitropoliei, cătră Arhimandritul Melhisedec Lem
eni "lin Cernăuţi, în cestiunea,
elevului Iordache ce studia acolo

1826.

Aprilie

1826.

Aprilie

1826.

Aprilie

1826.

Aprilie

—

de a reda

Aprilie

„mate, după Eterie,
10. CCĂC.
Instrucţiile

Matu

1526.
1826.

-Maiu

1826.

Mau

Iulie
Iulie

August
August

415

..

cu toți Egumenir

416

Monastirilor “închi-

date de Mitr

opolitul Veniamin noilor rânduiţi Egumeni români pe la Monastir
care Egumenii grecr aii fost susp ile dise închinate, și de la
„ grecescă, pentru că se presupuneendaţi de Porta după Eteria
.că
a cu banii Monastirilor închinate sa alimentat Eteria

; "ODLAVII.

.

Sînctul de 20,000 lerallui Melstic, Episcop de
Ro.
Neculat Costandache Postelnicul,

înprumutând pentru Episcopia de Huși acești bani,
pentru carn plătea 5 la sută
pe lună procente, . ,

CDLĂVIII.
ca

1826.

, şi în afaceri de banr,

CCLANIIA.

263

Ordinul prin
Domnitorul In Sandu Sturdza
- decreteză pe Ieromonahul Varcare
nava Egumen la: Monastirea Fruim6sa, în locul Egumenului grec, care
a fost suspendat prin hatişerif turcesc, împreună

Aprilie
Aprilie

262

Sântulur

„ man, dat lur

1826.

415

Monastirile româneşti, (lise înch
inate, ati fost expulsaţă de
"Portă, în urmarea cerirel țăre
i.,

Martie

1526.

Pagina

un

tel

Pitacul

de ultimă

Domnitorului
notificare,

Ion Sandu

Sturdza. Voevod,

în. procedura hotârniciey unor
. proprietâţi ale Mitropoliei,
faţă de proprietarii ce “le încu .
nJuraii şi carii nu vroiai a veni
la hotârnicie..
UDL

ĂLX.
Pitaeul Domnitorulur
„care Ia disposiţii pentru stărpireaI6u Sandu Sturdza Voevod, prin
răspăndite prin diferite locuri ale bandelor de talhari, ce erati
părţită în 4 circumseripţiuni, avân Moldover. Tâtă țară era îmd câte un șet și 12 ineni
- înanmaţI pentru prindere
CCĂCI.

Hrisovul

a

ce sai

CDLXXII.

417

tâlharilor, - .

ivit în ținutul Hârlăului...

Ordinul

416

Domnitorului

prin Care recundște Bisericer Sânt I&n Sandu Sturdza Voevod,
prietate a sa, un loc ce-l dăduse ul Neculai Domnesc, ea protimpul Eterier ai ars casele emba cu embatie şi de pe care în
rica se lipsise de ori-ce venit de ticarilor, pentru care Bisela embatica
CCĂCII.
Anaforaua Divanului de alegerea la ri.
Episcopia de Huşi
„în pers6na Ieromonahului Sofronie
Micl
escu
şi
întărirea Domnitorului prin următorul Pita.
Pe
ete
e. |
13. CDLXĂXI. Ordinul Visternicului .
povici, șeful unei. poteri, de: a prinGhica cătră Constantin Pode -pe - două- bande detalhari,

27,

. 265

..

Visterniculur Ghica cătră Constantin Popovici, de a purcede îndată cu pote
ra spre a urmări pe

treă:turci. bandiți, şi =pentru--atâsta-va fi
remunerat cu cin boeresc,
CDLXX. Epistola Patriarhului Agatangh
el cătră Mitropolitul
- Moldovei, din care se vede căa făcut
prese
nt Mitropolitul Veniamin Patriarhului 3,000 ler, mulţămin
du-i
pentru acesta. .
25, CCLXXII. Pitacul Domnitorului
I6n
Sand
u
Sturdza Voevod
„Cătră Adunarea ţărei, de a lua măsu
ri profilactice contra ciu„mei, ce sa ivit la Bucureşti și Brăil
pază de la Brateş pină la Odobeşti. a, punând o linie de
eee...
CDLĂXIV.. Disposiţia luată de Guve. .
ra în respectul tăierer
viteloz pe la zalhanalele din Botoşant
. CDLXXV. Epistola Mitropolitului. . ..,.,
de Roman, căruia îi pune în ved Veniamin cătră Episcopul
ereanu se amesteca în prerogativele Bisericei Precista din Roma
n, ca una. ce depinde de

»

267
- 268
420

419

421
»

Pagina

drepturilor

August

8.

din

încă

1826,

anul

lului ce aii supra-venit

August.

. 23.

1826.

August

25.

1826.

August.

. 29.

1826.

Septemvrie

7.

1826.

Septemvrie

13.

dorinţa Domni-

Ordinul Visternicului Petrache Sturdza cătră SărCDULNXVII.
a urmări şi prinPopovici, prin care-i ordonă
Constantin
darul
de pe nişte tâlhari din ţinutul Cârligăturei . . .

Monastirei

localul

de

ei

despirţirea

și

Petrache

Visternicului

Ordinul

CDLXXIX.

printrun gard..

Sturdza cătră Săr-

darul Constantin Popovici, de aficu mat sare luare aminte
. . . . . . o...
la trimiterea înştiinţărilor cătră Visterie.
Pitncul Domnitorului I6n Sandu Sturdza, cătră IaCCNCLV.
nacache Milu, spre a se plăti de orăşinii Romaşeani 9,000 de
lei carii li să dăduse la nevoe. , . . . . . . . . ..

CCXCV.

Epistola

lor 9,000

de

lei

[ . . ..
[cc
scoterea lor. . . e. Î.C.
Ordinul Hatmanului Grigorie Ghica cătră SărdaCDLXXX.
rul Constatin Popovici, de a trimete două părţi din furăturile
luate de la tâlhari, iar a treta parte a și-o opri pentru os. ..
[e
[cc
tentla sa...
Ordinul dat de Petrache Sturdza cătră, Sărdarul
CDLNXĂI.
Constantin Popovici de a trimite la Hătmănie tote jafurile prinse de la tâlhari, de unde să şi le ia păgubaşii. . . . . l6n Sandu Sturdza în afacerea tot
CCĂCVI. Piticul Domnitorul
a celor 9,000 de ler, trimiţendu-i.şi un Ciohodar spre esecuţie:
Ordinul Visternicului Petrache Sturdza cătră ECDLAXĂII.
pistatul. zalhanelilor de Botoşani, dată în causa tăerei a 200
..
e...
. [. . [eee
capre. . o [|
CDLĂXXXIIL. Ordinul Visternicului Petrache Sturdza dat cătră Sărdarul Constantin Popovici, prin care-l niustră că nu-şi

Septemvrie 28.

1826.

Septemvrie

*0.

1826.

Octomvrie

22.

1826.

Noemvrie

10.

1826.

Noemvrie

16.

1826.

Noemvrie

23.

1826.

Oedinul Visternicului Petrache Sturdza dat cătră
CDLIXĂIX.
Sărdarul Constantin Popovici prin care-i cere sâmă de cantitatea seului eșit din zalhanalele de-Botoşani. . . . . . . .

Noemvri:

23,

CDLIXXAV.

împlineşte slujba,

nica

dar

oraşul

care

prin

1826.

1.

.

.

.

[.

.

Epistola Vornicului lordache

copul de Roman,
Dechemvrie

să dă voe a se ridica

424
“+25
>

-

.

.

»

426

pentru

.

[.

negu-

de un

Botoșani, spre a se face lumânări
.

o.

laşi...

CCXCVII.

.

»

Visternicului Petrache Sturdza cătră Vor-

Ordinul

din Botoşant,

.

.

ia regulat.

şi-o

că l6fa

ţitor din laşi seul din

1826.

270

stărui

sprea

Roman,

din

de orăşănii

datoriţi

424

Drăghici în pricina ce-

Iordache

Vornicului

1836,

1826.

„493

Ordinul Visternicului Dimitrache Sturdza cătră VorCDLSXVI.
nicia de Botoşani în afacerea zulhanalelor.. . . . ..
Pitacul Domnitorului I6n Sandu Sturdza, prin
CDLSXXVILI.
care regultză mutarea localului carantinei de la Galata la krumoâsa,

1826.

resbe-

împrejurărilor

causa

din

dar

nu s'aii putut realisa

. . . . . . . ...
. [ . ..
Î.C.

.

torului,
1826.

422

.

.

Patriarhie,

ln

de

Sandu Sturdza prin care se proMitropoliei Catedrale, acâstă actu-

1... Hrisovul „Domnitorului.
ivcteză” a se începe zidirea
ulă,

are

instituţie

acea

ce

sa eparhială, con-

sub administrația

stă

şi nu

Spiridon

Sântul
form

[. .

pentru

.

Drăghici cătră Epis-

plata banilor 9,000 lei,. prin: care face

responsabilă Episcopia de acestă sumă. . . . . . . .
CCXCVIII. Epistola Vornicului Iordache IDrăghici cătră Episcopul de Roman, prin care-l învită a trimete la Domnitor o cerere pentru schimbarea pontului bezmânului, spre a scâte un
v
orășenilor din Roman. . . . . . . . .
în. favârea
hriso

Dechemvris 20.

CCACIZ.

Epistola Vornicului Iordache Drăghici, prin care ves-

teşte pe Episcopulude Roman, că a prefăcut hrisovul oraşulul Roman

1826.

Dechemvrie 20,

și că pentru banii cutie! milelor s'a dat adeverinţă. . . . - CCC. Adeverinţa de plata a 5,000 mii lei, ce are a lua cutia .

19826.

Dechemvrie 23.

milelor, prin
CDLXAXAVI.

înoirea hrisovului oraşului Roman. . . . . .
Ordinul Visternicului Petrache Sturdza cătră Săr-

darul Constantin
1827,

1827.

Popovici, de a lua

ze seul din Botoșani.
Fevruarie

Martie

27,

CCCI.

Serisrea

.

.

»

aminte să nu se. înstrăine-.

cc...

Mitropolitului

[ce

..

Veniamin cătră Episcopul de

Roman: Meletie, prin care-l vesteşte de reînoirea hrisovului
cătră orăşeni, de plata a 5,009 mii let de cătră Episcopie și
de a nu se face abuzuri cu schimbarea neregulată a Antimenselor,
3.
CCUII. Epistola Vornicului Iordache Drăghici cătră Episco"pul de Roman, prin care-i spune ca să întârcă hrisovul orăşenilor,
spre:a

să anula

şi spre

273

a-şi relua acer

5,000

ler daţi..

.

.

973

XXVII
1827.

Martie

16. “CCCIV.

Carp

1827.

1521.

”

Jalba luf I6n şi Costache Ciornei asupra
i Zoiţei
pentru împresurare, și pitacul Domnese de Domne
a face m&-

surare locului jăluitorulur,
PI
CCCIII. Epistola Vornieului Drăghiei cătră,
Episcopul de Ro
"man; prin care-l anunţă că din cauza îndăr
ătnieiei Romaşcanilor

Martie

Aprilie

„22,

275

se pote n nu se pune în lucrare Heisovul Domne
sc, fără energia
Episcopului,
e.
|
CCOV.

Jaluba lui Vasilie Racliş Sărdar, pentru
ai se mămoşia Armăsănii de împresurarea unor
răzişi,, şi Pitacul
Domnitorului

>

“sura
15827.

cătră Constantin Harhas de a stâlpi
ce vor presenta, părţile sai să-i sorocescămoşia după
la Divan.
CDAXĂVII

"scrisorile

Matu

.

tră Mitropolitul

1527.

Iunie

1827.

Iulie:

aşida sentinţele

1821.

Septemvrie

Septemvrie 10.

Noemvrie

1528.

1828.

Fevruarie

Martie

1828. Martie
1925.

Martie

1828.

Aprilie

-

25,

12.

pentru

a

428

lua

treprenori,

poștelor,
.,

.

,

susținând

desfacerea

contractului

unor

218
429

an-

"tănit

și 1 se

Istrati la 'cinul
promite de- Domn...

de Paharnic

>

. 431
432

căf-

CDĂCVI. Anaforaiin Epitropilor
lor Monăstirilor dise închinate prin care ceri deslegarea averi
ca
să
dea în arendă pentru
"trei ani averile acestor Monăs
cepteză.

...

tiri

prin

mezat,

Yar

433

Domnul ac-

484

CDĂCVII.
Domnitorul I6n Sandu Sturd
obligă pe Melitie Episcopul de Roma za prin Pitac Domnese .
“lei; ca datorită asupra caselor. biser n la plâta sumei de 5125.
icer Talpalari care era, ca
metoc Episcopului de Huşi, pentru
că Episcopul actual se-l6pădi de a o- mai avea ca metoc
acea
casă. .
31. -UDACVIIL. „Ordinul Domnitorulur I&n Sand
u Sturdza dat Cai.
macamului Costache Andriote de
a executa îuplinirea: rămăşiţi=
lor de bant ce aii a da pentru poște
districtele Hârlăii, Dorohoi
şi Botozant. Beizadel
orgul
cc...
31. CDĂCIX. Ordinul ei Domn
itorulur
- dat Comisulur Costache Andriote. Ion Sandu Sturdza Voevod,
de a împlini datoriile de la
Hârlău, Dorohoi, şi Botoșani de dator
ir asupra, poştelor pănă: în
trer dile; la din contra si plătâscă ciobote
câte 200 ler de distric.
„19, D. -Epistola Baron

435
436:

437

ului de Geism
comandintul avant-gardei
armatei rusești, cătră Mitropolitul ar,
Griporie al Valahiei, prin care-l
anunță că până va. sosi el cu trupele în: oraș
să Ya măsuri de a
nu'se jefui oraşul Bucureseit

retrage. .

CCCVII.

10;

de armatele

Pee

turceşti,
e

când se vor

ec.

Adresa representantului: rusesc cătră: Mitropolit
ul: Vecare să încercăa seote cirnitirile: din
oraş afară,
* pentru: salubritatea publică... ,
.
.
UDXOV. Declarluiaţ
Const
ia
antin
: Levide că ati: priimit de la,
Mitropolitul. Veniamin suma de 7,625
făcute la scrierile Sântului Vasile şi Grigler, “pentru comentariele:
orie de protesorul Var“dalah, cu: scop de a se imprima,
CCCK. „Declaraţia Mitropolitului :Veni
amin, că: a plătit. suma; de
niamin,

1828. Matu. .

Documente

Ghica că:

de judecată și

CDXCI.
Domnitorul In "Sandu Sturdza ridică la gradu
l „de
"Vel Paharnie pe Iordache: Istrati; dându
form rangul, e -1 și scutelnieii con-.
CDACII, Epistola Posteiniculur Mila cătră
Meletie Episcopul
de Roman de
a da Dâmnei suma de două-geci:
mir Ier pe cari-r
datorea. cu sînet.,
„A dona scrisârea a. Postelnicului Lila cătră
Meletie Episcopul
de Roman cerând din. noii a plăti banit
douii
-deci mit ler ce
datoreşte Domner..
.
one
n e
eee
e.
.
|.
CDĂCIV.
Cererea Căminarulur Anastasie cătră
Vodă de ase
înălța nepotul săi Iordache

1928. Aprilie |

1828, Matu

dilele

Pitacul

'Lecucrului,

cestiunea

1521,

Grigorie. Mihail

de a hotări

disposiţiile posibele în stârpirea lăcustilor.,
i.
CDLSXXIĂ. Visternicul (Ghica nume
epistat asupra tăiatului vitelor la Botoșani pe Sărdarul see
Constantin Popcvici.. .
CDAC.
Consulul Rusese trimite o notă guvernului
ţărei în

o

August

Noemvrie

Domnitorului

şi boerii țerei

înserise- asupra: procesilor judecate. . .
.,
Domnitorului I6n Sandu Sturdza Voevol prin care declară că după ce gat tradu
s și cetit în tâtă
țara Ilatişeritul împărătese prin care se
confirmă nouă, privilegiuri târei, se trimite originalul la Mitro
„* COCVI. - Ordinul Vornieulur Alecu Sturdpolie spre conservare.
za cătră adminstraţia

1527.

1527.

Pitacul

CDĂANVIII.

tirgului

1827.

Pagina

prin

278

433
73

XXVIII
Pagina

ban! cu care a convenit cu câţi-va bărbaţi erudiţi Greci pen- tru a imprima în limba elenă pe Sânţii Parinţi bisericești, cu

comentariile

1828.
1828,
1828.

Maru

14,

Maiu

14.

Maiu |

lor; precum și declaraţia representantului

erudiţi Greci,

că numai aii

lui Veniamin.

.

DI.

.

nici o pretenţie asupra

acelor

Mitropolitu-

.

Epistola Contelui Pahlin cătră Mitropolitul Veniamin

|

care-l vesteşte că cerirea Mitropolitului de a se presenta cu o
deputaţie de Moldoveni Țarului nu pâte fi îndeplinită, pentru

că “Parul s'a reîntors curând în Basarabia, . . .
DII. Epistola Comtelui Pahlin cătră . Mitropolitul
afacerea cu Iamandi, ca prefect districtului Fălciu.
Adresa Grafului Pahlin din Bucuresci, prin
14, “DIN.

ză Mitropolitului Veniamin

noile disposiţii relativ la cler şi pă-

mânteni.

[eee

o...

438

. . . .
Moldaviei în
. . . . e
care înaintea-

ee...

439

.

»

CCCVIII. Mijlocirea representantului austriac cătră Mitropolitul Veniamin, de aise plăti unui neguţitor, Alexandru Margariti, suma de o 1000 galbeni, cu care a împrumutat pe Guvernul Moldovei în timpul evacuaţiei ţărei de 500 Turci, spre a în-

1828.

Maiu

22.

1826.

Maiu

23.

CCCIX. Disposiţia representantului rusesc adresată Mitropolitului Veniamin, prin care-l încunoştiințază ca să mijlocescă de
“a se ceti de toți preoţii din ţară locuitorilor de a strânge provisiuni de grâne şi alte producte în deferite puncte ale ţărei,

Maiu

28.

DIV. Epistola Comtelui Pahlin cătră Mitropolitul Moldovei ca
xespuns la deslegările ce-r cerea în afacerile averilor Monasti-

tâmpina

cheltuelile

necesare. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

în ţară gata.

290

reşti gise închinate şi în alte cestiuni relativ tot la acestă afacere. . .
|
|.
[cc
. ..
..

440

spre

a le

putea găsi

armatele

ruseşti

la întrare

DV. Declaraţia Vornicului Conache prin care recunâsce liber
de robie înireg salaşul ţiganilor din familia bucătarului Mihail.
DVI. Un Comandant rus dă semă de sterea armatei rusesci
din 18283 de dinaintea Brăilei, cum şi a corpului armatei ruseşti de peste Dunăre... . . . . . . . . .
. .
...
CCCAĂI.
Adresa grafului Palin cătră Divauul Moldovei, prin
cere declară că dacă pentru moment nu se pote face Diserică
la cimitirul de afară, gropele însă pentru înmormântarea cor-

Iunie

Iunie

purilor prin jurul Bisericilor din
dânci, spre a se evita miasmele..
a putea

1828.

Iunie

1828.

Iunie

1828.

Septemvrie 17.

25.

Septemvrie 19.

1828.

Septemvrie 25.

1928,

Octomvrie

4,

1823.

Octomvrie

21.

aceiaşi

ordine

în

administrarea

lor,

.

.

.

-

-

DVIII.
Relaţia dată de Generalisimul rus despre resultatele
săvârșite de armatele ruseşti pe malul din drepta Dunărei. .
DIX. Adresa Comtelur Pahlin prin care înainteză mersul armatelor din 18 și 20 Iunie sub numărul 1612. ....
DX. Meletie Episcopul Romanului cere concediii de la Mitropolitul

1828,

ţine

Veniamin

din comisia

441

laşi trebuie să fie forte a. , . . . . ..
. .

DVII, Comisia averilor Monastirești gise închinate cere relaţii de la Mitropolitul Veniamin asupra tuturor Monăstirilor, spre

1828.

1528.

281

prin

averilor Monăstirești

443
444

dise închinate,

unde era ca membru, spre a să duce la Eparhia sa.. . . . DAI. Epistola Hatmanului Grigorie Ghica cătră Mitropolitul Veniamin prin care-l cere suma de 20,000 lei cu procente ce-i datoria.
DĂXII. Reclama Hatmanului Grigorie Ghica.la Presidentul DivanuluI Cnejiei Moldaviei asupra Episcopului de Roman de a
plăti suma de 20,000 mii ler ce-i datoresce;

442

a...

Ph

445
»

DXIII. Adresa judecătorilor Vorniciei de Aprogi cătră Episcopul Romanului de a plăti Hatmanului Grigorie Ghica suma de
20,000 lei, saii a veni în judecată... . . . . cc. cc...
CCCXII. Adresa Preşedintelui Divanurilor Principatelor Moldoviei şi Valahiei, graful Palin, cătră Divanul Moldovei, prin

446

care dă lămuriri de immunităţile date locuitorilor Moldovei şi cum
trebue a se urma cu strângerea birului în viitor. . . . . -

293

Octomvrie

21.

CCCĂIV. Deelaraţia Divanului obştescal Moldovei, prin care se
arată că a priimit garanţia din partea Vistiernicului Dimitrache
Ghica,. pentru întreprinderea întreţinerer a 1,000 car, trebuitori

Octomvrie

25.

Noemyrie

11.

DXIV. Disposiţia Cnejiei Moldoviei de a sloboţi sarea trebuitre
de la ocnele ţărei, pentru trebuințele Mitropoliei în sumă de
13,200 ocale... n...

armatei

DXV.

ruseşti.

Epistola

îs

Hatmanului

de: Roman. Meletie

eee

eee

Alexandru

tot în cestiunea

ee

e.

Ghica cătră

banilor,

|.

.

.

Episcopul

.

ce are a da fiiu-

XXIX

1828.

Noemvrie

1828,

Noemvrie

lui săi,

Decemvrie

9.

1829.

Aprilie

6.

1829,

Iunie

bă

Junie

Grigarie

Ghica.

” Pagina

.

,

DĂVI. Epistola lur, Meletie Episcopul de
n cătră
" Ghica prin care se tînguește asupra fiului Ron.a
săi
Grigorie
Caii reclamat banir ASUPra BB
o
..
...
— CCCXIII.
Ordinul Divanului Onejier Moldovei cătră
ria ţărei, prin care veguleză modul strângerer birului

26,

tor, şi în

1828.

Hrtmanului

|

19.

care

ceste. timpuri

să arată

DAVII.

Epistola

DXIA.

Mijlocirea

man

şi ce sumă

Turcelor..

Postelniculur

tot în cestiunea

ca

Conta

bir plătea, ţara

cătră

banilor Hatmanului

Generalului

Episcopul

Grigore

Mircoviei,

în

Alecu
Ghica
..j
Vistiepe vii-

CCCĂVI.

torilor

şi a boerilor

ţărer,

Respunsul
mai

ales

față

cu

Divanului

locuitorii

Moldovei

de Ro-

Ghica..

afacerea

a rusumaturilor,

ţărei..

pentru

..

...

dările locui-

nând că sunt în
„ conformitate cu obiceiul țerei, reclamând susți
menţinerea lor.
20, DĂXI.
Fimanul. împărătesc dat Domnulur şi ţărer cu
Arzul
din 1786 Martie 25, prin care se recunose drept
urile
ţărer
Mol- davier de a-și alege Mitropolit de a dreptul
în ţară, dupre vechiul obicelu, și de a nu aștepta voea Patria
rhului întru a-

Iunie

448

pe a-

preten- țiilor sântului Munte, asupra Arhimandritului
osaf.
.
.
.
DXĂ. Generalul Mircovicr face conoscut
ului dispoșiţia
luată de guvernul rusese asupra abuzurilor Divan
amploiaţilor săi din
Principate

441

284

„448
„450
451

256

COS

DĂXII.

1829.
1830.
1830.
1830.

Adresa Baronului General Chiselev, prin care se
coinunică disposiţiile tratatului de Adrianopol,
articulul V, ce privese direct pe Românr.
oma
mee
|
Septemvrie -2,. DAI.
Explicaţiile făcute. de representaţii Rusiel a.
și
a
'Durciel la articolul V din tratatul de Adrianopol
, privitor pe Românii din ambele Principate, .
Iunie
5. DAAVIII.
Epistola Mitropolitului Veniamin cătiă Protosingh
elul Melhisedec, relativ la un grădinar,
a.
.
|
Iunie
| 17, DNXIX.
Respunsul Mitropolitului Veniamin, cătră
nemţesc în cestiunea unui țigan. cc..Consulatul
.
Iulie
1. CĂAX.
Contractul lut Rotmistru Soltanovicr

1830,

Septemvrie

1830.

Septemvrie 21.

6.

cu Egumenul Monăstirei Cornii, -pentru fin posesierea, unor "pămâ
nturi a Monăstirer, .
PI II
IE
DAĂXXI, Adeverinţa Ieromonahului Ciprian, că. a
luat de la
Mitropolia Moldovei ereditatea sa, ce-a venit de
la
fratele
săi
Nichifor e
DAĂXII. Adresa Pod-polcovnicului Albedil din Silistr
a cătră

453
460
?

461

Mitopo

1830,
1830.
„1831.

Octomvrie.
Noemvrie

1831. Aprilie
Matu

1831.

Mau

1831,

Iunie

1831.

.

vusești atestat de vrednicia cu care
tat în funcțiunea ce a avut în timpul ocupaţ
ier..

sa pur...

CCCAVII.
Adresa tuncţionarului rus F. Mircovici cătră Mitropolitul Moldovei Veniamin, spre a împărți mile
la săraci în
(liia onomasticer Împăratului
Neculai Pavlovier. .
cc...
3. CUCĂVIII.
Adresa funcţionarului rus F, Mircoviei cătră Mitropolitul Moldaviei Veniamin în causa reîntâ
ghenţiei ce staii deposit în Mitropolie. . . rcerei unor bani a30. Episcopul de Cernăuţi Isaia Bălăşescu raporiâză Mitropolitului
Veniamin disposiţiile ce a luat pentru serviciul de
la fosta Mitropolie a Moldover din Sucâva, schimbând person
alul.
. ..
- 91, Epistola . Mitropolitului Grigorie al Irin
upol.ier
cătră Mitropolitul Veniamin, prin care-l felicită de St. Serbăt
de primirea cavaleriet St. Ana, și-i recomandă pe Arhimori,
andritul Sava
al „avea.
ţia sa. e
33, DXXXVII.sub. protec
Respunsul Preşedintelui Divanurilor P. Chiselef,
cătră Mitropolitul Moldaviei Veniamin, în cestiunea
efectuărei
unuei căsăto
15.

Aprilie

1931.

10,

litul Veniamin, prin care-l înştiințază că-i
trimete patru tunuri, spre a face din ele clopote..
DĂXXIII. Lui Iancu Ciureaise dă din partea
Oficiulur spitalelor oștdnești

17.

rii

necanonice

de

cătră

un

preot

rus...

.., ..,
DĂXĂVIII. . Adresa Preşedint
. Divan
elu
urilo
ir Principatelor P.
Chiselef cătră Mitropolitul Moldaviei, prin care-l
anunță că trebue să să începă Adunare extra-ordinară la
Iulie,
în Iaşi, pen- tru că ciuma scăduse acum.. .

DXXXIĂ.
Veniamin,
sătoriei

Epistola Patriarhului Constandie cătră Mitropolit
ul
prin care-l învităa da carte de blăstăm asupr
a că-

Postelnicului

Constin

Catargiu, pentru

soţire pe fiica vărul sei primare

462
463

466
467

468

că a luat în în-

G. Balș...

469

XXĂ

1831. —

care vesteşte că va lua măsuri de a înștiinţa pe membrii Divanului, spre a veni în laşi și a începe lucrările. . . . .
DXLI- Atestat de retragerea din funcţiune pentru caz de bolă

Aprilie

a Paharnicului Jancu Ciurea, dat de înaltul Divan al Princi|
ee...
patului Moldaviei... . ct...
DXLII.
Safta Brâncovenu trimite Mitropolitului Veniamin 60

1532. Iunie

„galbeni,

„precum,

şi

la Monastirea

Nâmţul,

1832.

Iunie

vindar pentru sufletul r&posatului ei soţ.
DXLIII.
laneu Botenu dă adeverinţă de

1832,

—

DXLIV.

Moşiei

mite

Roşiorii,

Octomvrie

1832.

Octomvrie

din

deposit

la

Mitropolie...

Superiorul vechei Mitropolii

Mitropoliei

un sa-

de Iaşi, Enuţă,

.

.

.

=

limba pentru

Bucuresci, spre a fi transportată

spune

măsurile

acolo

un

şi-i cere su-

celei

monastiri.,

1833,

Aprilie

14.

nastireşti.

„8.

12,

1833-1841. August 16.
August
Ghenarie.

13.

1834.

Ghenarie

27.

1834.

Martie

289

monastiri.

[ce

ee...

Veniamin

|

cc

.

Arhimandritul

.

.

[

[.

Melhisedece

[

[.

[

[. .

Lemeni

din

.

.

.

290

..

Suceva,

șervi-

personalului

casei

şi

pentru

reparația

bisericei..

.

.

»

DAĂLVII. Recomendaţia Divanului Boerilor cătră generalul maior AMircovici dea înainta la rengul de Paharnice pe Necolai,
fiiul lui Iancu
Cuirea, pentru serviciile
timpul ocupaţiei oștilor resești.. . . .
DĂLYVIIIL.

Anaforaua

iconomiceştei

ce a adus
. -

Ocărmuiri “a

Patriei
averilor

în
.
Mi-

tropoliei cătră Mitropolitul Veniamin în cestiunea regulărei averei imobile a metohului Mitropoliei, Mavromolul din Galaţi.
CCCANII.
Mărturia Spătarului Stamatin, prin care declară că

știe: cum

cest

LII.

că Sărdarul

ţinut,
ca boc: .

Remășiţi

Gavriil

.

. .

de însemnări

Adam

.

c...

aflate

a avut

.

[.

.

scutelnici în a-

[.

.

.

.

.

..

în arhiva St. Alitropelii din

Moldova, relativ la unele cheltueli făcute cu zidirea ei, începu- tă la 1883, mal ales la acoperemânt.. . . .
31.
CCCĂĂXIII.
Mărturia lur Constantin Ghica, şi Alexandru Sturd-

1534.

—

averei acelei

tor la vechea Mitropolie a Moldovei de acolo, declară ci a
pHimit banir cei-a trimis Mitropolitul Veniamin pentru întreţi-

za,

1834.

.

DALYV.
nerea

August

în gospodăria

473

Roset, Egumenul Doljăști, prin care arată că prin sate se în-.
cvartireză spre ernare Cazaci, carii pradă Jocuitorii, rugându-l
a mijloci seoterea lor din satele monăstireşti, de-i posibel. Apoi. îi istoriseşte ce măsuri ait luat în gospodăria moşiilor mo-.

13,

Mau

ce a luat

412

din Sucâva tri-

CCCXXI. * Epistola lui C. Cinpereovici cătră Arhim.

Aprilie

1833.

în

a sărvârşi

. . . . . . .
primirea scrișorilor,

CCCXX.
Epistola lui C: Ciupereovici cătră Arhim. Veniamin
Roset, Egumenul Doljăştilor, în afaceri de ale gospodăriel a-

1533.

1833.

eraii

de

41

ma de 870 sorocoveţi pentru fabricarea &.. . . . . . CCCXIN. Epistoia lui Constantin Ciupercovici cătră Arhimandritul Veniamin Roset, Egumenul Monastirei Doljești, prin care-i

—

1832,

1533.

ce

Teodoret

Casierului

clopot

1832.

410

pr .

1832.

Moldovei, prin

Epistola lui P. Chiselef cătră. Mitropolitul

DXL...

prin „care

spune

Gavriil

Avram.

rului

că a vădut
.

pitacul

de boerie

a Sărda-

.

|

DXLIX. Raportul Direcţiei Carantinei de Galaţi cătră Comitetul Sănătăţer instituit la lași, prin care cere de a se ţinea
neînehiriată marchitănia Mavromolului, spre a o putea avea ca
loc de Carantină. .
cc...
.
DL. Adresa Comitetului sănătăței din lași cătră Mitropolitul

418

Veniamin, prin care-l râgă de a zidi nouă încăperi pe moșia
Țiglina a metohulni Mitropoliei, Mavromolul, din Galaţi pentru

carantină, eee...
DL].
Reclamaţia posesorului marchităniei. Mavromolului, că nu
pâte lua asupra sa sarcina de a face nouă încăperi pentră ca-

31,

292

Tantină,

eee.
|.
. 1. . [. . |. .

.

. .

"419

DUII. Adresa Comitetului sănătăţei cătră Mitropolitul Veniamin, prin care-i râgă de a lua măsuri urgente pentru face-

rea din
lu din
“DLIII.
du

cătră

noii de încăperi necesare la marchitănia Mavromolu-.
Galaţi... . ..
Adresa Marelui Postelnic, Secretar de Stat, N. "Suţu,
[i
.
.
.
a

mitropolitul

Veniamin

Adresa

lui Mircovici

de la Galaţi.

18. DLIV.

în

.
cestiunea

mutărei

e.

480

.
carantinelo
r

cătră Mitropolitul Moldovei, prin

prin care-l râgă de a-i trimete banii ce va fi strins dinsubseriţiuni benevole, spre a se rîdica un monument istoricului
|
Caramzin. .

481

481

XXXI
1831.

Iulie

1834.

August

DLY.
Comitetul sănătăţei cere
opolitului Veniamin de a
repara marehitanurile: carantinei Mitr
din
tra, în puterea regulamentului, Comi Galaţi; căci la din contetul vă disposa a le face
"singur pe comptul proprictăței. .
,
31. CCCĂAIYV.
Sinetul Mitropolitului Moldaviet Veni
amin. prin care
so arată că a luat în pastrarea Mitr
opol
iei
suma
de 3,000 ler,
cu procente de

31.

Octomvrie

22.

1334.

—

1834.

Noemvrie

1834.

Dechemvrie

1555.
2339.

Iulie
Noemvrie.

1836.

August

1836.

19.

20,
13.

Noemvrie

1531.

3,

13.

Noemvrie

6.

I.

St.

O

cpistolăa
lu

7. Balș

cătră Paharnicul Emuţă, prin
prin care-l pofteşte a mijloci
la Mitropolitul Venizmin în a» facerea unui nenorocit, pentru
al ajuta cu bani.
DLVI
II.
sănătății,

Rapotul Direcţiei carantinei Galaţi,
cătră Comitetul
relativ la reclamaţia lui Gheorghe
Zari
topolo, . .
Adresa Comitetu

DLIĂ.
lui sănă
tropolitul Veniamin în cestiunea tăţei din Moldova cătră Mi. inarchitănici carantinel din Galaţi de pe moșia Mitropolier Mavr
omolul.
.
Ca.
DLĂ.

Mitropolitu Veniamin
amă la Divanul "erei de sus
contra unor împresurători a 2 reel
moș
iI a Mitropoliei, din ţinutul
Dorohoru. .
PCC
DLNIL.
Un act de vângare a
sălaşe de ţigani, ca, robi.
DLXII. Respunsul Domnitoriuluunor
politul Veniamin, mulţimindu-i i de Mihail Sturdza cătră Mitrofelicitarea ce acesta îi adresază de sântul Mihail, patronul
lui.
a.
DLXIII.
Petiţiunea Elenei Canta cătră Domn
itoriul Sturdza,
prin care-l roză a-i da njut

oriu a
cc. .
DLNIV.
Logotătul Conache şi Logotâtul C.
Sturdza previn pe
Mitropolitul Veniamin de a nu
fi
să resiste la ori-ce i sar propune. indus în erdre de cine-va și |.

e
Răspunsul Domnitorului Mihail Grig .
ore Sturdza cătră
Meletie Episcopul Romanului, mulț
ămindu-I
DLAV.

cesta îi adresază

de Sântul

Septemvrie 13.

1547.

Fevruarie

1847.

—

tropolit

25,.

opolit al Moldaviei, în locul demision
atulur MiVeniamin. .
ICR

LVI. . Adresa 'Iribunalului de Sucâva, prin
care trimite Episcopului de Roman, Veniamin Roset, "Tes
tame
ntul
original spre
executare. . .
- LV. Adresa Departamentului Dreptăţei Ca
prin care se const
că a ordonatși lomnitorul

executa

1549.
Fără

Maru
dată

7,

“Testamentul

tul Veniamin,

timpului,

de cătră Episcopii

ca executori

Mihai

Sturdza,de

ată
a se

»

486
487
»

488

»

459
490

7.
492
58
494

493
66

înstituiţi de Mitropoli-

Testamentari..

.
,
partea de la vale
- de zid, făcută de asesorul Ciurea
şi întărită de avocat. . .
XXXV.
Mitropolitul Leon la mortea sa
voia a lăsa de succesor
al săii la Mitropolia Moldaviei pe Epis
copul de Roman, grec de
neam; dar Episcopir şi Boerii
reclamă, la Domnitor şi la Pârtă

DUXXII.

455

da felicitarea ce a-

Mihail,

.
DLAVI. Vechilimeaiia dată de Alex patronu săi. ,
Chi Costea Poliani de al representa andru Sturdza Visternic lui
seii, ce-i datora Episcopia de Roman.. şi încasa banii în numele
. . |
1839. Dechemvre29, DLNVII. Epistoia.de heretisive
a
Domn
itor
ului Mihail Grigarie
Sturdza respundând la felicitările pent
terei Domnului ce t-a adresat Episcopuru sântele serbări ale Naş1839.
—
DLAVIII. Protect pentru ocârmuirea l de Roman Meletie. |
şi regularea averilor Sân.
tei Mitropolii şi ale Episcopiilor din
Moldova şi parte din Valahia.
1842.
Ghenarie
23. LIII.
Demisia Mitropolitului Veni
şi retragerea sa pentru
tot-d6una din scaunul Mitropolitan. amin
Locu
inţa
sa a fost de aicea
înainte pănă la morte în Monastirea, Slati
na, unde a încetat din
viaţă la 1816 Dechemvrie 18, îmbrăcân
(schivnie) înainte de încetarea sa din d schima de megaloschim
viaţă şi din acestă, causă,
a fost înmormânt ca Simplu monah.
.
1842.
Noemvrie
8. DLXIX. Epistola Logotâtulur Sturdza
amin în afacerea Comisului Theodorul.. cătră Mitropolitul Veni1844.
Martie
20, LIV. Testamentul Mitropolitulur Veniamin
... .
1845.
Dechemvrie 7, DLXXI.
.
Serisârea shimonahier Safta Brâncovanu
cătră Meletie
Mitropolitul Moldavie, cerându-i un act
nastirea în disposiţiile ce va face la mârtede a nu se amestica Mocu chilia sa. . ..
1844. Dechemvre 13.
DLĂX.
Scrisârea lux Stefan Vogoride cătră Mitr
opolitul Meletie, prin care-l vestește că a stăruit de a-l
veni recunâșterea patriarhală ca, Mitr

1939.

482

10 la sută pe an, pe eare bani
i-ai hărăzit
Neculai Domnese din Iaşi Domnitor
iul Mihail Grigorie Sturiza Voevod, cu ocasia
ungerei sale de Domn în acea RISC
me
DLV
bisericei

18344.

Pagina

Hotarnica loculur „Mitropoliei din

494

XXII
Pagina

. .

ca să nu li se pună Mitropolit de alt neam, de cât Român.
Fără

dată.

Fără

dată

Fără

dată

Fără

dată

Fără

dată

Fără

dată

Fără

dată

Fără

dată

Fără

dată

Fără

dată

încetarea

O scrisâre a lui Matei Crupenschi cătră Mitropolitul
LXXXVI.
care-l îndâmnă a nu renunţa la moşiile biseribeşti
prin
Moldovei
.
...
din tinutul Hotinului. . . cc...

Veniamin cătră Arhiereul

Serisârea, Mitropolitului

LXXXVIIL.

Grigorie Irinupoleos (grec) prin care-i anunţă venirea unei conxespondenţe din Constantinopol și prin care îl cere și sfatu-

rile sale relativ la începerea Eteriei.. . . e. . . . . . .
Ordinul Ponţei dat cătră Caimacamul Stefanache
LXXXIX.

97

niamin, prin care-l feliciti de revinirea sa la scaunul Arhi..
ee...
[me
istoral ete. . . 1 |.
Epistola Boerilor Moldovei cătră Pașa de Brăila, prin
XCI.

99

Epistola

XC.

.

?

Vogoride, cătră Mitropolit, Episcopi şi Boerii şărei, de a con.
tribui la stingerea eteriştilor ete. . . . e. e...

rogă a li trimite

care-l

cătră Mitropolitul Ve-

de Brăila

Guvernatorului

Arzul

le da sfătuiri de

șia

la Portă

..
. . .
ce trebue să facă în aseminea împrejurări.
Respunsul Boerilor că ai primit de la Paşa de IbraXCII.
ila scris6rea sa şi-i scriii cele ce se petrec de eterişti lu Focşani laşi, și că ai cuprins ştiută regiune a ţărei pănă la Si-

ret, întrerumpându-le boerilor comunicația cu Paşa. . . . .
XCIII. Invitărea Caimacamului Stefan Vogoride cătră Mitro- - tropolitul Veniamin de a se reîntârce în ţară, pentru că se
c . . ..
vetrăsăse în Basarabia. . . . . . . . . . .
districtele
din
cei
din
ei,
dintre
doi
pe
trimit
Boerii
XCIV.
din jos, spre a se duce la Pașa de Brăila şi al înforma de
ce. se

petrec

Respunsul

XCV.
erilor

adresat

în persână

la că

dată

49

resboiului din 1812 și retragerea, oştirilor Ruseşti, împreună cu
o.
Exarhul Grigorie, preste Prut...
cătră Vasilie MaVeziamin
ului
Mitropolit
Răspunsul
LXXVIII.
.
linescu în afaceri familiare și ale ţărei. . . o. - o...

veni
F ără

după

pe Prâsfinţitul Veniamin,

Mitropolitan

scaunul

cele

Fără dată

38

în

Veniamin,

care se dă pe faţă influința Rusă în expulsarea Mitropolitului
Veniamin din scaunul Mitropoliei, pe timpul ocupaţiei.. . . .
Petiţia Iaşenilor prin care cer de a li se aduce pe
XLVII.

dată

Fără

cunoscut a Mitropolitului

Declaraţia unui

XLV.

ar

cătră

fi uniţi

eteriştii

cu

Fașer

de

în partea

de Brăila că a primit

Portă

la el spre

şi

Arszihalul,

a nu

cu eteriştii.

sus

dar

a ţărer.

.

.

îi învită

de

a

şi Magzarul bo-

da nici o urmă

pretextâză

însă

Boerii

dată

Fără

dată

103

Fără

dată

XCVII. Fratele Mitropolitului, Vornicul Negel, îi dă relaţii
despre o carte şi spune retagerea boerilor din Iaşi din causa
eee

eee

eee...

dată

. |

CCCXLIV. 'Scrisorea Ierarhilor 'Ţărei și a boerilor cătră Impărătesa Ecaterina a II-a. prin care se rogă aci proteja și de
acum înainte în contra năvălirilor turceşti și a altor popâre, de
carii suferea Moldovenii în. acele timpuri, arătându-se recunos. ce li-a.dat şi spera
cători. pentru. protecţia

Fără

.

104

preună cu boerii, representantului rusesc, pentru ofranda a 4
tunuri, din care s'aii făcut un clopot în Mitropolia Moldavei, şi
care tunuri a fost luate de Ruşi în resboiul din 1528 şi 1829la
Brăila,

Fără dată

ee...

Adresa de mulţumire a Mitropolitului Veniamin, îm-

CCCXV.

102

și nu se

co... .
[cc
due la Brăila. . cc...
XCVI. Epistola Paşei de Brăila prin care-i îndemnă . din noii
pe Boeri şi Mitropolit de a se duce la el spre a pune trebile la

tulburărilor,

101

de îndoia-

cale; dar boerii şi de astă dată nu se duc, ci trimito deputaţie.

Fără

100

ee

Viitorii,

Hrisovul

CCCL.

ae

eee

eee

lui Constantin Duca

Voevod

că li va

da şi în

..

ee...

255

306

pe doiiă moşii a

Episcopiei de Roman, în care se deseriă o mulţime de localităţi
vechi, dupră alte hrisâve mat vechi. . . . . . . . . .
CCCLI. Cerirea Mitropolitului Iacob II cătră Generalul rus

311

Anset de a grăbi cu trecerea armatei în Moldava, pentru cuvântul că
Fără

dată

Turcii

aii întrat deja la

Fălciu

de fac

multe

răutăţi;

a-

poi că aii preparat şi proviant pentru armată, după cum i s'aii
.
ordonat. eee...

312

lit cătră înalta Portă, prin care declară că n'a rămas nici o avere mişcătâre ori nemişcătore a fostului Domnitor, şi o confirmă acesta cu iscăliturile şi jurământul lor. . . -

31+

CCCLIII.

Anaforaua ţărei despre

averea Domnitorului

Mazi-

XXKIIL
Fără

dată

Fără

dată

Fără dată

Fără

dată

Fără

dată

Fără

dată

Fără dată

Fără

dată

Fără

dată

CCCLAIV,
Arzu-Magzarul
cătrii Pârtă, prin care cer
de a fi scutiți boerit să nu-și țărel
trim
ată
familiile la Constantinopol,
fiindu-le acesta cu neputinţă, de
și
Domn
itorul le-a făcut cunoscut acesta

Pagina

itului Moldover ciitră gratul Simion Romanovici şi Ivan Ignatiov
iei, șefii armatei rusești din ţi„nutul Nemțului, de a scuţi
partea

323

în mai multe rânduri. 'Pot
credincioși Porţei, ca, şi stremoși odată declară că Vor r&i lor...
CCCLĂV.
,
Mijlocirea Mitropol
mânea

de asupririle

şi angăriile

Fără

dată

dată

324

de Domnitorul ce a fost în
țară și apoi a fugit ca apostat.
numit Domn pe Alexandru Mor Apoi mulţiimeşte Porţei că le-ati
uz, arată, speranța că vor scăp
de miseria în care se află şi
declară că vor rămănea credinci a
oşi
Porţei. rugând

u-se a li se conserva prerogativel
Magzarul țărel câtră Porta, prin e anterire, . +
care arată turturile, jafurile şi sîlniciile ce
a făcut Domnitorul anterior
„ țămeşte Porţei pentru rânduire
și mula
Ipsilant, ca om probat, fiind-câ în Domnie a lui Alexandru I&n
CCCLIĂ..

325

nâscă. SE mal râgă a-i îngâdui a fost Domn și în ţara Munteîn anil trecuţi. Justifică în fine de dări, pentru că a fost secetă
pentru ce n'aii făcut mai de demult acest Magzar, declarând
că li era cu neputinţă. ...,
CCCLAN

329

III. Din acestă jalb
rabilă aveai ţiganir în societată e, se vede clar ce situaţie desplocă adică se vindeaii şi se reclamaii tocmai ea obiecte, fără
nier o consideraţie de demnitat
omintscă, Acâsta sa continuat pănă
e
la 1859...
COCLAXV.
Arzul țărei cătră Portă, prin care
se deseriii eu durere jafurile de tot feliul

ce a, suterit totă ţara, Iar mai
în special Galaţir şi laşii, de la arma
tele turcești; apoi abuzurile
„tot felul şi violențele armater
de
gulate, fuga locuitorilor la
munți şi prădarea neguţitorilor, nere
Aces
în resboiul 'Turcilor cu. Ruşii, acel te prădăciuni s'aă întâmplat
înainte de 1800, probabil între 1187—1800. In fine ţara înştiinț
ând Porta, se rogă de a se
lua inesuri spre a conteni urgia.
,
.
CCCLXXVIIL. Epistola Mitr

opolitului Veniamin cătră posesorul de Bosancea din Bucovina, prin
care-l mustră aspru de tra-tarea neomenâscă și împilarea,
ce face locuitorilor, de nedreptatea lur față cu locuitorii ȘI-I spune
câ dacă nu se va pune în
regulă cu contractul să va jălui Guve
rnat
orului, .
CDYVL. Mitropolitul Veniamin scrie
unui
boeriu. din Jaşi, care.
se ufla în Basarabia în timpul Eterier,
comunicându-r știrea, de
venirea unor scrisori de la Inzov și
compatrioților; apoi arată dorinţade să caute n le comunica și
ţii la satul Cernaiica, spre a se înţe a se întâlni cu compatriolege în mai multe afaceri
politice
e
tea
pie Acer
CDVII. Epistola lui Conache Vornicul
cătră Mitropolitul Veniamin, trimisă prin fratele

Fără

bisericâscă, preuţi și diaconi,

ce sufereaii,

cum şi de cvartiruri,.
,
Magzarul țErei câtră Porti, prin
care se plânge asupra jafurilor şi abuzurilor.
făcute

CCCLĂVI.

Mitropol

enigmatic îr descrie prepararea moduitului, și în
alegerei
nitor, și se arată ca nemulţămint de lui
proc
edura
CDĂ. Acest act de bună samă este
pe timpul

333

334

- 836

361

care, în termini

viitorului Domunor din boeri.
când era Epis-

copul de Huşi Meletie ca administrato
r al Mitropoliei; iar banir
despre care se vorbeşte ar păre
a fi a
acer
a nu se înstrăina, reclamă acest individal spitaleior, şi de temă de
a se depune la Agie, ca
Cha
Siuranti.
ee

CDĂI. Epistola Mitropolitulur Mold
arată în chipul cel mai jalnie starea avier Veniamin, prin care
țărei sub Ture şi abuzurile lor în tâtă “Moldova

362

365

şi în oraşe. Focu], sabia, sîlniciile,
jafurile și tot ce-şi pote cine-va imag
ina să săvârșeaii liber de cătră armatele desordonate

ale 'Turcilor în timp de un
s'o fi scris cătră o persână mare dinan. Acestă
Rusia şi
rugată a o ceti şi Imptratului, tpre
a înte

epistolă trebue

Fără

dată

Fără dată

Care era
rveni să se
curme acâstă stare nemai pomenită
a
Mold
avie
.
.
..
...
CDXIII.
In acestă epistolă, deşi într'un stil
sacastric, dar destul de energic, autorul” descrie
ele s&rmanilor Iașăni şi ale
locuitorilor. Pentru tâmă de a păţit
nu-i A prinsă - epistola, n'o sub.
scrie, dar să vede că era un om
al casei Mitropoliei, care ob- .
serva cele ce făcea Turcii Iani

CDXXI. Epistola Mitropolitul ceri pe moșiile Mitropoliei. .
din Chişinău, prin care le vestesceui Veniamin” cătră boerii români
că Caimacamul Moldovei Vogori-

266

310

XXIV
Pașina

de a trimis, prin generalul Inzov, cărti prin care-i învită, atât pe Mi:
din

retraşi în Bucovina,

boerii şi locuitorii

cât şi pre

tropolit

causa tulburărilor, de a veni în ţară, spunându-le că în curând
vor sosi armatele turceşti și vnr restabili pacea şi siguranţa,
Mitropolitul Veniamin, anunțând despre acestea pre boerii din

Chişinăa, îi încunoştiinţază tot-odata că boerii din Bucovina ar
fi respuns Caimacamului Vogoride causele pentru care nu pot
[cc
să se reîntâreă în ţară.
numai

cunoscut

plan''secret

un

de

Aitro-

prin care anunţă

Negel,

Epistola Vornieului

CDXXXI.

politului

şi pen-

cinci,

de

tru care, spre a rruţi, să cer iscăliturile boerilor cât se va
a se desemna în seputea mai multe. liste vorba probabil de

.

390

Magzarul Boerilor cătră Porti, prin declară, că
CDAXXIV.
vor remânea credincioşi putersi otomane și să rogă a |i să
strămoșilor lor.
menținea sprijinul şi ocrotirea, ca şi asupra

391

pânirea

dată

Fără

Serisorea Mitropolitului Veniamin cătră Impăratul
CDXXNV.
Rusiei, prin care-i mulţemește din partea ţărei pentru protecţia
ţie

spre
dată

Fără

ce-i acordă
de a lucra,

şi-l râgă din nott a menținea acestă protecprin Consulul Italinschi din Constantinopol,

dată

numai să-l păsuescă
spre tomnă. . e.

dată

rusesc

prin care

Sturdza

Sandu

Raportul
DXXYV.
prin care expune
nor

dată,

a i se

cere

dughene

din

Mitropolitului Veniamin cătră Divanul ţărei,
situaţia financiară a Mitropoliei şi causele

ei, şi cere a-i se învoi vinderea u-

datortile

a se mai

spre

Botoşani,

putea

spre

Mitropolitului

Răspunsul

DXXVII.

1ă,

în

a se ocupa

.

Fără

dată

eată

.

Reclama Dragomanului

U cuvântare

457

sai

german

geuera-

în adunare

boerilor

Veniamin, dichiul

supra. Arhimandritului
la» fi insultat... ..
DXLVI.

.

o co-

de

Veniamin cătră Generalul

ţerei,

de afacerile

făcea

de

regu-

formarea

Gheorghie

cc.

Mitropoliei, pentru că
..

ţinută de Mitropolitul . Veniamin

438.

Boţan a-

în

463

fhţa

patrioţilor boer pentru unirea. partidelor şi găsirea mijlocelor
mai nimerite de a scapi patria din p.imejlie. Acest discurs l-a
pronunţat Mitropolitul sai înainte de- începerea Eteriei, sai înainte de Adunarea ce era a se. ocupa cu facerea R:gulamentului organic. e eee
eee.
.

4.

mah .în cestiunea instituirei Episcopatului latinesc, cu titlul -Ba- coviii. prin care se oprește de ă se statornici în. Moldova un aseminea Episcopat; . . 2.

488.

DLVII.

Hatișeriful

Sultanului

cătră Domnitorul Moldovei Cali-

a

Fără

“DXXXIV.

întrunirea

chestiunea

lamentulni organic...

dată

uşura Mitro-

eh.
de datorii. e o. cc
polia
DNXVI. Reclnmaţia boerilor Valahiei cătră Presidentele Divanul Moldo-Valahiei Pavel Chiselef,. prin „care cer de a lua

"-Chiselef
Fără

Monastirea

acorda

parte şi er la formarea regulamentului ce .să
„misiune numat de patru boeri.. . . .
Fării dată

gise închinate,

respectiv de averile Monastireşti,

Floreștii de a se preface în Monastire de. călugăriţe, fiind prea
multe la număr în Monastirea Varaticul și Agapia. . .. .
de “unde provin

Fără

398

și de administraţia ţărei pe timpul ocupaţiei. . . . . DXXIV. Anatoraua Mitropolitului Veniamin cătră Domnitorul

I6n
Fără

pănă la primăvară, fi..
[cc

DXVIII. Epistola guvernatorului Rusesc din timpul ocupaţiei
cătră Mitropolitul Veniamin, prin care-i anunţă disposiţiile gu-

vernului
ă dată

vechei Mitro-

repararea

spre

mei, că este gata a da mijloce

392

Bucovi-

Veniamin. serie Guvernatorului

Mitropolitul

CDXLV.

Portă.

cătri

cerirele ţirei Moldovei făcute

a.se rerunâşte

polii din Sucâva,
ind-că acum este
Fără

em.

.

.

.

-

dată

Fără

.

.

lor Mitopolin..

o

dată
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a

Fără

. . e . . . . .
cret persona care să fie Domnitor...
cătră cancelarul
Veniamin
lui
Mitropolitu
Epistola
CDXXXIL.
Rusiei în afacerile a trei moșii ce Mitropolia posedă în Basarabia şi pe care, contra ucazului Inpărătese, le stăpânea un
Bartolomeu, şi prin care se râgă a fi puse din noii în stt-

tare
NS ZE ape Coa
p
-

e

dată
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(Numerile
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DIXXII, 453; DNAVI, 457. ODLNXXVII, 497;
;
Adrianopol DANII, 402, 453
,455; DLNXIII,
499, 538.
Ada Muhaviz CDAV, 373.
Attanasă

Crăescul

DIAX,

461.

Atumaţi DLNIIII, 506, 513,
530.
Agapie Archimandrit CANI,
Agaza CANXII, 130; CXLVII 122,
I, 143; CCXXVI,
209; DLNXIII, 498,
„_ Agareni CLANVI, 162,
CXCIX, 181; CCLAVI, 193; CLXXVII, 164;
245; CDXI, 366:
CDXXXVI, 393.

Agatanghel Patriarh Const.

CDLXX, 419.
Aga Pașa DLUXXIII; 523,
529,
Ali-Paşa CCXLII, 243;
CDXV, 374; CDXX,
379.
Ahmet Agă CXXIII, 123
Alexandru Voevod IV, ; CXXV, 124,
4; XX, 20, 21, 22,
23; XXII, 20; AXXII, 34;
CCOLII, 313; CCCLXVI
325; CDXIX, 377; DXX
I 451

Alexandru Balș XLI,

155; CLXXVI, 162; CCI47: XLYI, 51; CLXVI,:
II, 186; CCIV, 187;
CDĂXXIII, 391.

Alexandru Buhuş IV,
4;
Alexandru Ramandi IV, VI,5. .
4.
Alexandra Spâtărdea
VII, 6; X, 8,
Alexandra lorgăi Postel
Alexandra Armășse X, nicul VII 6;X, 8.
Alexandru Bănalea XX, 9.
22,
agale Sandru Ghica
Voev. XXVII, 30 ; DĂX
LVIII,

Alexandru Constantin
Voevod XXXIV,
DLNAIII, 501.

37;

Alexandru I&n Calima
h Voevod AXXVII,
41;
43; CCCLAX

XXVII,

I,

334,
Alexandru

332;

CCCLXXIV,

Moruz XXXIX, 44,
45; LIV, 59;
SROLXXXV, 341; CCCLAX
XV
II
,
345
; DLXXIII
500,
502.

Alexandru

Ianuleiă

XLII,

47:

XLIII,

48;
Alecu Roset XLVI, 51;
DXLI, 411.
2 Alexandru Ghica XIV
.
a
Bl; CXXVII, 127;
DIV, 448; DăVI, 443
; DALI, 41; DĂLVII,:

XLVI, 51.
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416; DL, 419; DLII, 480; DLV
, 482; DLIX,

485.
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Alecu Catargiu XLVI, 51,

Alexandru Calimah XLVI,
51.
Alex. C.: Conache LIV,
63, 65,
Alecu Botez LVI, 66.
Alecsa Baron LVII, 67.
Alexandru [6n Ipsilant
Voevod LAIII, 13;
XOVIII, 105; C, 106;

CCCLVI
329; DUXXIII, 493; 501, , 318; CCCLXVIII
Alexandru Gheorghe Hanger
liu Voev, LXIX,
17,
„Alecu Ianculei LXI
— Alexandru MavrocordI,at 80; LNXII, 81.
CLXXVI, 162; DLXXIII, LĂXIV, 93;
Alecu Canta LXXXV, 500.
94; CXXVII, 127;
CCCXVI, 287. |

Alecu Beiu LĂXXIX,
Alexandru Sturdza CVI97,
, 109;
CLXXVI

, 162; CCĂNXVIII, 221 CLXV,
; OCCVI,
CCCIX,. 281; CCCAXVI, 287
CDLYV, 406: DALI, 4; ; CCCXXIII,
Alexandru Ipsilant CXIV,DLIVI, 489.
114; CĂVII,
(Vegi şi Ipsilant).
Alexandru

I-iu CXVII,

Ali Aga CXXII, 122,
„ Albești COLXXV, 253,

153;

2178 ;
292;
117;

117.

Alexandru biv vel Sărdar
CCLXXV, 254.
Alexandru “Margariti CCC
VII
Alexandru Beizadea CCCL I, 279.
AX, 331.
Alexandru I$n Mavrocord
at Voevod

CCCLXXXIII,

340,

Alexandru Şuţu CDII, 358
: DLXXIII,
503,

504, 505, 506.
Albaniţii CDXX, 379.
Ali-Muhafizi: CDXXVI, 386.

"- Alecu

Greccnu

CDLV,

406.

Alecu Beldiman CDLXII,
413.
Alexandria DVII, 442;
DLXXIII,

502,
Alecu Sevastos. DLXI, 486.
Albedil DXXXII, 462. 494, 495,
- Alvanit DLXXIII, 499.
Albanitohor DLXXIII,
Alexandru: Imp. Rusiei 499.
PLĂXIII, 505,
Alecu Hangerli DLXXIII,
Alexandru Pavlovici DLAXII505,
I, 518,
Alecu Ciurea DLXXII,

2

501 ;

:

XXĂVI
Alecu Niculescu DLXXIII,

527.

Asachi COCXXIV, 292.
Atanasie ieumen Dragomirnet XXII, 26,
Atanasie din Agrafe DLXXIV, 541, 542, 545,
,
545, 5460.
64.
62,
LIV,
Atena
Atanasie al Nicomidiet CXIV, 116.
Austria LYXIX, 87; LXNXILI, 90; LXĂXV,
94; XCIV, 102; CXXV, 124: CLĂXXVI, 162:
CLINXI, 168; CCI, 184; CCIV, 181; CCĂVII,
195, 198; CCXXII, 205; CCLIL, 235; CCLĂAII,
949, 243; CCOVIII, 236; DXXV, 456; DLVII,
483; DLĂXILII, 498, 501, 500, 533.
Austerliţ DLXXIII, 505.
Avram Mesehăneseul X, 9.
Avereştii XX, 20, 23.

37.

Amfilohie episcop Hotinului XXXIV,
Americani CCI, 184.
Amza Paşa DUXXIII, -t97.
America DLNĂIII, 503,
Andreiaş Răcovitz I, 1.

Anghelina II, 2.
Antimia II, 2.

Andreiu Armaș III, 2, 3.
Antonie Rusăt Domn Moldovei
_ Aniţa lui Isaia V, 4.
Aniţa logofitsa VI, 5, X, 8.
Andreiu Dvornie VI, 5..

1V, 4.

Aniţa lui Const. Bujoran IX, 7.

Antioh Constantin Voevod XI, 10; CCCXAVII,

294, 2%.

-.

Roset XV, 14.

B.-

Baron Splini XIX, 18.
„ Barnowschi părcălab XX, 21.

Antonie igumen Agapia XXII, 26.

Anton Mavrichie XL, 45; XLYV, 50.
Andreiiăi Italinschy LAIV, 74.
Anatol LXXXIX, 95; CDXNIII, 382.
Antim al Drister CXIV, 116.

Anghel CXVIII, 119.

Anastasia Medelnicesa CANI, 121.
Antonie iconomul CXLIII, 139,

jândronaehe Vornic CLNVI, 155; CACIX, 181,

182.
-Andrei Pizani LXXX, 85; CXIII, 113; CAVII,
117; CVII, 110; CiX, 111; CX, 112; CCIIX,
192; CCXXII,.205, 200; CCXLV, 229, 230;
210; CCXCIII,

269; CCCXVI, 287; CDLVII, 410; DXIII, 446.
Antonie Episcop Romanului XXXVIII, 43:
|
LIV, 60; CCCLIX, 320.
Andronache Cârlig CCCV, 216.
Andronache Stolnicul CCCXAVII, 294.
_ Anşet CCCLI, 312.
Antonie Vocvod CCCLXX, 331.
Antim Patriarh Constant. CDL, 402.

Anastasie Căminar. CDXCIV, 433.
Anapa DVIII, 443, 444.
" Antip DXXX, 461.
Anghelichi DALI, 411.
Antonie Fotino DLXIIII, 511.
Antonie Postelnicu! DLXXIII, 513.

Anstiv DALVI, 414.
Ana Teodorovehi

DLXXIII, 315.

Ana Pavlovna DLXXIII, 515,

SE

Apafia Monahia Balş CCLXXXV. 261,

Apamias DX, 444; DXLIV, 413; DXLVIII,

417.
Apostol Leucadiu DLXXIV, 545, 516, 547.
Armago Serdar AV, 14.
o

92; CCCLXX,

Ardelul LXXXV, 92; CXOVI, 178.

Armenii CXLVIII, 143; CLNXIX, 167.

" Arnăuţi COXXXI, 214, 215.
„Armășenit CCCV, 216, 271.

_:

“

|

Argeș DLXVIII, 491; DLXXIII, 513, 514, 530.

* Arhipelag DLXXIII. 502.
Arhiducele Carol DLXXIII, 531.,

Aristid

DXLVI, 474.

Asineta Ştirbăţoe COXVIII, 199.

Bahluii XX, 22.
Balicora XX, 22.
Balş XL, 46; CVI, 109; CLNAIV, 161;
CLXXVII, 164; CLIXVII, 165; CLXAĂ, 168;
CLXSXXV, 111; CLAXXVI, 171; CCAX, 201;
CCAXIL. 206; CCXXXV, 221; CCCAVI, 287;
DVI1, 443; DXXVII, 459,409; DXL, 471; DXUI,
411; DLVI, 182.
Balcani LIX, 69.

Ea

.

IE

Bacăii LAXIX, 86; CCCXIV, 285; CDXXIV,
”
393; CDLXIX, 418; DLAXIII, 513.
,
CXĂVI
91;
V,
LĂXXI
;
88
LNXX,
bia
Basara
(bis) 126; CXXVII, 126; CLAV, 154; CLXYVI,
155; CLANVI, 162; CLĂXVII. 164; CXOV, i71;
CONOVI, 179; CXCIX, 181; CCI, 184; OCX, 190;
CCXXII, 20, 205, 206; COCXXVII, 212; COXXXIII
219; COXNXVIII,. 224, 225; COXLVI, 231;
OCOXCI, 349; CCOXCIX, 354; CDI, 356, 357;
CDIII,: 358, 359; CDXI, 366: CDXXII, 381;
393: DI, 438;
CDXXXII, 390; CDXXXVI,
:
DLXXIII, 310, 515,525; DLNAIV, 54.
92.
„Batori Sigismund INNXV,
Bacoviu LAXXV, 93; DLVII, 483,
Baiazet Sultan CANNVII, 134.
: Banul OXXXVIII, 135; CL, 145.
,
,
Banio CCI, 183.
RE
.
Baston CCXX, 201; DLAXII, 499.
211;
II,
COXXV
210;
Balşucă CCXXVI,
COCXNAV, 220; CGLIIII, 2143.
Baronul

Apostol Catargiu VI, 5.

gran Vodă XX, 21; LXXXV,

09.

.

Andronic Paleogul XXII, 25.
Antonie igumen Floreşti XXII, 26.

CCLII, 235.
Andronache Donici CCXXVI,

LIN,

Awi Varsanufie CXCII, 174.
Azanizi CDAV, 374.

XVII,

Anton Mitropolitul XII, 11; XV, 13;

15; XXII, 24, 25; XXXV, 38; OCCXXIX, 295.
Andrelu

Avaschioi

Gint CCXXNII, 211.

Balasâneşti CCLIV,.931,
Balomir CCLNI, 242.

.
|

.
.
_ Bahmetiev CDI, 357.
Barbu Văcărescu D, 4383 ; DLXXIII, 521,
“Baron Gaismar D, 433.

.
531:

Bazardgie DVI, 442; DLXXIII, 533,
|
„Barpiţn DLAXIII, 500.

Bahmet DUXXIII, 512, 535, 536.
Batiniii DLXXIV, 547.
.Băsărab.N, 9...
„_Bălsăştii XALV, 50... e

.

Bâneştii CXLVIII, 143.

Bărboiul CL. 149...
Bălteni CCCIV, 215, 216.

a

- Bălțați CDLXXVII, 423. -

Bălăcânu DLXXIII, 518, 519, 521, 535.

Bârlad X, 9; XCVI, 104; CXLVIII,

142

XXVII
CCXIIIL, 204, COCVI, 278 ; CCCL, 311 ; CDLAIX,
418; DLANIII, 513, 514, 513.
„_Bâlți CLXVI, 155; CLXXVI, 162 ; CCXLVIII,
233,
|
Berheciul XIV, 12.

Beciu XIII, 25.

|

.

Bezborodischin XLV,

50.

!

o

|

Beldiman NXLVI, 51; OXCIX, 181; COVIII,
189 ; CCXXVI, 209,210; CCALVII, 231 ; CCLXI,
242; OCCAIV, 235; CCCXVI, 281; CDAXIVII,
394.
n
Benegzee LAVII. 75.
Berardin LANXII, 89.
Beizadea

Benderul

Iancul

CACI,

CCX,

190;

114.

|

,

CCCLVII,

CCCLAVII, 327; DLNXIII, 507, 593.

318;

Beiul Stegarul CCUANN, 296.
„Berghen CCCXLII, 304.
Beizadea Nicolai CDLIAN, 419.

Beratina DLNXIII, 499, 512, 520,
„Bela DLNXIII, 500. 539.
Berlin DLNNIII, 507,
Beiliegi-Etendi DIXXIII, 528.
Belgorod DLXNIII, 533.
Biserica Albă11, 2,111, 3; VI,5;

i
VII,6; VIII,

6; XAVIII, 30; IX, 1; X, 8; XXIII, 27; XXVIII,
30; CCCXAVI, 294.
Biserica Arhierarhu IV, 3.

Biserieanit XXII, 2 ; CCOCALV, 307.

Biserica cea mare XXVII,

30.

Biserica “Tuturor sânţilor DLIIII, 533.
ii
140; CLXIV,

152;
CLANVIII, 166; CCLXNIII, 252; CCCLAXVIII,
336, 337; CDLIX, 41. Botoşanii XX, 21; LXIII, 13; CXXXVIII, 35;
CALVIII, 143; CXOV, 117; CACIX, 181;
CCXNVII, 212; CCLAXIT; 200; CCLXNIX,
CCCAIII, 28; CCCLNXVI, 335; CDXLIX, 256;
401;
CDLXIX, 417.418; UDLANIV, 421; CDLXXVI,
423 ; CDLAXIX, 424 ; CDLANAII,
CDLXAXIV, 426 ; GDLNNXV, 425; CDLAX425;
XVI,
476; CDLANNXIN, 429; ODXOVIII, 437; ODXOI
X
437; DANV, 456.
|
Bogdana XXII, 26.

Boroae CXXI, 121; CĂCV, 177; CCXVIII,
193.
Bostangi
128.

Bohonca CCCXIX, 290; CCCXXI“ , 290, 291.
Borea CDXL, 396.
Bonaparte DLXNIII, 502, 505, 507, 508, .
514,
526, 533,
XX,

23,

_

Breezul CNXXII, CLIII, 146.
Brătulent CXL, 137,
„_ Brăescul. CLXVIII,. 156; CCNXVI,

e

|

209;
CCXXXV, 220; CCLAI, DD
Braşov CLXXVI,. 162; DLXXIII;
513;
CCALV, 230; CCLV, 238; DLAXIII, 497; 503,
DLXAIII,

Dl4

* Brăeşti. CLĂXVIII,

166 ş CCXAVI,.210.

Bricenir CCIX. 190.
.
Broştenit CCXVIII, 199... E
„ Brâncovenu CCXX, 200...

384.

CDLXXII, 421; D, 438; DIl, 439; Dl, 440;
497,

499,

DĂLII, 472; DXLIV,

500,

473;

501; 503;

504, 505,

519, 520, 521, 523 525,
29, 530, 531, 532, 535, 534, 537.

526, 528,
IN

Buzne

Biri Abdul Etendi DLANIII, 499.

Brucovanii

CDXIIV,

506, 507, 508, 510, 511,. 512, 513, 514,:515,
D16, 517,

Bilinschii CDAXXIX, 395.

"

243;

Bucureşti CLAXVI: 162; CLXXVII, 16%;CCCNI, 283; CCCXII, 283, 28%; CCCNIII, 284;
COCACI, 349; CDVIII, 364; CDXAXXII, 390;

DIANIII,

Biserica Pantocratorul OXVI bis, 121,
Bibiea Spătarul CCNLVIII, 233,

Başa CXAVIII,
Bosna CCI, 184, . _

CCLAIII,

“DIV, 410; DIN, Lt;

Biserica despre Domna XAVII, 30.

Blojăşti CCCL, 311. :
Bogdan Vodă XX, 21, 33.
Bosancea XX, 21; CXLVI,

- Brătenii OCLXIXN, 248.
Braniştea COCXAVII, 294; 'CCCL, 311, 312,
“ Brehăeştii CCCLXXII, 332. .
i,
Brateş CDLXXIII, 421. .
Brailofi, DI, 458; DVI, 442; DVIII, 443,444,
Buhuş (vedi și Gh Buhuș) VI,5; CDLV,:406.
Buda X, 9.
ia
îi
Buciumi XX, 23,
Buiocudere LXIV, 73.
-.
Bucovina CXXI, 122; CXAVI, 125; CXXIX,
128; CXXXV, 133; CLVII, 148; CLNIV, 153;
CLXXVIII, 166; CXCIII, 175, 176; CXCVI, 178;
CCXI. 191, CCXVIII, 198; CCXXVII. 211, 212;
CCXXIX, 218; CCXXXVIII, 223; CCLAVII, 246;
CDLIX, 411; DXLIV, 473,
Bucșănescu Spătar CLXIV, 152, 133, 154;
CLXVI, 155; CLXXIV,” 160; CLXXVI, 163;
CLAXVII, 165; CLXXIX, 167; CLXXXIII,
169,
CXCV, 177; CXCVII, 180; CXCIX, 182; CCI,
185; CCIII, 186; CCIV, 187; CCV, 187, CCVIII,
189; GCXIV, 193; CCAX, 201; CONAN, 214;
CCXLIV, 229; CCXLVI, 231; CCLVIII, 240;
CCLIX,
241; CCNLII. 2143; CCLAVI,: 246;

Di

:

CCCAXVII,

295.

|

SE

Bucioşea CDI, 356, 357; CDIII, 358 ; CDXAXII,
890.
Ie
n
Bulgaria CDIX, 365. |
a
Buzeii CDLNXIII, 421; DLXV 1, 490; DLXXIII
513, 529.
:
„Bulgacov DLXXIII, 498. -

|

C.

.

Caraiman Pitarul III, 3,

Calistru Episcopul de Huşi IV, 3.
Caluher XX,

o

21,

Calistru igumen Putner XXII, 2.
Calistru igumen Voroneţului XXII, 26.

Calistru igumen Runcu XXII, 26.
Catrina Ursului XXXI, 33. .
Cantncuzen Visternie NNNVII, 49,

|

Cantacuzen
LVI, 66; CCCAVI, 287;.DLXVI,

489,
Capatisea LVII, 68,

i

“Calinic al Didimotihului CXIV,
Calinic al Sitnulur CXIV, 116.

Cantemir CXV,
Cara-Gheorghe

116; CCĂXVI,

CXXNIA,

136.

|

116,

--

210.

,

a

Calimah CAXXVIII, 135, CXLV, 149;
CACI,
174; CCI, 183; CCXXXV, 221;
CCXXXVIII,
224; CCLAXXIV, 260; CCXCIII,
269; CDXV,
- 873,
Canta CXLVI, 141; CLXIV, 153;
CLAXIV,

161; CLXXVII, 165; CLXXIX, 167; CLĂXXV!
171; COLVII, 239; CCXCUL, 269; CECXIV
285; DXIII, 446; DXVII,
449;
I, 483.,
Caragea CCX, 190; DLĂXII, DLVI
528.
“Gatacaz General CCXI, 191.
..
Cnenargi

CCXĂXII,

203:

î

:

XXAVIIL
Catargiu Vornicul CCXXXV,

229;

CDLIX,

411;

CDL,

220:

CCXLIV,

4,

Capodistria CCXL, 236: CDI, 355

„CĂLV,

Capu-d6lulur CD, 355.
Carol Servul CDVIII, 364.

874.

Cazas CDXV,

Caterina, CDNX, 379.
Catinca Cantacuzin CDLVII, 410.
Carasu DVI, 441: DVIII, 443: DIN,
Cadăr Prezis DAAVIII, 460.
Cara mzin DLIV, 481.

44%.

Cardaş DLAXII, 495.

DLXXIII,

502, 524.

502,

DLXNIII,

Cur

= 9

Capudan-Paşa

„St
O

Caransebeș DLXXIII, 498.
Cabalin DLIAIII, 499.
Cara-Mustata DUXXIII, 501,

Calafat DLAXIII, 503.
Caracal DLAXIII, 503,
Camenița DLAXIII, 506.
Caliarh DLAXIII, 506, 507, ll.
Camenschi DLXXIII, 513, 531, 539, 536, 537,
538, 559,
,
Cadi-Paşa DLANIII, 529,

Cavanga DLNIIII,

596.

Cartaliii DLAXIV, 547,
Cărstina luu Statie ce aii fost
X, 8.

Cărtigatura

DX, 7:

X,

9:

31: CXLIX,
144
CDLAIX,
420: CDLAXVII, “193,

VI, 5:

XXIII, 26:

XXIX,

417:

CDLNXII,

290.

Căcaina CCCLXY, 330, 331.
Călugăreni DLXXIII, 512.

Cârnicenii CCLXXNI,

257, 258: CCLAXXV,

CXXI,

121;

132, 133: CXXXIX, 136: CXLII, 138:
143: CLXIV, 152, 153: CLXVI, 155:
163: CLXIVII, 163; CLXXIX, 167;

CXC, 173: CACVI, 179: CXCVII, 180:
CCVI,
188; "CCXIII, 192: CCXX, 201: "COXXII,
204;
CCĂXIII, 207; CCXAV, "208; CCAXVI,
210;
CCXAN, 214; ; COXXXV, 221; CCXXXVIII,
224,
225; CCXLVIL, 232; CCL, 234; CCLII,
'235:
CCLIX, 241; 'CCLAVI, 246: CCCVIII,
279:
CCCLVII,

319:

„CDLXIV, 415:
465, 466,
Ceşeutz

XX,

CDXXI,

CDLXVI,

380:

418:

CDĂXIV,

DXAV,

384:

464,

93,

Cerchez CAXXAVIII, 195: CLXV, 154:
CDLV,
406: CCLXVI, 245,
Celebii Nicolache' Grecu CLAVI, 155,
Ceșlae CCLVIII, 239,
Cecanii CCCAXIX, 296.

-

ia

142: CXLIX,

149,

144: CLIII, 146; CDXXV,

stea Bucuvala XCVIII,
Chesaria CAIV, 110: CCI,
Chizicu CNIV, 116
CAXXVII, "135:

105.
153.

CCIII,

180:

DANII,

453, 455. DXAVI, 457: DNNVII, 459: DNXV
II,
DANNVIII, 469:

DAL,

471.

Chitax CANXXVIII, 135,
Chel: ăreşti CNL, 187.

Chicioe Mehmet CCNLVII, 231;
255. CCLNNIX, 255.

CCLNNVIII,

Chiriţa Poliandru CDVIII,. 361.
Chirilof DANAIV, 464,
Chichen DLAXIII, 512,
Chiricov DLAXIII, 516.

Chișnicov DLXXIII, 511, 518, 519,5520, 521,

523, 524, 526, 58,

Câţovenii CCCXLVIII, 310.
Cernăuţi XIX, 18; XX, 20;

CAXIIV,
CALVIII,
CLXXVI,

CxLvIII

468;

Ciălineştii XX, 92,
Cărlig XXII, 26; CNANII, 130, 131: CALIN,
144: CLAIII, 146: CLXXXIII,
179: CCCLXVIII,
329 : CCCLAXI, 332; CCCLANIV, 334,

9261.

139: CLIV, 147: CLVII. 148: CLIX,

150: CLXIII, 152: CLAN,
157: CLXXI, 158:
CLNIVI, 162: CLANVIII,. 165; CLXXX, 168:
CLXXNI,
108:. CLANXIN,
173:
CNC,
173:
CAXCVII, 180; CXCIX, 181, 182: CCII, 183, 185:
CCIII, 185: COvI, 188: CCVII, 189: CCI,
190: CCX, 190: CCNI, 191: COXII, 192: CCXX,
200, 201: "'CCXXII, 205: CCXLI, 927; CCXLV!
230 CCALVII, »:;39: CCLIX, 241; CCLNII, 242,
243: CCLAVI, '245: “CCLXVI, 296: 2 CCCNCIX,
354: CDI, 356, 357: CDVI, 362: CDXXI, 380:
CDXXIV, 38: DNNNVI, 467.
|
Chiriac Grecul LNIII, 73,
Chiev LAXXIV, 9; CXVII (bis), 118, 119;
CCI, 184; DLAXIII, 515.
Chihaia-Bei LNXXVIII, 96; CANINII, 130, 131:
CALII,
138:
CDINI,
380;
DLAXIII,
D524,
CXXVI, 125: CXLIII, 38; CALVII, 141, 142:

Chişelet

Clucer

Căueşti AX, 92,

Căzaci CCCXXI,

CXXVIII, 127: CXXXI, 180: CXXXIV, 182, 133:
CXXXVII, 135: CXXAVIII, 136: CXL, 137,

529, 531, 537,

Chihaia Ruseiueliul DL XXIII,
Ciudin XIV, 12.
Ciuciule CCAI, 191,
Cirie CCCLX, 331,

529,

Ciorăştii CDIV, 359, 360,
Ciuba CDLXVI, 416.
Ciornohalu CDXCIX. 4317,

Cipru DLXXIII, 510,

Ciril al Proilover DLANIII,

Clucerescu LV, 65: LVI,
Clianov DLAXIII, 503.

Cladova DLXXIII,

Constantin

Jora

521.

66,

536,

III, 3,

„ Contăș, Marele Stolnie IV, 4.
Constandin

Marele

Comis 1V,

4,

Constandin Leondari IV: XV, 14: NÂX,
Constandin vel Postelnic VI, 5.

33.

Constantin Bujoranul IX, 7.

Curlat

Pascal-iscal

Constantin Duca
143: CCCL, 311.
Condrea

IX,

7,

Vodă. X,. 8, 9:

lui Securice

Condreşti X, 9.

CALVIII,

X, 9.

Cerneuca, CDVI, 362.
Cernica CDLXIII, 414,
Chienarseki Stanislav III, 3.
Chiriac Sturdza Paharnicul V,
4

XVI, 15: XIX, 17: ANI, 3, 24
Constandin Costache vel Logofăt NV,

Chipoteşti XX, 22,
Chiril Arhiepiscopul Sinaei XXXV, 38.
Chiril

Constantin vel Comis XV, 14.
Constandin Balş XV, 14: CCCLAXII, 332;
NĂXVII, 42: XLI, 47; XLIII, 48: XLYI, 51:
LXIII, 73: LIXXV, 94: CIV, 107: CXVI, 117:

Chiriceşti X, 9,

Arhidiacon

.

Mitro

oliei XXXVI,

Chişinăă XL, 45: LXXIIV „91: LXXXVII, 42,
95:

Constandin

Nicula Voevod

Constandin

Rosăt

XV,

14,

XV,

13:

XV,1:

14.

XXXIX
CCANII, 205:: CCLIN, 241: CCCNCIX, 3514:
CDANI, 380: CDLV, 406: DALI, 4.
?
Constandin Caragea XV, 14.
Constandin vel Câminar. NV, 14,

Costulenii AX, 22; LINNNVI, 95: CAL,
137,
Colţa boerul AX, 23.
|
Constantin Vârnav NANNY, 32,
Constantin Dimitrie Moruzi Voevodul
Moldaviei NAXII, 33; XXXIII, 35, 36.
Costache Caragea ANNII, 34,
Constantin Vodă Racoviţă NXXV, 39.
Costache Roset NLI, 47: NLIŢI, 48:
NLVI,
51: CLANNVI, 171: CGDANNVII, 394.
Const. Paladi XII, 47: CCCXXNLV,
299;
CDIV, 359, 360."

Const. Duilescu DLXXIII, 523.

Constantin Sturdza NLILI, 48: ALVI,
51:

LILI,
58: CLNVI. 155: CCII, 185: CCLII, 186:
CCANV,
208: CUNLI, 226: CONLVII, 232; CCLIN
, 241;
CCUNVI, 287 CDANNI, 349; DIALVIII,
476 :
DLNI 486: DLNIV, 488,
Constantin Grecenu ALVI, 51,
Constantin Canta ALVI, 51; CCXCIII,
CCCXIV, 285; CCCXVI, 287; CCULNNAV 269;
, 341,
Costache Ghica NLVI, 51; CCCNXNII
I,
292;
DI,XNIII, 458, 507, 517, 5214, 535, 5306.
Constantin Catargiu XLAI, 51; LXA
NV, 94;
CLAVI, 155; CUXÂNVIII, 224;
CUCIXN, 281;
DAII, 4-46; DNNNIX, 469
Cogâlnieenu LIV, 63, 64.
Constantin Leca LNIII, 72, 73.
Constantie al Chiziculur CAIV, 116.
Constintiu Istrate CNINVI, 19.
Copoii CXXVI, 195; CALVIN, 142;
CCCLAXIV
334; OXNNII, 130; CXAXII,
131; CLIII, 140;
CDAVIII, 377.

pestele Canta Visternie CXAVII,

127; CDLI,
403.
Colincăuţir CXXNI, 129 ; CANAVI
, 134; CLVII
148; CLIX, 150; CLAVII, 155;
CACI, 181;
CCIII, 185; CCVIIT, 189; CCXII,
192; CDANIV,
384; CDNAIVI, 393 ș CDNANVIII
, 395,
Conache CANI, 130; CXXXNI
I, 135; CXL,
137 ; CLNXII. 169; CLNNNVII,
11
+ 2
CNCI, 114;
CCANXVIII, 224 ; CCNLIV,
229; UDVII, 362;
CDANII, 359; CDLIV, 406;
CDLV, 406, 407;
CDLVI, 408; Div, 110; DV,
441; DVIII, 41413;
DLIIV, 488.
Constantin Paharnie CXAAV,
133; CLXIV,
153; CLXV, 153; ULNAII, 159;
CLNAVI, 163;
CLNAVII, 163; CLNXVLII, 166;
CLA
110; CXCIV, 117; OXCV, 177; 118; NXIII,
CACVII,
180; CCII, 184; CCIY, 186; CCVII,
189 ; CCXV,
194; CCAVI, 195 ; CXVIII, 119;
CNAI, 122;
CALIN, 144; CCX VIII, 199 ;
CCLIX, 241 7
CCLNVI, 245; CDĂNX, 339; CDX
LIV, 398.
Cordon CANXVIII,
135; CLAXVI,
162;
CCNAVI, 209; CGOCALVII, 309; CCO
LV, 317.
Cotul Morei CALIV, 139.
Constantin Miclescu: CLAXVI, 162, a
Costin Dinicu CACI, 174.

i

Cornu-Luncei CXCVI. 178; CDLIVI,
416.
Constantin Harhaz CC, 183; CCLIV,
937;

COLXXV, 254; CCXXXI, 258; COLX XIV, 260;

CCLAXAV, 261; CCCIV, 216; CCOV, 917.
Constantin Botenu

CCĂIX, .199:; CCXX, 201;

CCLN, 241; CULAIV, 244; COLXXX, 256;
„ CCOVI, 278.
Constantinopole CCXXII, 206; CDXIIa
, 370;
- Tabela

CDAV, 372; CDXXII,

381. (Vegi şi” Țarigrad).

Costrăş Sărdar CCXXV, 203.
Cosinschi CCĂAVI,

|

210.

|

Costache Mavrocordat CCXAVI, 212; COXLIII

A

243.

Costache Jora CCXXXV,

220; COLXIN,

248,

Constantin Popovici CCLVI, 238; COLIN,
248; OCLX XII, 250 ; CCLAX VL, 255; CCLXXIN
256; CDALIX, 401; CDLXX, 411; CDLAXI,
420; CDLXXII, 420; CDLXXIII, 421 ; CODLAXVI
423; ODLXXIN, 424; ODLNXX, 424; CDLAXXI
425; ODLAXNIII, 495; UDLXXXIV, 426;
CDLNNXVI, 427; CDLANNIX, 429.
Corceștii COLAXV, 953,

|

Constantin Vârgolier COLXXXI, 251, 258.
Constantin 'Timercan CCLAAXVIII, 264;
OCACI, 267.
|
Constantin Cantacuzin CCACIII, 269.
Costin CCOYV, 276.

Constandin Banariul CCOV, 276.

Constantin Levide CCCX, 281, 252; CDXOV,
483, 4814,
Comâneştir CCCXIV, 235.
Constantin Ciupereoviei CCCAIX, 289; COC
A

290; CCOXXI, 291.
Covasna CCCXXVII, 29.4, 295,
Comana COCXXVII, 295,

Const. Abâza CCCXXIX, 296.

Constant. Başotă CCCNXAVI,300; CCOXXAVI
I

301.
Conţăştii CCCXXXVIII, 301 3 CCCALV,
307,
Const. Vodă, Mavrocordat CCCALIII
, 305.
Const. Milu CCCALIII, 306.

Colobauţi CCCALVIII, 310.
cc
Constantin Duca, Voey. CCCL, 311;
CCCLAX
„330
Corlătești CCC, 311.

Constantin Ipsilant COCLĂX
DLANIII, 503, 505, 503, 509,. XV,

312;

Const. Catargiu CCCĂCIII, 350.
Cornei CCCXCV, 331.
Constantin Dascalul CD, 355.
Const. Suţu CDIV, 360.
Constantin Manu CDVIII, 364;
DLIVI,

Constantin Chișcăţel CDXL
IV,

489.

393, .

|
Constantin Forţul CDLXIX, 415,
Costache Caţichi ODLNXXIX,
429.
Costin Carp CDNOVII, 436..
- Costache Andrioţi CDACVIII, 437; N
CDXCIX i
437.
Se

Costache Carchi CDLAXIV,
492,

Covzgun DVI, 442.
|
o
Costache Manoil DAIII, 446.
„Constantie Patriarh Const, DANA
IX, 469, 470.
Cozone DXLIX, 478,
:
Costache Figa'1)L, 479 ; DLII, 480
;
DLV
,
482,
Covurluiu DLI, 479,
d
Coburg. DLXXIII, 499,
E

Constantin Gheorghe Hangearli Voe
vod .

DLNAIII, 501, 502,

Coriton DLAXIII, 502.

|

E

Constantin Filipescu DUXXIII, 507,

Corniţă Ibrailoi DLĂXIIN, 506,

Cort DLXXIII, 508.

- aa

Co DLXXIII, 544.

a

Condoseali DLNIIII, 510.

!-!

i

Costache Treloman DLAXIII, 512,
::
Copăceni DLXXIII, 512, 531,
.
Costache Xantopol DLXXIII. 514,
Const. Pavlovici DLAXIN, 518.

alfabetică

74*

.

XL
Const, Haralamb DLXAXIII, 520.

Dimitrie Velişeu CCLAV, 244; CDNLIV, 398.

-

Copani DLANIII, 522.
„ Qonst. Creţulescu. DLAAIII, 523.
Const. Caracaș DLXXIII, 534.
Cotila Peloponesianul DLXXIV, 542, D43..
- Condu-lpirotu DLAXIV, 545, 546.

Dimitrie Plaghino CCXCIII, 269.
Dimitrie
Dimitrie
Dimitrie
Dimitrie
Dimaci

Crăciun Cioşcă CCCLNNXIN. 3417,
Crăulenii CDI, 356, 337 ; CDIII, 398; CDXĂSII
390.
Creta DLĂXIII, 510.
Crasnacovsehi DLANIII, 526.
Crimea DLĂNIII, 538.
.

Dimitrie [Episcop CCCACVI, 352.

Dimitrie Protopop CD. 355.
Dichiu Arhimandrit CINNX, 388.
Dimitrache Bondrea CDALVI, 399.
Dimitrie Beldiman CDLVI, 408.
Dicâehi DXNIII, 462.

Csalep-Efendi DLXXIII, 528.
Cupărdul AX, 8.

Dumitr.

Chihaia III, 2, 3

CCNI,

X, 8.

Daniil al Hangului LAXAV, 94.
Dancu CCCLNY, 330, 331.
Daniil Vlahoviei CDAAVIII, 387.
Daniil Arhimandritul DVII, 442.
Dardanelele DLXAXIII, 510.
Daci DLANIV, 543.
Dămieni XX, 21,
Dâmboviţa DLXXIII, 502.

262 ;

437; DLI 485,

Dositeiti Episcop Răd: auţului NIN, 18; XXII, 26

Pobrali LI, 69.
Dositeii al Adrianupolei CIV,
Doroşeani GANNII, 131,
Dolhasca CĂLVIII, 143,

116,

Dobrovăţu CCCXYVII, 295.
Donici COCCANIA. 296; CDI.VI, 403.

Dimitrie Balet XLVI, 5; CDLV, 406.
-Dimitrache Ghica XLYI, 51; CVI, 109;
CXLVIII, 142; CCXX, 201; CCCXIV, 285; CDLIV,
405; CDLV, 406.
Dimitrie Cantacuzen LV, 63: CCCXLVI, 308.

Alexandroviricr LVII, 67.
116.

Chişinăului CXXVIII,

127 ; CAXXI, 130; CLV, 147; CLVII, 148;
CLXII, 152 ; "CLXĂXIII,
169 ; CLXXXIX, 173,
CCVI, 188; CCIX, 190; CCXLVI, 231.
Dimitrache Statache” CXXXIV, 183,
Diubsche CXLVIII, 143,
Dimitrache Manul CLAVI, 155.
Dimitrie Codrânu CC, 185; CCLVI, 239.
Dimanhe Vornicul CEXXXVIII, 924.
Dionisie al Ungro-Vlahier CCLY, 238.

Dositeiii lipiscop Bucovinei CCCLV, 317.

Doroteiii Stavropoleos CCCLANNI, "338,
„ Doxache Hurmuzachi CDVI, 362.
:

Dobrovschi Bipine DLXXIIL 507,

- Dolgoruchi DLNXIII, 512 513.
Dosoteiii al Ungro - Vlahier DLXXUI.

. 335, 536.

534,

Drosoae VI, 5; X, 8.
Dragşineşti XIII, 11; XIV, 12.
Dragomirești XX, 20,
Dragomirna XXII, 26.

Drăghici vornic XUII, 47; XLIII, 48; CCXAXV,

220; CCXLIV, 229,
Dracache Roset XLVI, 51; LĂXXV, 94; CVI,
109; CLXAVI, 163; CDXLIV, 398; CDLV, 406,

Drăgușanii LIV, 62.

„Draga CCCXIX, 289; CCCNY, 290,
Drăgăşani DLNIIV, 547, 548.
Duca Voevod VI, 5; VII, 6; N, 77;8:9;

Dumitrasco Cuza VI, 6.
Dumitru Buhuş X, s.
Dumbrăveni XX, 21.

XX, 23,

„ Dumitraşcu portar XX, 21.
„_ Durueştii XA, 23; CDI, 356, 357.
- Duca Sotiriovici XXI, 23,

- Dunăre (Danubiu) XXII, 25; LIN, 79; LANI,

80; LXXII, 81; CLXAVI, 162 ; CLXXVII, 164;
CCXXXI, 214; "CCXLIV, 229; DVI, 449; DVI,
444 ; DXXIII, 453, 454; DUXXIII, 510, -510,
518, '531, 582, 535,

TI

34; AL, 46; XLI,

47; LIN, 58; LAXXV, 94; CIII, 107; CV, 108;
CVI, 109; CNI, 112; CLĂNXVI, 171; CXCVI,
179. CCIII, 185; CEXIV,
193; 'CCXX, 201;
CCL, 234; ; CCLXT, 242; CCLXXXIV, 260;
CCCĂVI, 287 ; CCCLXXNV, 341; CDV, 361.
CDXXXI, 389; CDNLII, 397; CDLY, 406, 407;
CDLVI, 408; CDLXXVI, 433; CDXCVI,434.

Dimitrie Arhiepiscopul

CCLNXXVI,

Doljești CCGNNI, 200, 291.

Diaconul Ilie II, 2.
Dimitrasco Py răjescu III, 3; V, &
Dimiirie vel pitar XV, 14.
Dimitrie Voevod XXII, 4,

Dioghanide P. CII, 106.
Dionisie Reondos 'CXIV,

256;

Dosotei Arhiepist op şi Mitropolit Moldovei IV,
3; V,4; V,D; NIN, 17; 19; XX, 20.
“Dâmna Marta N, 9,

Diaconul 'Toder zet Popa Vasile II, 2.

Dimitrache

CCLAXIX,

437; CDNCIA,

Delenii UDLXAI, 420.
Dejur DLXXIII, 510.

Sturdza, XXXII,

201.

CCCLNXIL. 382 ; CDLIIX, 417, -418; CPXCVIIL

Dabija Vodă X, 9.

Dimitrie

495.

Ta

Dâmna

DLAXII,

»

D.

Dafina

Sucev &nul

Dincă Bibescu DLAXIII, 502.
Dimitrie Bibescu DLANIII, 506.
Dimitrie Racoviţă DLXXII, 507.
Dimitrie Varlam DLNXIII, 5.
Dincă Brăiloiit DLANXIII, 520.
Dinula Cerven-Vodanli DLXXIII, D922, D524
Dinu Borănescu DLAXIII, 522.
Dimitrie Ghizdovici DL NXĂLII, 522,
Dimitrie Ghica DLNNIII, 523.
Dimitrie Şuţul DLNNIV, 547.
Dimitr. Mavrocordat CCCNLVIII, 310.
Dorohoiii], 1; CNLVII, 142; CXCIX, 181;

Curălari CCCXXX, 296; CCCLAXAV, 342.
Cuhalmul de Brăduletz CCCALV, 307.
Custendgea DVI, 442; DVIII, 444.
Cutusov” DLXXILI, 512, 519, 531.
Curlicovschi DLĂXIII, 526.
Cnoring DLĂXIII, 513, 531, 535, 536, 537, 538,
539...

Damiam

Vârnav CCCALVI, 308.
Alexandrovici CCCLI, 312.
Popovici CCCLNAVIII, 337.
Paladi CCCLANNIV, 341.
CCCLANAIN, 347.

Tai

-

XLI
Dumbasari XLV, 49 ; CXXXIV,. 133.
Darău LIV, 6L
Dulner LXVII, 76.
Dumitrache Danul CAXXIV, 132,

Duca

CCX,

190.

. Dumbraveni CCXANII, 216,
Dumitru Boldin CCCXAVIII,
Dumitru Benovici CDLXVIII,
Dudescu DLNXIII, 510.
Dumitrache Br ăiloiti DLXAIII,
Dumitrache Moruzi DLANIII,

CCAVIII,

.

CDAV,

295,
417,

CCCNLLV, 306.
Ecaterinoslav CDAXAVI, 393,
Beaterina Conachi DV, 441,
keaterina Pavlovna DEXXIII, 518.
Edeniţa CANXIV, 133.
Eforia CIL, 106.

= Eftimie Protopoj bul CANI, 121; ; CCAVILII, 198.
Esipet DI, XX, 502, 510.
Fiop Aga Baş Beşiega CCLNNI, 249,
CCLNNILE 251,
Flada CIL, 106; CCIVII, 195; CDIX, 305;
CDAX, 379.
linii CAVII, 117. CDVIII, 364; CDIX, 865.
Elena Bal CCCL, 311,
Elenco Canta DIXIII, 487,

Faţardas

Englejii XLYV, 50.
Enuţă (Paharnieul) CXXXII, 131; CLAVI, 154;

CLAXVI, 163; CLXNIN, 107; DXLIV, 473.
Eniceri CXLVIII, 143; CLXV, 154, CLXXXIII,
120; CCI, 183; CCII, 185; CCIV, 186; CCVIII,
179; CCXVII, 198; CEXXII, »04; "CCXXVI, 209:
CCXLVII, 231: CCLI, 329: CCUXIII, 243: CDXI,
366: CDXAVI, 386: DXXV, 456; DLXXIII, 594:
526.

162; CLAXVII,

Episcopia Hușului XXXIV, 37; XLI, 46;

500 ;

270:
272.

537.

Episcopia Romanului NXXVIII, 42; XUI, 46,
ALI, 50; LIV, 59, 60; 63 ; 'CLXIX, 157 ;
CLXXII, 159; CCLXVIII, "947; CCACII, 268;
269 ; CCCL, 311; CDXCVII, 436; DLXVI, 488;
Episcopul Romnului CXIV, 114: CLXV,:153.
CLAXIII, 159, 160; CLXXXIV, 170; CLXXXV,
171; CXCVI, 179; CCXAVI, 210; CCXXVII,
212; CCXXXVIII, 234; ; CCXLV, 230; CCLXXVI,
255; ; CCLAXXII, '259; CCXCIV, 270; CCC, 273;
CCELXXVII, 336; CDXXXI, 389.
-_ Episcopul "Haşulur CXIV, 114;

CXCLV, 177;

489.

DLXXIII, 512; 515.

Filip

Visternicul,

CCCAXNXIII,

: VII, 6, X, 8:

293.

|

Filip Paroni LXNAV, 94.
Filaret Apamias

CDLII,

(Vedi și Apamias)
-

Filip

al Chosarier

DVII,

443,

DLAXIII,

521,

Filipescu DLXXIII,
523, 535, 539.
Filaret Arhim.

413: CDLXIII, 414,

504, 598, 517, 521, 592,

Floreşti XXII, 26. (Vedi şi Monastir:a Florești).

XLIA, 55; LIV, 60; CLNNII, 159 ; CCXCII,
268,
269; CDLXVII, 416; CDXEVII, 1135,

CLAXXII, 169;

184;

Falaştoca DLXXIII, 530.
Faca DLANIII, 539,
Pâleii LIV, 59, 62: CCCV, 276: CCCLI, 312;
CDLAIX, 418: DI, 439: DUXXIV, DM.
Fâltieeni CANI, 121: CAXV, 194: CCAVIII,
199: CDLXXII, 420: DALIV, 473.
Fântânelile CALVIII, 142.
Fătăciune CCEXXVII, 295.
Feredenl XX, 22.
Ferah Doftor' CLSIVI, 162

494,

164; CCXVII, 193; ;196, 197; ; 198; DLXXIII,
505; 509; 528 ; 530,
Enicer Ag CUXXXIII, 170.
Ene Cocotă CCLXXVI, 262,
Enacache Milu CCXCIV, 270: CCXCV,
CCACVI, 271: CCXCVII, 272: CCXCVIII,
. Enficach: Dimitrie COLI, 404, Enache Botenu DALIII, 472.
Engelhard DLXXIII, 529; 531;534,; 535;

DLAVII,

CCI,

F.

Elisabeta Alexievna DUXXIIT, 518,
Elisabeta Alexandrovna DL XXIII, 518,
Elgi-Paşa DLXNIII, 528.
Enache Buzilă XXX, 32.

CLNAVI,

510,

Ermolai

Erfurd DLXXIII, 596; 580,
Eterişti XCI, 99, 100; XCII, 101; XCIV, 102;
CXXII, "130, 131; CXVI, 117; CALVIII, 143;
CLIII, 146; CLXXVI, 162, 163; CLXXVII, 164;
CXCVI, 178; CXCVI, 179; OCĂ, 190; CCXVII,
198; CCXLVII, 231, '952, CCLII, 235; CDSXI,
380; „CDINV, "385.
Iteria CCIA, 239.
Iintzinberg DLNNIII, 499.
Fostratie “Dabij a Voevod N, 9; XX, 22,
Bvloghie Dasealul XIXI. 33; "CCCXXXIV, 299.
Europ a LII, 72; LXXNIII, 89; LIXXV, 94;
CXII, 148, CLAV, 154; CLXXVI. 162; CLAXXV!
171; CXCIX, 183; CCI, 184; CCVIII, 189;
CCXVII, 196; CCXLIV, 229; CCXLIX, 235;
CCLXVII, 94 6,
Iivropenii CDAV, 374,
Ezerul CCCL, 311.

520,
"528, 533,

374,

- Englitera (Anglia)

Eptanisul DLXXIII,

Bapert DLAXIII, 499.

Ecaterina IL m pări ătesa Rusiei CGOXUI, 303 ;

Elisabeta: Balş DANI,

218;

Epirul CDIX, 365 ; DLXXIII, 510.

E.
Ebreii

198;

CCXXIV,
208; CCXXII, 210;
CCLVIII, 240; CCLIX, 240;
CCLXI, 242; COLXXVI, 254; CCLXXXII, 259;
CEXCII, 269; CDII, 357; CDXCVII, 430,

COXXXII,

CXXII, 192;
CCVII, 188;

Flămânaa CLXXVII, 164: CCCXCVI, 352.
Floresza DLXXIII, 515, 530.
Focşani LNCI, 99: NCII, 101: XCVI, „104:
CXXIII,
123; CXLIIL. 139: CALVIII, 142 ;

CCXXXI, 214: CCCLXIXIX, 347: CDXVIIL,
376: CDĂLVII, 409: DLXXIIL, 493, 503, 506,
513, 531: DLXXIV, 54,
Fotie Iliade CII, 106,
Formache Const. CLIXVII, 162,
165,
Fotache DLXAIII, 522,
Fonder Rener DUXXIII, 537,

CLAAVII

Franţojii LXVII, 76: DLXXIII, 501.
131, CCLXXXVII,

Frumâsa OXXXII,
CCLAXXIX, 28£.
- Fracinse CLXXVI,

162:

Franţ CLXXVII, 164.

CCIV,

186,

263 3
187.

Francfort CLYEXVII, 164: CLEXXV,
171.
Franţa CCXVIII, 198; CDVIII,
363; ran
591; 503; 530 533,
,

Frunzăta

DLII,

436.

?

XLII
Francisc-Esterhaz-galand DLAXIII, 499.
Frieldland DLXXIII,

Ghica CLNXXVI,171: CCCXVI, 287: CDLAXI
420: CDLXXII, 421: CDLAXNIX, 429: CDXC

514.

430: DLAXIII,
CCAĂLIII, 227.

Gavril Hatman 1, |, 2.

Gheorghe Cuza CCXXVI, 210: COXAXII, 218.

Gaşpar Calli6 II], 2.

Gheorghe Caragea CCNXXII, 216.
Gheorghe Popovici CCXXXII, 218.

Gavriil Costache V,5.
Gavriil Tancul V, 5.

,

a

Gavriil Mitropolitul Moldoser XAVI, 29; XXX,

Gherasim

286,

Grumeza

394: CĂLVIII, 142.
Gheorghie

Furculiță

128.
133.
143,

XVII,

-

e

15:

e

AVII,

e

105.

CXLVIII,

Ghiculeşti CLAXVI, 163.

Voevod

Alexandru Ghica Voevod NANVII, 42,

Grece Logotăt XLII, 47: XLIII, 48.
Grigorie Ghica XLVI. 51 SLĂXXV, 94.

CCANAVIII,

CDL,

411:

224: CCCAVI, 287: CDLIX, 411:
CDLAXX,

425; DXI, 445: DXII,-':

amana: -.

104,

139: CDXXXVII

Ghic

XIX. 19:XXIX, 31. NXAV, 38: CXLVIII, 16:
142;
CALVIII, 143 : CCCXXIX. 296
CCCANNIII,
298: DLĂXIII 497,
Grigorie In Voevod al Moldovei NAIV, 28,
29;
XĂVI. 29; XXVII, 30...
:
|
Grigorie

Ghenţi Paşa XCVI, 104.

CXLIII,

9.

d

Grigorie

Ghermano bibliotecarul LIV, 61.

Brăescu

X,

er

Gheorghe Ştetan Vodă AN, 21.

CXXXV

Anuaşul

a
Greci XIV, 12; CXL, 137; CXLI,
187,
CALII, - 138; CXLV, 139, 140, CXLVII. 138:
142: CXLVIII, 143 CLIII, 146: CLXXVI, 141,
163:
CLANVII, 164: CCI, 184: CCX, 190: CCAVII,
196, 197; CCXXVII, 211, 212: CCXXIXI,
214,
215; CCANXVIII, 235: COLVIII, 239:
CCLXII,
243; CCLAXXVII, 963: CDVIII, 364 :
CDIX,
365: CDNX, 379: CDXXI, 380; CDANVI,
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12;

pe

XIV,

Gheorghie Voevod XXXII, 34.
Gherasim Episcop Romanului ALI, 46;
LNIX,
273 CXIV, 116, OXXV 124; CLNXIX,
167;
CLXXVII, 165; CCCLANXVI, 345:
CDLV, 406:
CDLVI, 408.
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504, 507.

Glagovanu DLANIII, 521.

Ghedeon Mitropulit Sucever şi Moldoviei XIII,

Gheorghiță

Comisul DLVIII, 484.

Gorover Logottullot Visternie MI, 3: VI,5;N,8.
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Gaeştii CDLNXVII, 493.
Golescu DLAXIII. 521 ; 537.
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11, 12.

- Gheorghe

40,

42,

d
|
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Glăvăneştii CDI, 356 : 337,
Glodenu DLNXIII, 507.

Gheorghe Stârcea VIII, 6.
Gheorghe şi Gavriil din Kiricoşti VIII, 6.

CXĂXIĂ,

CDLV,

Giurge Vornie CCCXVI, 287,
Giurgiu DLUXNIII, 499, 510, 513, 530, 533.
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sus ]V, 4.
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Gheorghie Ştetan I, 1; XX, 23.

ACIX,
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CDLANV,
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.
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..
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CDLIV,
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528,
Gheorghe Popa Mavrotalisitul DLAIIV, 542..
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542,

Gemenii XXX, 32.
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Buhuş
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Gheorghe

Georgia LXNIII, $3.
Germania DLXXIII, 505.

Ghinuf XCVI,

37.4.

Gheorghe Sturdza DLNVI, 488.
Gheorghe Mavrocordat DLNXIII,

Gavriil Avram CCLXNI, 949; CCLANVIII,
205; CCOXNI, 291; CCCXXIII, 292.
Galiţia CGCXLII, 304; CCCLAXXIII, 339,
Gălbineii DLXXIII, 513.

Gheorghe

CCCLXII,

Gheorghe Balş DANAVIII, 468: DNXXIX,
469.
Gheorghe Zarifopulo DLVIII, 484.

Galiţin XCVII, 104; CXCIV, 176; CCIL, 134;
GOXX, 200; CCXAVIII, 212; CCXL, 226; CCALV
230; CCLAII, 242; CCLAVI, 245; CDANNXIN,
395; CDNLIII. 397.

XAII, 25,
- Ghenghea vel Logofăt XX, 21,

CDV,

322:

Gheorghe Costache CDLI, 403,

"Gheorghe

DLIX, 485; DLAXIII, 532; 'DLĂXIV, 539, 541
„542, 543, 544

Mitropolitul - Moldovei

CCCLNI,

271.

377: DLANIV, 544, 5t5, 54.
Gheorghe Roseti CDL, 402.

32.

143; CCXXXI, 214: CCCXV,

Taușanu

Ghicurazelor

GCCL, 311; CCCLNXV, 334; CCOLXXN, 338;
CCCLAXNI. 338; CCCLU, 343; CDXVIII, 376;
GDUNXIII, 421; DXXII, 462; DINXVI, 467 ;
DALVIII, 416; DXLIX, 473; DL, 478; DLI, 479;
DLII, 480; DLIII, 481; DLV, 482; DLVIII, 48.1;

„Gheorghie

ieromonah Sinait CCCIAV, 293.
Arhiepiscop de Andru CCCNXXII,

CCXCVI,

"Gheorghe Cantacuzin CDAVI, 375: CDAVIII,

Galaţi XCI, 99, 100; XCIL. 101; CXXIII, 123;
CAXXIĂ, 136; CXLIII, 139; CALVII,; 141;

Galioţii CCI, 183.

Gherman
Gherasim

Gheorghe
322: 323;

Gavriil Mitropolit Chiovias XI, 45.
- Gadști-Sanci pașa LANNVIII, 97. N

CXLAII,

Vârnav

998,

31; XĂNI, 33; XXXIV, 36, 38; XXXVI, 39, 40;
AXXVII, 41, 42; XLV, 49; NLVI, 51; CCCAL,
302; CCCALIV, 306; CCCNLVI, 308; CCCLX,
321; CCCLNAX, 888; CCCXCIII, 350; DAXI;
451; DLAXIII, 518, 521, 522, 525, 525, 533, 536.
XXX,

Gheorghe

tiheorghe Şerban CCCVI 278.

II

„Gavriil Neeulcea XII, 11.
Gaspar Vodă XX, 21.

Adam

|

Gherontie ieromonah CXCII, 174, CXCILI, 176;

G.

Gavriil

515.

XLIII
445: 446: DXIII, 446; DAVII, 415;
DOT, 522, 593..
Grigorie Costache LIV, 59.

DLAXIII,

Grigorie Irinupoleos LNXXV, 94; CXXXVIII,

136;

CCC,

982,

Grigorie

DNANVI,

(Grigoraş)

467.

Sturdza

LXXAV,

94;

CCCLAXXV, 341; CDXXI,
380; CIV,
107;
CAXĂNIV, 153; CXCVII,
180; EXCIX!
182;
CCXAII, 20, CONXV, 208; CCXXVI, '210.
Grigorie Pa 'riarhul Constantinocetățer. CIV,
114, 16; CLAII, 151; CLNIII, 152; CDXIIL
368.
Grigorie al Halchidonului CXIV, 116.
Grigorie al Dercului CIV, 116.
Grigorie al Iracliei CNNVIII, 128; CLVII, 149.

Grigorie Crupenschi CLXXVIII, 166.
Grigorie al Jerapolei CLANXI, 168: CLNXXIX,

173;

CNC,

173:

CACIV,

177.

CACIX,.

182;

CCXI, 191; CDV, 361; CDXNXVI, 393,
Grozniţa” CCV, 187; 'CCXLVI, 231,
Grecia CC, 190; CDVIII, 363, 36-t; CDIX,
305,

Grigore

Coste CCXN,

201.

Grigoraş Logotătul XNCVII, 104; CLAV,
CLAVI, 155; CCII,
184,185; "CCXX,

153;
200,

201; CCXXIL 205; CCXSIX, 213; CONXX,

214; CCANNV,
220 ; CCNINAVI, "ol;
CONSXVII,
995 ; CCXXAVIII, 524;
CCXL,
226; CCXLI, 227; CCNLIV, 228, "929; CCXLYV.
229,9 30 ; CCXLVII, 23; CCXLVIII, 232, 933,
COLI.

235;

CDXXNI,

389,

390.

Grigoraş "Şapte- sate "CCXLVII,

Grigorie
Grigorie

301;

CCCXXAIX,

CCCXXXVIII,

Grigorie Balg CCCXLVIII, 310,

Grigorie

Mitropolit

Grigore Mihail Ghiea
427,
Greigh DVIII, 443.

CDL,

346.

414; D, 437,

Voevod CDLANĂVII,

Grigorie Boţan DANI, 460; DXXXIV, 461,

Grigorie Drăghici DL, 471,
Grigorovici DLSXII, 495,
Grigore Calizu:hi DLNXIII. 504,
Grigorie Brancovenu DLANIII, 507,
Gradiştea DLAANIII, 512,
Grădiştenu DLANIII, 523,

Grigorie Bălenu DANII,

Gurbet CCCLXX, 331.
Gulinesca DLXXIII, 530,

528,

523,

II.
Hangul XXII. 26; LIV, 61; DVII, 442.
Halil tatarul LIX, 69; CAXXII, 131.

Hamer
Hagi

LNVII,

Imin

75, 76.

CCXXXII,

Hagi Ismail Aga
Hagi

Hagide

Elsău

CCCXNY,

Aga

CCLVIII,

CCCXĂVIII,
296.

_ Halchi DVI,

217.

CEXXXII,

240.

,

295 ; CCOXXIX, 29%;

443,

„Halii-Paşa DLXXIII,

211.

497.

Harting

528.

DLAXIII,

512,

503.

Hanul “Serban-Vodă DLXIII, 519.

Hagi loniţă DLXXIII, 522,
Hagi-Mosca, DLĂAUI, 524.
Hagi-Abdulah

DLXXIII,

529,

-

Harlău LNHI, 72, 13; CCĂXVI, 209; CCXLVII,
232, CCLIIV, 253; CCLAXIX, 256; ;COCXLVIII
310; CCCLAXVI, 385; CCOXCVI, 352, CDLXIX,
417, 418 : CDLXXI, 420: CDLXXIII, 425;
CDLXXXIV, 426: CDXCIX, 437,
Hânţeşti

CCEXXXVI,

300.

Hărtopele CDLXXII: 420.

Hârşova DVIII, 444: DLĂXIII, 532,535, 537,
Herţa CALVI, 140: CNLVII, 143: CLAVIIL,
156: CXCIX, 181; CCA, 201: CCXAVII, 212;
CCLAII 249; CCLAXIX, 206 : CDLXIX, 417:
418.
Hermanstad

CCXNXII,

205.

Herbinţii: DLNNIII, 507.
Hio CCLVIII, 239,
Hitrov DLAXIII, 529.
Hotin1, 1: XX, 21: LIXXVI, 9: CANNI,
129: CANNVII, 134: CLVII, 148 : CLIX, 150:
CLAVII, 156: CXCIX, 181, 182: CCIX, 190:
CCXXXIII, 219: CCXL, y2g ; CCLXII, 242;
CCLNVI, 246: CCCLVII. 318 : CCULG, 318:
CDĂXIV. 381: CDXXXVI, 393: CDAXXVIII,
395: CDALIII, 397: 398: DLAXII, 507.
XXII,

26:

CCCXIVII,

y05,

Hofratul CLXXVI, 163.
Horodniceni CLNNXV, Ii: CDNL,

302.

Grigorie Cârlig CCCL, 311.
Grigorie Hudici CCCLXXXIV, 341,
Grigorie Hermeziu CCCLINAVIII,
Grigorie Cuza CDNLVI, 399.
.

499, „500,

Homor

231.

Tomiţa CCLXNV, 209.
Jacovache CCLAXNI, 258.

Grozeşti CCCANII. 291.
Grigorie I6n Calimah Voevod

Hasan-Paşa DLIĂXIII,

DLAXIII, 523.

Hotcăuţii DLIX, 485.
Hrecuhde XX, 23,
Hristofor fon Ştofeln CCCAL,

396.

302;

Huşi 1V, 3: XXII, 26: CXXVIII, 127; CGAXNII,
216; CCI, 273: CDAXIX, 388; CDXLVI, 399 ;
CDLXIX, 418.
Hurhureşti N, 21.
Hurmuzache

CCXX,

201,

Hurşid Pașa CCLVIII, 240,
Husit-Paşa

CDXV,

BTA.

Hulubaşi "CLXIV, 153; CLAVI, 153; CDIAVIII,
388; CDLAVI, 416,
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lași I, 2; 11,221, 3 1V, 4VI, 5; VII, 6; VLII
, 7,
XI, 10; XV, 14; XVI, 15, XIX, 17; XX, 22;
XX,
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III,
127 ; CANI, 130; CXXXII, 131; CXXXIII,
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Iacob Mitropolit Moldover XXII, 24.20: XXIII
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26: XXXV, 89: XXXVI, 40: XXV III,
42, 4,
LIV,

59: LAVIII, 68; LIS, 69: CCCLXIII,
323 ;
CCCLAXVI, 335. CCCLAXXIV, 34.
lanache Sandu XANIII, 36.
Iacob Dicheul Mitropoliei Moldover
XXXIV, 37.

Iacob Episcopul XAXIV, 38: LIV, 59.

lancu Negel LIV, 62
Iancu Miclesnu XXV 94,
lineu Sturdza CACI, 174: CXCVII,
180:
DLIIX, 492.
Ianina CCI, 184.
Iancu Cantinăn CCXAVII, 210.
Iacob IOn CCANNIUI, 2:8.
lancul Rus Basarabian CCĂXAVII
I, 994.
Ianeul Leo CCLXXNI, 257
open Nacul CCLANXVIII, "963:
CCNCI, 231:
lane

Lazului CCCXAUVI, 294,

Iacob Episc
[
op Hasului CGCLIX, 320,

Iamandi DII, 439,
Iancu Botânia DALIII, 472,
Ialomiţa DLXXIII, 507.
Ibirie LIV, 74.
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CXXIII, 123: CXXV, 124: CXXXVIII, 135: CĂLIII,
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CCXXVII,
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Ibrail Muhafezi
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CCCLYXV,
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D4,

Idrioți CCI, 183.
Ierimia
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V auculetz

I, 1.

Ienachi Voevoda IV, 4
Ierusalimul XVII, 1G: “CLVI, 147: CCXAXI,
215; DLXXIII, 524,
leroteii Episcop Hușului XXII, 26.
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Voevod

LAXXV,

92,

gaproteiii lerodiaconul CXVIL (bis), L19:CLYVIUI,
9
lenache Moruzi DLNXILI, 498,
lenache Văcărescul DLNXIII, 498,
lena DLANIII, 507.
Ifumie Pacul XX, 23,
Ignatie ul Artei DLXXIII, 534,

Ignatie
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Ile Pleşea 1V, 5.
lie Stamatin "VIII, 7
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B uhuş N, 8,

Ilie Catargiu

X, 9;
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CCCALVI,

308.
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Ileana Draesinia XX, 21,
llaş Voila XX, 22, 23,
Ilisăşti ANII, 26.

Ilie vel Vornic XXVII, 42,
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Iliupoleos CXXXVIII, 135,
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Inochentie
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Inochentie Iliupoleos LANXV,
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ord: ache marele Vistearnic|, 1,

Iorga, fost Stolnie Mare
lorga
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II, 2,
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Ion “Episcopul de Roman IV, 3

Jordachi Voevoda IV, 4.
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500.
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Ion Hagi CXXIII, 123,
Iosuf Pașa CXXIII, 193 ; CCXAVII,
211 ;
CLXXXVI, 162; DLAAILI, 498;
499,
500.
Iordache
CCXNIVI,

Sărdar. CĂLVII,
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ISn Cuza CDXLVI, 399,
I6n Mardare CDILVI, 399.
I6n Bontuș CDLAVI, 416.

Iordache Istrate CDACI,

431;

Iorgu Beizedea CDACVIII, 436.

CDACIV,

433,

I6n 'Pomine DXAX V.464,465.

I6n Niculeea XLVI, 51.
Ion Sandu Sturdza Voevoil NLAI, 53; 54;
CCLANV, 244; CCLAIX, 248 ; CCLNNI,
249;
CCLNXII, 250; CCUNXV, 251 ; CCLNAVI,
254, 255; CCLNNVIII, 256 ; CCLNNNI, 258
;
CCLNXNII, 259; CCLAXXIII, 259; CCLAANXIV,
260; CCLNNIV, 261; CCCIV, 276, 217; CCCV,
277 ; CDAILIV, 398; CDALVIII, 491; CDL,
403; CDLII, 404% + CDLIII, 104 ; CDLIV, 405,
406; CDLVII, 409 : CDLNVIII, 417 ; CDLIIN,
417; CDUNAII, 42;
CDLAĂNVIAI, 43;
GDLAXAVIII, 428 ; CDC, 431 ; GDXCVI,
435; CDACVII, 435: CDNCVIII. 436; CDNCIX,
437; DNV, H1; DNXXV, 156; CCLNANVI, 262;
CGCLANXIN, 264; CCNCI, 267, 268: CCXCII,
"268, 269: CCXCIV, 270; CCACVI, 271.
don Balta LNIII, 12, 73.
lordache Vârtolomeii LXNN,

Iordache Drăghici: COXCIII, 269 ; CCXC

VI,
211; CCXCVII, 272; CCĂCVIII, 272;
CCXCIX,
213; CCC, 273; CCUI, 274; CCCII, 214;
CCCIII,
275.
[On și Costache Ciornei CCCIV. 275,
Iordache Leonide CCCVI, 278.

I6n 'Lăutul CULAXXI, 257, 958,
iordache Paladi CCACILI, 269,

295;

In Lemne

DANAV,

404,

Ion Buznea DNLVIII. 410, 477. |
IOn Giușeă DLNI, 486.
Iordache Lipati DLNAIII, 502,

Iordache Arghiropol

DLANIIL,

523.

|

losit Epis+op Argesului DLAVIII, 528.

Iordache Iilipesru DLANII, 531.
I6n Contogoni DLXXIV, D44, 545, 540,
Ipsilante XNLV, 49; LIN, 18; LĂNXIX,
CVIII. 110; CX, 112; CANXUX, 136; CCAX 97 ;
IVI,
222; CCLII, 235; CUCLN, 343; CDIX,
365; CDXUI,

368) CDXV, 573; CDAVI, 815; CDXVII, 375;
CDNNII, 381; UDXXIII,

382 ; DLXX, 493 ;
520: DLNAIV, 540,
|

DLAXUII, 513, 515, 517,
DH, DH,
Irlanda DUAXUII, 505.
Irina VornicâzaX, 5.
Irimia Vodă XX, 22.
Isue lui Avram

Mesehănescul X, 9,

Isaia Ieromonahul XIX, 18; XXII,
96,
Isaccea DVIII, 444; DLXXIII 532,
Isaia. G. Bâlozescu DNXAXV, 466.
Ismail LNVIII, 77: CXXXVII. 135;
CL, 145;
DLXAIII, 500; 512; 514; 532, 536.
Isach> Rabot DUXXIII 523581,

Isnia Arhimandrit CXXVI, 125; CXXX

CXXAV, 133; CLXĂIII, 160; CUXX II,
CALIII, 139 ; CXLIX, 144; CLXX XII,
VIII,
CDIV, 360; CDLIV, 405.
E
Isaia Dichiul CLAXXIII, 169
; CCVII,
CCĂVIII, 199; COLIII, 236.
n
Ispania CCI,

184.

.

]zi- Paşa CDANVI,:386.

Izet Mehmet

131;
216;
166;
188:

i

Isaiot DLĂXIII, 511, 512, 518,
536.
Italinsehit CCCLXNIX. 337; CDX
XXV,
luganii CDLV, 339,369,
Ivan Lavrentici CCOXLIX, 310.

Ivan Ignatievici CCCLNV,

240.

506.

Ioniţiă Vladoianu DLXIII, 520.
Iordache Slătinânu DLĂNIII, 521,
Iordache Ralet DLNXIII. 522,

324.

Pașa DLXXUL, 592,
I.
Jaltuhin DNAVII, 458,

392,

.

XLVI
Jijia XX, 23; DLANIV, 545.
Jidovii CXLVIII,
(Vegi şi Ebreii).
Jolfa XIX, 17.

Se

143, 15;

CLAXIX,

167.

208.

Joldeştii XXX, 32; CXLVIII, CCXNIV,
L-

1;

CACIX,

CLĂXXV,

COVIII,

“Larga CLXXVI, 162.
Latif CCAXVI, 209; CDALVI, 399, 400.
“Lazăr protorereu CCCXCVII, 358.
Lazăr

capitanul CDI

418.

Leon

episcop

XXXV,

Leontie Arhimandrit
Leovul

CANI,

CXVI

37;

LIV,

59:

(bis), 120.

121.

Leon : Mitropolitul XXXV, 39: LIV, 59:
CCCLAXII, 332.
Leon Arhimandr, CLVII, 148; CLXXXIX,
173;-CCV, 181; CCALVI, 231 ; CDXXXVIII,
395; CDAXAIX, 395; CDNLIII, 398.
Leova CCAANVIII, 224. |
Leon DALIN, 478.
Ledu Consulul ULNXIII, 534.
Liov XIX, 17; CACIN, 1831.
Lipeştii XX, 23.
Litenii XXX, 82.
Lipeani CCNALVII, 232.
- Lippes CCOVIUI, 280,
" Lâven CCCNCI, 349.
- Livenii DLA,

485.

Longeron CĂNNVII,
134, CCXXIX,
DLAXIII, 532.
Loiz CALVII, 143.
Lord Straneford CCAVII, 195.
Logofătul Măreuţei CCXXVI, 210.
Lozova. cea mare CCCL, 314, 312.
Lolin CCCL, 312.

213;

DLAXNIV.

"“Lupul Bogdan

Lupu boer XX, 21.

Lupul Balș LXVIII,
CCCLANIV, 334.

298;

Luca din "Florești CII, 106.

Lucinian CCCXAI, 291,
gguteanit (CCCAXAVI, 300; CCCXXXVII, 300,

CLXVI,

155:

143.

Maria Rezmeriţa

CEXNXII,

217.

Mateiă Condicarii

CULAVI,

24.

Maria
Matei
Maxim
Marele

Chiriac COLXXV, 253; 254.
Roset CCCAIV, 285.
ieromonah CCCANV, 293,
Schit CCCĂLII, 504.

Matei

Canta

CCCLVI,

318,

319.

Mavromol CCCLAX VII, 336; CCCLANNI, 338;
CCCLAXII, 338; DXLVIII, 416; DNLIX, 418;
DL, 418: DU, 479; DLIN, 485.
Maria, Sturdza CECXCII, 349.
Mateii Duchie CCCXCIV, 351.
Mânceştii! CCCXCIX, 354; CDI, 356; CDIII,
358; CDAXXII, 890.
Manolache Preotul CD, 359.
Mariora Paharnieâsa, CDXXVIII, 338.
Mădeiul CDAL, 39.
Manolache Boga: n CDLVII, 409.
- Maridra Cantacuzin CDLVIL, -409,

Mărginenu

D, 437.

Manolache

Conache

DV,

441.

DVI, 442; DVI, 444;

DLANIII, 532.

Manuel Roset Voevod DLANIII, 497,
Manolache Brancovanul DLXXIII. 495,
520.
Mavrogheni DUXXIII, 499, 500.
Manolache Cluceru DLAXIU, 504.
Macarov DLNNIII, 512.
Maria peodorovchi DLXIIII, 518.
Maria Pavloziei DLNXIII, 518.

Manolache
328,

pi
Maria Gligorie Hsșnăşeşcu V, 4,
Marica Dimicesă XX, 21.
:
Manoil Paleologul XXII, 25.
Maria Comise. XXV, 27, 23: XXVIII, 31.
Manolache Costachi XXX, 32.

Majele XXX, 32.

242.

Margot DXXIX, 461.

CCCAXXIII,

Ludovic XVI, DLANIII,: 501,
Lucache Arghiropol DLXXIII,

140;

Matei Iacovlevici Mencechi DXII, 445; DAU,
416; DXIV, 441; DXAVI, 457.

14.
17;

CXLYVI,
CeLXII,

Manolache ovi, "149,

547.

XV,

116.

Manole Sărdarul CLSAXII, 169; CCI, 174.
Madrid CCI, 181.
Mărgărit CCII, 185.
Manolache Ene CCII, 185.
Mavrichie Stolnicul OCXXI, 201; CCXXII,
204,
Mahomet IV, COXXIL, 203,

Măcin

Logoviţa, cea, mică CCCL, 812.

Lovcea

159;

Maria Nemţii ica CXLVIII,

Leşii XIX, 18; 19; 20; XXII, 25; XAVI, 29.
Roz

183.
93.

Macarie al Silivrier CXIV, 116.
Marghiola Domnița CANXNII, 131.
Mateescu CALV, 139.

Mamorniţa

142,

CCCALV, 307; DANI, 441.
Leon Mitropolit XAXV, 39:
CCCLXIII, 832.

48; XLVI, 51.
Marea, Albă LIV, 59; CCI,
Matei Crupenski LANXVI,
Mâăxineni XCVI, 104.

XLIII,

Macarie al Nichiei CXIV, 116.
Macarie al Viziei CXIV, 116.

181: CCXAVI, 210.

Laher CXLVII,

Mamorniţa Roset XL, 46; XLI, 47;

Macarie al Teracliei CXLV,

Lazăr igumen Nemţului XXII, 26.
Lascarache Hatman XXXII, 34.
Latinii LNAIXN, 87.
Laibah CANVII, 126.
Lasearache Sturdza CAL, 137;

Mateiu Cantacuzin XXNII, 31.
Mateiii Alireon XXXIV, 37.
Mavrocordat XL, 46; GCLV, 186.

539.

Creţulescu

DLXXUI,

523,

507,

535,

.

Manolache

Manu

DLXXIII, 523.

Manolache Cuparu DLXXUII, 528.
Manuc DLXAIII, 529, 533.
Marcov DLXNIII, 531.
Malo-Rusia DLAXIII, 534. .
Marea Negră DLXXIYV, 544, 545.

Meletie Episcop, Hușulur XLI, 46: LNIN, 77;
CXIV, 116; LAXI, 92; CXXXI, 130; CXLIV,,
139; CLXI 151; CLIK, .157 ; CLX XII, 159:
CLXXIII, 159 ; CLAXIV, 160 : CLAXV, 161:

ALVII
Mitrofan al Romanului CCCXXV, 293.
Mitrofan Arhimandrit CCOXXYV, 293,
Mihail Logotât CCCAXVII, 295. .

CLAXIN, 167: CCAVI, 195: COXNI: 202:
CCLIII, 236 : CCLXV, 244: CCLAVIII, 2417:
CCLAXVI, 955; CCXCII. 265. 269; COXCVI,
211; CDXXVII, 394 : CDNLIV, 398; CDLAVII,
416: CDXCVII, 435: DX, 444: DAI, 4415:
DAI, 446: DLAVI, 488.
Meletie Istrate Li, 58: LIV, 62, 64,
Meletie al Chesariei CXIV, î16.
Meletie al Anghirei CXIV, 116,
Melchisedec Protosinghel CXXI, 192.

Micşotenii CCCLXIAVI, 385,
Mihal: ache Lacu CCCXCV, 351,
Mihalache Pascu CDXLVI, 399;

401; CDLVIII, 411.
Milu CPXCII, 439; CDXCIII,

Aga CXAVI, (bis) ) 126,
Ma aicelor CXXXVIIL,

Mihail

135.

498,

„ CDALV,

el

399;

499, 502.

Mingreli DLXXIV,
Monastirea Beloe

6;

20;

CANI

456.

VIII, 6; x, 7; N,8.

Mitropolia de Moldeva x,

20 ; XII,

25;

NNNIV, 37; ANAV, 38; XXXVIII, 43 3
LII
47; XLIX, 53; LINV "I, 85; LAN, 58; LAXXII,
89; ; CBIil, 353 ;CDANXII, 390 ; DXLIX. 478;
DLNN; 193,
XX,

21;

NN,

22,

Mihail, Mustie Si 25.

Misail Arhimandr, Bisericanii
Misail igumen NAII, 5,

Mihail Dea NARII, 3%;

Mihailov

LAN,

CCCLANIV

334,

s0,

LNXNI, 88; DLANIII, 49, 500,

Mihaii Sturdza LNANV, 94; CCAXXVIII, 223,
224; CCLNIII, 243; CDĂXNII, 391; DLXIL
,
481 ; DLNIII, 487; ; DLAV, 485, DLXV II,
489,
Mideil Pașa XC, 99.

Mitropolitul Moldovier XCVI,

246;

CCCALIV,

Mihail

306.

Grigorie

Suţu

103;

Voevod

CCLAVII,
CVIII,

110,

111; CAI. 112; 113; CDIV, 360; CDXXVI,
386; CDNLIV, 398.
Mitropolitul” Ungro-Vlauhiei CLĂ, 150.
Micșunescu CLXVIII, 156

Mihai! Protopop

297;

CUCALYI, 308.

CENXNII, 217.» COCXAX,,

Miclescu Vor nicul CCANAVIII, 224.
Miha Vodă CCLII, 235.
Mireoviei L. CCCXVII, 288: CCOXVIII, 258;
DIIX, 450; DXX 451: DLIV, 491.
Mihail Grigorie Sturdza Voevod LUI, 5
1, 58,

LIV, 61; CCEXNIV,
Tabela alfabetică:

292.

20; XXI, 25, 24; XXIII, 26; XXV, "28; XXV
29; XXVII, 30; XXXII, 34; NXAĂNIII, 36; XXV
39; XAXIN, 45; XLY, 50 ; ALVII, 51, 52;
XLIX, 55; LII, 58; LVII, 67; LVIII, 68; LI,

71;

LII,

72; LXIV,

74; LAVIII,

17; LXIX

78; 19; LAXI, SO; XXI,
82; LAXIV, 83; )
LXXV, "8; LNNIX! 86, 87; LAXNIII, 89, 90;
LAXXV, 91, 92,93; LXĂXV 93, 94; LĂXNVLII
96 ; LXNXIĂ. 9, 98; NC, 9; xcI, 100; NCII,

101:

NXCV,

102 ; CVII,

112,

113;

CXIV,

109, CVIIL, 110; CAII

11.

116;

CĂXVI

125

CXIVII, 120; CXNII, 127 ; CXXIX, 198
CAXIIII, 192; CANAVII, 134; CĂXXNVIII:
136; CXXAIX, 136; CXLUI, 139; CXLVI, 140;
CXL VII, 141 ;; CIVII, 148; OLXX, 157: CLXXI
CLANIYV, 1: OCXCIX,
155: COVI, 188 : CCX,

508, 510, 52, 514, '5155, 516,

Mihail Suţu
503, 504.

,

158: CLXXII, 198: CLXXV,

NAII, 26.

Minih feldmareșal XXV, 38.
Mihail Cantacuzen P; uscanu LIV, 63, 65.
Mihelson LAVII, 76; LNVIII, 17; LXĂRI,
80;
LNNII, SI; CCENC,
349 ; CCEXCI, 349 ;

DLXXHI,

JI, 2,

Te

Mihă ăeștii XA, 20,
Miron Barovsli
Micleşti AX, 2

538.

542, 510,

Moldova IV, 3: 4; x, 7; XII, 11; XIII, 11;
NV, 13; XVI
13; XIX, 17, 15, 19, XX,

Costin. IV, &; VI, 5.

Mitropolia veche VII,
Miron Bucioe N, 8.
Mihalachi Rosăt NV,

Miloradoviei DLXXII, 508, 510, 512, 513,
514, 519, 520, 521, 522, 533, 526, 558, 529, 530,
Dal, 532, 583, 534, 585,
Miţuri DLAXILL, 512,
Mihail Pavlovici "DLĂXIL, 518,
Milosevici DUNXIII,

IV, 3; XX,

DXXV,

Duce DVI, 442.

-

poat opolia de Sucâva

433; CDACVI,

Mihăileni DLAVI, 488.
Mimis Aga DLXXIII, 501.

Meletin CCCALVIII, 310.
Menendort CCEXCI, 349,
Melhisedece Lemeni CDLXY, 415: DXLV, 474.
Meletie Sinaitul DVI, 443.
Meneicot DVI, 443,

Mehmet. Pașa DLXXILI, 497,

CDALVIII,

435.

Meletie, vechilul Mitropoliei” CCXNAII, 217.

Mehadia DUNNIUUI, 498, 499.
Metrovschi DLANILI, 500.
Mehedinţi DLXXIII, 503,
Melendrof DLAXIII, D117.
Miron marele Ivornie MI,
Mihalco ipiceriul II, 3.

296.

..

Metuhul

CGCXXIX,

101: CLXNIX,

NT

Mehmet

Milcov

Misail Episcop Romanului CCCL, 311.

107:

182: CC, 183: CCIIL.
190 : CCXVII, 196:

CCAVIII, 199 ; CCXAN, 201: CCAXII, 202, 204;
CCAAV, 208: CEXXVI, 210: COXSVII, 21,

212 : CCANIX, 213; COX, 21.4: CONXXI:
214, 215 : CEXXXIIL, 219 : COXXXIV, 220 ;
COXXAV, 221: CCXNXVIII, 224, 225: CCXLIV!
229: CCXLV, 229: CCXLVII, JBL; CUL, 255,
CCLV, 238: CCLVI, 258: CCLVIII, 210: CCLXII,
243: CCLNVI, 245: OCCLAVII, 217: CCLXX,
248: CCLXXI, 249: OCLNNII, 950: CCLNXIII:
252: COLANV, 254: COLXNVI, 254: CCLAXVIII,
956, CCLNXNUII. 259: CCONNX, 997: CCCXLVI,
CCLXXSIII, 209 : CULASNV: 12 61:
CCCLANAVI, 262: CCLXXXVII, 262:
CCLANNIX, 26. CCXCI, 267: CEXCII, 208:
CCACIV, 270: CCXCVI, 271; CCCIV, "276 ;
CCCV, 277: CCOVIII, 2179: 280; CCCIX,
280 : COCXII, 283 : CCCXIII, 284 : CCCXVI,
285 : CUCNVI, 28, 287; CCCXXV, 293 :
CCCIANVII, 205; CCCXXXUI, 298; OCOSXXIA,
302 : CCCĂLI, 303, 301 ; CCCXLII, 301 ;
CCCXLIII, 305 : CCCĂLVII, 309 ; CCCL, 3ll;
CCCLI, 31: CCCLV, 317; CCOLXIII, 323!
CCCLAVI, 325: CCCLĂVII, 326, 327; CCCLAX,
330; CCCLNXI, 332; CCCLAXV, 331; CCCXC,
318; CCOXCII, 3419; CCCXCIUI, 350 ; CDXC,
430; CCC; CCCXCVIII, 353; COCXCIX, 354;
CDI, 336 ; "CDVI, 362; CDIX, 305; CDXI, 366,
367; CDXIV, 372; CDXVI, 375 : CDXIX, 317
75%.

XLVIIL
378; CDAXI, 380; CDXXIII, 381, 382; CDXAV,
385; CDXAVI, 386; CDAXVI, 387; CDXXXI,
389, CDNANV, 392: CCXNXVI, 393: CDXXXVII,
'393, 391; CDXLVI, 399; CDXCV, 433 : DI, 438;
DIII, 439; DVIII, 444; DXIV, 441. DXVIII, 449,
450; DANI, 451; DXXII, 452: DXXIII, 453,
454, 455; DAXIV, 456: DXXVI, 457: DXXVII,
458, 459 : DAXNIII, 463: DAXXIV, 463: DXLI,
41: DXLVII, 475; DXLIX, 478: DL, 475)
DLVII, 483 : DLXVIII, 490: DUXNIII, 498,
500, 501, 503, 504, 505, 506 597, 508, 510, 515,

517, 525, 533.

Moscova XIV, 12: DLXXIII, 547.
Movilă

Vodă XX,

198, :99; CCLII,

22.

CCCAAVII,

256;

DXAIV,

455;

595,

“ Monastirea Doljâştii LIV, 64

a

Movilău LXNI, 81; LAXV, 84; LAXVI, 85.
Monastirea Bistriţa CÎAXXVII, 134.
* Moldovenii CXLVILI, 1-43 ; CLXAVI, 163;
CACIV, 176; CXCIX, 181; CCXI, 191, COXX,
201; CCXAII, 204; CCXNIII, 207 ; CCXXVI,
210; CCLAVI, 215; CCLXVII, 246: CCCXV,
286; CCCXNI, 291; CDIV, 371; CDAVII, 315;
CDINIV, 384; CDXVIIL, 376; DALVII, 475,
„ Monastirea Răchitosa CLNXV. 161.
|
Monastirea Gaiata CLNXNVI „Il;
CCCLAXXVII, 345; CCOLVIII, 319; CDLANVHI,
423,

Monastirea, Brălicești COCV, 276.

„ Moera CCCAXVII, 295.
Monastirea Brăduleţul CCUXXAVIII,

Monastirea "Suceviţa CCCXLII.

Monastirea

301.

309.

Coşula CCCLXXNTIT,

339. 340.

Fghirent CCCLUNXXII,

310.

a plonastirea Prorocul Samiul CCCLANNIX,
7.
Moreea CDIX, 365; CDNV, 374.
_ Moraiţi CDAV, 374.
Monastirea Precista CDLXAV,

422,

Monastirea Frumsa CDLAXVIII,
_ Monastirea Floreştii DAXIV, 455.
Monastirea, Cornii DANN,

461.

..

423.

Monastirea Vatopedul DANNVI, 466.
Moldovanpis DLAXNIII, 497,
.
Moro DLAXIII, 505.
Moruzdea DLNNIII, 5u1.
Murguletz

boer VI,5.

Selim

Paşa

CCLAX,

248,

249;

Muse Petrovici DNLV, 44.
Murat Mola DLANIII, 528.
Musunoglu DLNNIIL, 493.

Nastasia, Domna lui lo Duca Voevod,
VII, 6; X, 7, 9; CCCXAVI, 294.
Nacul boer, VI, 3.
Nanova XX, %U,
Naharde ÎN, 23,
Natanail igumen St. Ilie XXII, 96.
Hermezoe

Nastasia

Nastăsache

DLAI,

Nazinov DLANIII, 535.
Neaniul |, 1; 111, 2, 3.
Neculai Ureche ], 1.
Necula prea meşter ]], 2,
Neculai

Bărbieru

Necular

Racoviţă

VI, 5;

82.

NNN,

Başotă CCLANV,

Lazu

Nastasiica

255,

254,

486.

III, >.

III, 2. 1V, 4; VI, 5; VII,

6; VIIL, 6.
Neculeea Visternicul VII, 6; VIU, 6; x, 8;09.

Neculai Visternicul VII, 6; X, 8, 9.

Neculai Buhuşi X, 8,
Neamţ XII. 11; XIV, 12; XX, 23; NAII, 24
26; XLIV, 19: CCN,
201; CCCNIL, 392;
CCCLAV, 324; CCCLXVIII, 328, 329; CCCLNNI,
332: CDLAIX, 418,
Negoeștii XIV, 12.
Neculai Roset XXXII, 3%; ALVI, 5;
CCCALIII, 306; CCCNLVI, 308.
Neculai Balş NXLI, 47; NLIII, 48.
Necular Dimache XLVI, 51.
Neculai

Pavlovici

518.

DLANIII,

LIV,

62;

CCCAVII,

288;

Nistru LĂXI, 80; LXXV, 81; CLNV, 155;

CLXAVI, 162; CLNXVII, 16t ; CACIX, 182;
CCALVI, 231; CCCLVII, 318, 319; CDI, 356.
Nectarie al Sardei LANXV, 94 ; CDLNNV, 422,
Neselrodl

Monastirea Cârligul CCCLAVIII, 328:,

Monastirea

Muhamet

CULNXIV, 252, 233.
Muntele Atos DVII, 442; DXVIII, 449; DXIX,
450,

CXXVII,

Nemţii CLXXVII,

304 ;

CCCLAXXIII, 339.
" Monastirea St. Ilie CCCNLVII,

DLAXIII,

522, 524, 520, 529.

IN.
298.

Mosealii XXII, 24; OCCILI, 312.
,
Monastirea Nemţul XXII. 25; LIV, 60; LII,
71; CXCIII, 115; CXCVI, 179; CCXVILI, 199;
CCALII, 927; CCLIII, 235; CUNCII, 268, 269;
DALII, 472; DLNIII, 495.
”
Molniţa XXII, 26.
Monastirea Putna XXIII, 96.
i
Monastirea St. Ien Evanghelistul NNNII, 3%.
Moruz XXAVII, 42; CDNV, 314.
Monastirea Slatina NLII, 47 ; XLIII, 48; LII,
585; LIV, 60, 61: 63; CXVIII, 119; CNRI, 121;
CDAL, 396 ; CDNLII, 397: CDLXIV, 415 ;
CDLAV, 415; UDLNVI, 416 : DNAV. 455. Ă
Moldovlahia XLV, 5); COLVIII, 249; CCCLIX
320.
|
Monastirea Agapia XXII, 2; LIV, 60, 62;
CCAVIII,

Munteneşti X, 9: LAXIII, 82.
Mustafa Bairactar CXXII, 122:

__

Monastirea Schitul XIX. 18. CCONNNII,
Monastirea Stetagora XIX. 20.
Moisi

Murgulei vornic de porta VII, 6.

Neculai

126; CCA,

200.

164; CCLII, 235.

Cneaz: COXNIN,

Neculai Costea CCXXXII,
Negrutz CCLVIII, 240.

213.

218.

Neculai Postelnie CCLANXIN, 265.
Nestor Ureche CCCANV, 293.
Neofit ieromonahul CUCAAV, 293.
Nemirova CCCLVII, 318.
Neofit Patriarh Constantinop. CCCLIX,
320,
Necolai Constindache CDLAVII, 416; DXI
?

445; DXII, 445; DXV, 447; DNVII, 448,
Nectarie Protosinghelul CDLAVIII,

417.

Neculai |. Ciurea DINXIII, 463; DXLI, 471;
DNLVII, 415. .
!
Neculai Ciurea DLXI, 486.
Nezulai Constantin Caragea Vevod DLNXUII, 498.
Neculai Petru Mavrogheni DLNXIIL, 498.
Nelson

DLNNXIII, 503.

Neculai Gavriloviei
512, 514, 520,

Pangal

DLANIII,

510,

ALIX
Nemen

DLXXIII,

514.

”

Papa XIX, 11; LIXXV, 92,
Pășranii XX, 21: CDLXXII, 420.

Neuţelescu DLXXIII, 519, 522,

Nicoriţâea lui Plantos I, 1,
Nicolai biv vel Sulger XII, 1.

Nimernicenii

XIV,

Panaite G. Logofăt XXI, 24,
|
Partenie igumen Slatina XAII, 26.
Parteni> izumen Secului XXII, 26.
Pângârații XXII, 26.
|
Paraschiva fata Miclesculur NA, 33,
Pălădoea XXXI, 33,

12,

"Nicolai Voevod XV, 14,
Nichifor Mitropolitul Molda
viei XVII,
XVIII, 16, 17; XXII,
24, 25; XXXV,
CCCXXX, 296; CCCANANI, 297,

16;
38 ;

Patmos XXNII, 34.
Panaghiotache Voevod XXXII, 34.
Panu Grigorie Bals, AXANII, 34.

Nieanor igumen Nemţului XXII,

26.
Nicanor igumen Bogdana XXII,
96.
Nicolai Cantncuzen ANNII, 34;
LIV, 62,
Nicula Canta XLVI, 51;
LIV,62; CANI,
121; CAXVII, 127; CLAV,
155; CLAXVII, 163; CDAL, 154; CLAVI, 154,
396; CDNLII,
397 ; DLNIII, 487.
Nieulai Jora XLVI, 51.
Nicolai Istrate LIV, 62.
Nicomidia CXIV, 116.
Nicolnus Petrovitz COLNXIII,
Nicolai Tuduri CCCLXXXVIII, 952,
Nicolai Streche CDNLVI, 399. 346.
Niecrasovtsvy DVI, 442,
Nicopol DLNNIII, -+98.
Nieulai Brancovenul DLANIII,
Nicolae Şuţu LV, 63; DALVLI, 495, 503, 504,
476; DLII, 431,
Noţii X, 9.
Novo Seliţi CLVII, 148,
Nunţeusul XIX, 17,
O.
Oana

CCCV,

276.

Oanea CDNIII, 370.
Obilești DLANIII, 514.

Obor DLNNIII, 524
Ocna CCONNI. 291,
Ocanr CUCLNNN, 338.
Ocnele Mari DLNIIII, 503,
„ Odobeşti XVII, 30; CCC
NLIN, 310;
CDLNNIII, 41.
„ Odesa CXXVIII, 127, 198;
CCANVII, 211; CCXNIN, 213; CXXXVII, 134;
442 ; DNVIII, 4419; DLANIII, DIV, 410; DVI,
525, 525,
Ohrida XXII, 93.

Olimp CDXX, 379.

-

Olanda DLXIII, 500.
Olan DLANIII, 510, 512.
Oltul DLANIV, 547,
Onotreiă Barnowski AN, 20.

Oprişanii XX, 20; CDAL, 396.

Orbecul

XIV,

12,

Orlot LIV. 59; CCUI, 185.
Orhaiă ONNXIX, 136; UUCLX,
321; CDI,
356; OCDANXII, 390 ;
|
Oroftiana CUNX, 201.
Osman Pasa DLANIII, 506.
Ostrovul DLXXIII. 536,
Otomani CNCVI, 179 ; CCNXII,
203, 206.
Ozac
ov

DLANIII,

Oxintia CXXNXIX,

536.

136.

PP.

294,

,

!

285: CCCAVI,

Pahomie vornic de pârtă VII,
6.
Pasc
al

lui

Vasi

Papija XIX, 17. lie

Corlat Uricariul IX, 7,

AXXVI,

39,

40;

LAXXVII,

Pavel autocratorul XLV,

50.

Paisie Mitropolit Ioanion LIV, 59,

- Papafil LV, 65.
Pazvandoglu LAXIII, 82; DLAXIII,
501; 502.
Partenie

al Galatei LINĂV,

Pan A. Panaitis CII, 106,
Păltinişul

CXLIX,

Pășcăneștii CLNIV,

94.

E

144.

152,

Paşcanu Vist. CXLV, 153; CCAX,
201;
CGAANV, 220; CDAXXI, 389; CDNXXI,
390,
Patru-deci de Sfinţi CCLAVI,
Părintele Asachi CCLXVI, 245. 245,
Păteşti CCLNXXI, 257,
Palin CCCVII, »79 CCCAI, 253,
284:
CCCNIII, 284; DI, 438 ; DII, 439
;
DIII,
440;
DIV, 441; DVII, 442; DIN, 444,
Pavel Morţun CCCĂXXXVI, 300,
Panaite Varlaamovier CCCNLIX,
Pangal CDVIII, 363, 364, (Veqi310.
şi Nicolar
Grig. Pangal).
Pavel Pizani

DXIV,

Panrrati DLNI,
531, 530, 535.
Pavlu

447,

486 ; DLAXIII,

532, 533,

Petrovici DLANIII,

562,
Paris DLXXILUI, 517, 519, 533,
534.
Pascheviei DLAXILI, 529.
Petru Vodă XX, 20, 23; CCCL,
311.
Perieni XXX, 32,
A
Petersburg NXLV, 59 ; LXII,
LNXXIV, 90; CXVI [bis] 120, 12171; LXVI, 75;
CLAXVI, 162; OXC.X, 189: CCV, ; CLXIII, 151;
201 ; CCXAV, 208; CCXXVII, 212; 187; CCXX,
224; UCAL, 22; CCLAII, 212 CCXĂNVIII,
CCCALIX, 310; UCCLANNII, ; CCCXLI, 304;
395 : CDALIII, 397 ; DLXNII, 339: CDXXXIX,
511, 516, 517, 519, 520, 521. 498, 501, 508 ;
e
Pehlivan

Paşa LXXII, 82; DLXAIII, 532,
538.
Petrache Roset CXLVI, 140 ;
CCLXII, 242,
Petrache Cazimir CLNVII, 356.
Petrache Sturdza CCĂXVI, 210;
CCXXVII
> 212; CCLIII, 236; CCLIV,
287; COLVIII, 240;
COLA, 241
CCLAVIII,

; COLNI, »i2; COLXIV, a!

247 ; COLAXVII,

295; CCLAXVIII;
256; CCXCIII, 269; CCCXVI, 287;
CCCACV, 351:
CDĂNXI
401;

Pavel Albăt 1,
Paladi L. III, 1:3; VIII 6; XO, 99; DAL
I,
471; CCXXAVIII, 524; CCC
ALV

- 987; CCCAXVI,

Patriarh

CVII, 109; CLIV, 147; CLYXVII, 163; CXCI95 ;
V,
176; CXCV, 177; CCXX, 200; CGĂL,
226;
CCCLĂ, 321; DXNI, 451.

II, 391 3 CDXXAVII,
394; CDĂLIX,
CDLV, 400 ; CDLXXIV,
422; CDLĂXVII,

423 ; CDLĂXIX, 424 ;, CDL
ANXI, 495 ;
CCLANXLI, 495; CDLAXXIII, 426;
426; CDLANXV, 420; CDLAXN ODLIXXIV,
VI, 427
Petre Sărboica UCANXII,

218.
Petrache Negrea, CCXXXVIIL
,
CCALIV, 229; CDIV, 359.
Perşii CCLAVI, 243.
Petru

Cuminsehi

CCCNCIV,

-

224,
,

225 ;

.
Petru protopsaltul CCCLXXIVU351
I, 345, 346.

XLX
Pâtra CD, 355.
Pendedeca CDAVII, 376; DUXKIV,
544.
Petrovici CDXXVIII, 388.

541, 543,

Petreştii CDLAVIII, PTA
Petrache Pascal CDLNIX,
Peloponez DXXĂI, 461.

Petru Leopold DLĂXIII,

418; CDLAII, 420.

500,

Persianu DLAXIII, 312, 513, 315.
Petrache Ritoride DLXXIII, 513, 593.

Prinţipaturile LXII, 72: CIL, 106: CVIII, 110:

CAII, 113: CCAVII, 196, 197, DAVII, 4-49, 450:
DXIX, 451: DANII, 454, 455; DIXYI, 407:
DXINVIII, 468.

Pilipovsehi |, 1,
X, 9.

Pistreşti X, 9.
Pionnl

LIV,

Prepodobna Paraschevi CANNVIII, 135: CL,

01.

Piciorogani CCENLVIII, 310; CCCACVI, 333;

CDLXAXÎII, 495, 426.
.
Pisiegru DLXXIII, 505.
Pini SLVLIl, 53; CLNAVI, 162; CCALIV,
228; CCALV, "930; CCL, 234%; CCLIX, 240,
241; CCLAII, 242.
Plantos I, 1,
Plotuneşti AX, 21.
Plopeni XX, 21, 93; CCXXXII, 216,
Plaghino Vor micul CCXXXVIII, 924
Pleşeştii CCCALVILI, 310,
Ploestorii DLXNIII, 525,
Platov DLNXIII, 532,
Popăscul ], 1.
*
Popa Gheorghie de Bacă ăi], 1.
.

Popa Vasilie de la Biserica Albă II,2; II, 3.
Popa Gavril III, 3.
Popa Mateii N,
Podobiri X, 9.

9;

CCCAANNIII,

298,

Popa lui Ursu. XII, 11.
Porhiria Domna XV, 14.
Pârta

XLV,

50:

LNI,

LAXIII, 89; LAXXIII,

71;

LXAVII,

90: LNXAV,

92,

85:

95:

LAXNVIII, 97: CAII, 113, CAVII, 117 : CAXV,
194: GAXVI, 195; CAXVII, 196, 197; XV,
102, 103; NCVI, 103: NCVI, 104: CVII, 109:
CVIII, 110: CN, 112: CLNXVI, 162: CLXXVII,
164: CLAXVILI, 167: CXCIX, 182:.cC1, 183;
CUL1V, 187: CCXV, 194: CCXVII, 195, 196, 197,
198 : CCAX,
200, 201 : CEXXUI,
202, 203;
CCAAVI, 210; CEXXVII, 211, 212; CEXXIX,
213; CCLVIII, 239, 240: GCLXII, 249; CCLAVI,
245; CCONIII, 284; CCCALI, "303; CCCLIV,
315; GCCLV, 317; CCCLX, 321: CDI 356; CDXV.
372. CDXIX, 377, 378 ; CDXXII, 381: CDXXV,
385: CDXXXV, 392: CDLIXXVII, 497: DANI,
451; DXXII, 459 ; DNAIII, 153, 4514, 455
DXXVI, 457; DLYVII, 483, DLXXIII, 497, 108,
500, 501, 5U5, 501, 508, 509, 515, 529.
Dodul: “Lel6ei CVI, 108, 109.
olicarp Patriarh Terusalimulur CNI
DL
Poe
Va 14.
Podu. Vechii CCXXVII, 211.
Poena CCLN, 24.

Polonia CCEXNXII, 298 : CGCNLI,
CCCALII, 304; DLXXIII, 501, 507.
_ Pogorâştii. CCOXXXIII, 298, 299.
Polocinul CCOXCV, 351.
Ponţiu CDVIII, 363.
Poenile Oancei CDLXVIII,
Potemehin DLAXIII, 498.

303;

Podul Mogoşsei DLXXIII, 519.

voda Calizilor DLXNIII, 523,

rut

CXXI,

Prisecaniă CU CXLVIUL, 310. (Vedi și Pişecanit)

Prusia DLNNIII, 300, 501, 507.
Prozorovschi AL,45; : DUXNIII, 516, 517, 519,

521, 523, 52.4, 526, 51, 529, 050, 581, 032.
Putna ANII, 26: AAN, 32: CCLANI, 249:
CCLNXVIIL, 253 ; CCUCXII, 291; CCCANIN, 296:
CCCNNNVIII, 301: CCUALV, 307; GCCLANNIN,

347; DXX, 461, DLXXIII, 513.
RR.

Riăcovitz Cehan|, îi.
Rădăutz 1V, 3; XXII, 20; AAXV, 39.
Rătmirie lui Condre a lui Securice N, 9.

1adul Vodă ÎN, 21.
Radul Mihnea Vodă AX, 21.
Radu Crîmcovier XX, 23.
Răzvan LAXNV, 92.
Raab LANXI, SS; LAXNII, 89; LNXXIII, 90,
CXVII; 118; CLNAVII,
164; CCI, 183, 184;
CCIV, 197; GUNII, 192; CCNNV, 208; CCAAVII;
211; CCLVIII, 239, 240; CCLIN, 241.
ăducanul Roset LANNV, 94; "CXXVI (bis),

126; CXXIX, 198; CCL, 234,
Valet LNNXV, 92; CLNNXVI, 171; CCXLI,:
927,
Rădeni CCXI, 201.
Racovitz CCXXVI, 210; DEX XIII, 520, 92-1, 593,
Răducanul hatman CCXNIN, 213; GE LX,
213; CCLXII, 2435.
Rătunda CCCXNI, 290.
Răehiteni CCCXXI, 291.
Rătungenii CCCANI, 291.
Radul ”Racovin CCCAXIIII, 298.

_ Răusenit CCCXANVII, 301.
Rădăşenii CDAL, 396,
Răducanul

Râşea

SN, 22; CIII, 107; ; CV, 108; CAV
192; CXXVI, 195; EXXXII, ru

Botezatul

XIII,

11;

CDXLVI,

CXSI,

399,

400.

199; CXXNII, 131;

CLIXYVII, 165; CLXXVIII, "165; CLINYVIII, 166;
CCAVIII, 195, 199.
Ri; iducan Mălinescu CDNLYI, 399.
Râmnicu DXXVI, 458. DLAVIII, 491; DLIIAIV
517.
Rădovanu DLNIII, 504.

Radofenix
41,

: Podul de pământ DLXXIII, 515,

119;

145
Probotenul CNNAVIII, 135.
Procopescu CXLAIII, 143,
Pruncul Câminariul CCNXV, 208.
Pruna CCCANVII, 295.

DLXXIII, 2 >, 513,

Rahfivan DLĂXIII, 52
Răducanul Golescu Dir, 593,
Razgrad DLNAIII, 538.
Reut Paşa LNNIX, 86.
Rădiii
CCCAIN, 280; CCCNNI, 290.
Rădiul lui Colun CCCL, 311, 312,
Reni CCULN, 348.
——

Pisecanii,

CXNXIII, 132; CAL, 137; CALV, 139, 140;
„ CXLVIII, 143; CLXV, 154; CLNXVI, 162:
CLAXVIII, 166; CXCLV, 176; CXCV, 177; CCXX.
201 CCXXVI, 210; COXĂXVIII, 227, CCCXCIX,
354; CDI, 356 ; CDUL, 355, 359; CDXXII, 381:
CDNXXI, 389; DANIIL, 453; DANV, 450;
DLXALY, 539, 540, 542, 543, 541, 545, 516, 511,
Prăjescul x, 8.
Primatul Poloniei XIX, 19.

LI
Riga LAVII,

16.

Riego CCI, 184.

"Rizul postelnicul CONT, 191,
Riza Etendi CAN, 200; DLANIII,
528,
Rizalizii CDAV, 313, 374,
Rin DLANIII, 505.
iizu lacobache DLANIV, 539,
Roşca vtorii Visternie ], 1; VI,

S.
499;

Sandul
CV,

5:X,S.

toma NIN, 11: CCAVII, 198,
Roșiorii XX, 23; DI, III, 412.
Rosset NNNII, zi CCCXCII, 349.
hoșieşcii IV. 3
Roznov anu Cv III, 166: CCANNV, 220:
921; CCANNVIII, 24 225 ; CCXLIV, 999 :
CCNL V, 229, 250: CCXLVII, 931, 232: CCLNVI,
389.

=

=

gi cs
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—

Romeii CC xt II, 195: COXNII, 205; CDNV, 3i4.
homăşeani CUCIII, 275,
Rotari CCCANVII, 294.
Rondzeviteh DVI, 442.
13 Iolmistru Soltanovici DAN, 461; DANIIL,
„473,
Rod DLNNIII, 498, 499, 510.
Rusul boer V], 5,
Rusa lui lorgai Postelnicului V III, 6.
Ru mâneşi NN, 91.
uşi NN. 25: LANIX, 73: CLANVI, 163: CNCIX,
81: CCI.1$3: CII, 185: CCVIII, 189: CUXSXVIII,
21: CCI, 929; CUL XVI, 215, 46: CDXV,
73; DINU,
497, 495, 500, î0i, 504, 523:
9)

"Tune NNII, 26,
Rusia NANNV. 38: NL, 47: NLV, 50: LVII, 67:
LII, 70; LNVIII, 7 7
ANI, s0; LNANII, SI:
LANIII,
82: să: TV
sI: LAAVII,
85,
IANNNIII, 59:
90: LAXNV, 98: cv, 107: CX,
„112;
CĂI,
113: CIV,
114:
CAVII, 117 :

CANVII, 127: CLAV, 153, 151: CLNVI, 155:
CLNAVI, 162 : CLANVII, 164: CLNNIX, 161:
CAUIA, 151, 182: CCI, 183, SL: CCIV, 187:
UCĂ, 190: CCXIII, 193 : CEXVII, 195,196, 197:
CCAVII, L93: CCXNII, 203, 204: CCNNIX, 213;
CENXNIII, 219: CCNXNV, 221: CCNLIV, 228,
229 : CCNI, VI, 231: CCALIN, 233 : CCLII, 235:
CCLVII, 240: CCLIN, 241: CCCACIN, 354:
CDI, 303: CDXI, 3868: CDV, 573: CDXXII,
3SL: CCNANV, 392: CDNC, 129: DIV, 440:
DANII. 452: DANAVIL. 467: DUXXIII, 497, 498,
500, 503,
528, 233,

594,

506,

Rumianzof NLVIII,

507,

53;

512,

515,

LIV, 59;

518,

520,

LVII, 67 ;

_GCENLII, 304; CGCENII: 318 319; DLĂXIIT,
497,

Rumelia LANNIN, 98: CDNXIII, 382: DLXNIII,
512.
uxanidla Varzari OXNLIV, 139.
Ruxanda Stoinicâsa CCNCI, 267.
Rupert DNXXII, 462,
Ruşova DLANIII, 493.
Ruşeiue DL XXIII, 499, 509, 591, 502, 507,
510,

522, 323, 533.

Ruxanda
Tabela

Mavrogheni DUNXII, 511.
alfabetică,

Catargiea

X, 9.

Savin Mitropolitul Sucever XI, 10,

DLANIV, 546.

CDNNNI,

Sahta lui Ilie Sturdza N, 8.
Safta

Roman IV, 3: NN, 92, 9%; ie >6; CNI,
121 ; CXNIII, 123: CXNIV, 133; CALV, 140;
CCXNII, 204: CCLIV, 257: COXCII. 269 :
CCACIV, 274 : CCACVIII, 212: CONCIX, 273:
CCUI, 273, :FAR CDLXIX, 418: CDLANV, 492:

»46:

Săliştea Giulinţii ], 1.

108;

Surdza

XV,

14;

CXI,

112

;

CIII, "107;
CLXXVI,

CIV, 107;
162,

163

;

CXCVII, 180; CACI, 182 ; CCXIV,
193 ;
COXXVI, 209'; CCXXXIX, 213; CEL
534 ;
COLNII, 249; CCXCIII, 269; CECXVI, 287;
CDXXIV, 384,
Sârbii XX,
20; GANXNIA 136 ; CALVIII,
1.43: OCDYVIIUI, 364.
Sălăgen! x, 23,
Sava igumen Biserieant XXII, 26.

Sava igumen

Pângăraţilor XXII, 26.

Saul Grec LII, 73.
Sali-Paşa CXNXII, 130; CCAX,
204.
Sahan Paşa CLNVI, 155.

200; CCNNII.

Sandu Crupenschi CL XXVII, 172; CXCI, 174;

Sachen CCI, 184.
Sănduiache "Visternie CCII,
CCAX, 201 ;
COXXY, 214;

CCXAVI,
CEXXXV,

185;

CCIII,

22% ; CCXU, 227 ; CCXLVII,>: 2;
245; CDANXI, 389; CDANNI, 0,

Sabanief CCHI, 185.
Sardion CCNI, 191,
Samuil

ieromonahul

186;

209 ; CCNXXVII, 212;
220, 2; CURA HI,

CULAVI,

; CCXLIII,

CCXLII, 227

958.

Satta lui 'Poderaşco Rusul CCCANVI, 294.
Sava Mitropolitul Iaşului CCUXANVI, 291;

CCCALVI, 308.
Savin uricariit CCCAXVII, 299.
Sandu Alevra CCCXXVIII, 295 ; COCANNIN,
296; CCCXAN, 296.
Săreţelul CCCL NXNVIII, 346.
Salil-Paşa CDXAVI, 386.

Safta Brâ âncovânu DXI, II, 42; DLINI, 494.
Saxonia DLNNIII, 505, 307, 526.

Săgeta DLANIII, 513,
Samureaş DLXXIII, 518, 519,
527, 535, D37, 58.
Sadova, „DILĂNILI, 527.
Sabar DLANIII, 531.
Schitul cel Mare XIX, 18.
Sehidaraga XX, 22,

520,

521, 5%,

Scarlat Grigorie Ghica Voevod XXIII, 26, 27;

CCCANAVI, 300; 300; DILXNIII, 511.
Scarlat ehs Sturdza Aga XXII, 34,
Scarlat Maviu ordat XXIII,
gpSaulnt Calimah Voevod IN "56; LANXV,
; CCI, 183: CCCAOVIII,
sud CDAIV, 324; CDXXV,

509, 538.

Sculeni
CA,

112;

LANXVI,
CANI,

1%;

95;

333: CDSXIII, 381,
355: DLXXUII, 505,

CVII,

CNN.

110;
129

CIXN,

111;

; CXXXVII,

135; CINXIX. 136: GXLY, 139; 140); CLXXXIII,
169; CCĂNAV,
220: CCXĂXVIII,
224 ;
DL NIV, 539, 510, 541,545, 5H.
Scobâlţenii 'cvI, 108.
Schencer Aga CXXIII, 123; CANV, 124.
Schitul Tabăra CCVI, 188.

Schitul 'Lărăţa CEXXXII, a
Scarlat Bontăş

pgschitul

Cornii

CCCVI, 2
CGEXNIV

i,

301: GCCXLV,

LII
Schitul Dâmboviţa CCCLXXXIN, 347.
Scarlat Ghica CCCLXXXV, 341; DLXĂXIII,

Siretul 20; XX, 21, 93; XAX, 32; XCII,
101 ; CCCXXI, 90 ; „OCCXLV, 307; CUCL,
311; "CCCLXXII, 352: CUOCLNNNIN, 347.

499, 504, 515, 516,528, 523, 534, 558,

Sîneştii XAIII, 26,: 21;

374;

Seorotopol DXNXI, 461.

Scarlat Miclescu DLXI, 486.
“Scorpan DLAVI, 489.

Silvestr u teromonăh

Scobihorn DLAXII, 495.

Seraschier XCII, 101; XCV, 102; CXCIX, 182;:
CXAVII, 127; CXLV, 140; CLAXVII,
164;
CCAV, 194; CCANII, 2041; CCXXVI, 209 ;
CCAAIX, 213; CCXLVII, 231; ; CCLVIII, 240:
CCLXIII, 243.
Serafim Episcopul de Râdăutz IV, 3.
Serinul XIX, 17.
Secul XXII, '26; ; CLAXIV, 161 : CLASVI,
162, 163; CLXĂVII, 165; CACI, 115; CXCVI,
178, 119; CCXVIII, 198
CCXIXVI, 210;
CCALII, 227 ; UCLIII, 236; CCOXXV, 293 ;
DLANII, 495.
106.

207,

265.

Sfeati Sava XVIII, 16 ; CXSXVIII,
CDLNIII, 414.
Sti. Ilie NAII, 26; CLVII, 148..
Sfântul Gheorghe” NAN, 32; XANVII,
CNLIA, 144; CCEXLVII, 309.

133
42,

174.

SE. Teodor CCAXXII, 217. 218; CGCCĂIVIII,
295; COCXAAX, 296; CDXLI, 396.
St. Constantin CEXXXII, 217,
Sfântul Atanasie COLIX. 241.

Sfânta

Sofie CCLXII,

330

215.

243,

Sfântul Lazăr CCLXVI, 245,
Sfânta Parasoheva CCCXXV,

293,

Sfetagora CXXI, 122; COXXXI, 215; CCCLNY,
; CDXCVI, 434,

St. Treime

DLXX, 493.

|

Silistra LXIX, 78 : CLXV, 153; CLXXVII,
164; CLXXIX, 167; CACV, 171; “CCI, 18 ;
COVII, 189; COXV, 194; CCXI, 200;. „CCXX,
201; CCXXIL, 204; COXXIX, 213; COXXXV,
220; 221 ; COXXXVIII, 224. ; CCXL, 2296
;
CCĂLVIII, 232; CCLXX, 218; CCLXXIV,
252;
DVI, 44; DXXXII, 462; DIXXIII, 512
513,

532, 525.

Silionesa

XIV,

12.

165),

CANXVII,
CCAVIII,

13£;

CLVI,

198.

Slobozia CCCĂXXIII, 295; DLXXIII, 330, 531.
Solomon Bârlădenul VI, 5; AX, 93,
Sobieschi XIX, 17, 19, 19,

Soloneţul XXIV, 28; XXVII,31.

Soha

161;
449 ;

267, 268.

CACII.

CLAXVIII,

64; CCXNVII,

a Clucerului

Pavel

CCXXXII,

216.

257

Sofronie seromonnh. CCNCAL, 2685, 269,
Solomon&sa logotetesa CCOXAV, 294.
Sohul CCCL, 312.
Soroca CCCLI, 313,

Sfânta Vineri XVIII, 16; CXXXII, 131; CCXCI,

St. Simeon

520,

CDNV,

374

Solca XXII, 26.
Socolâuul Arhimandrit CDNAN, 388.
Sopot DANI, 461.
Spireni CCCL, 311.
Spiru Căminaral CDNCVII, 436.
Spiru Dalistra DLANIV, 542, 545, 54.

Strâmpta CCCL, 311,
Stavăr CXLVIIL,

|
;

149.

Stânca CAL, 137 ; CALI, 137, 138; CALV, |
140; CDIIII, 370: DLAIV, 544, 543.
St, A
pracsin LII, SI; ; LXIV, $3; LNYV,
S4: LNAVI,S5.
.
Strătulat Rugimn 1V, 4,
Statie Clucer VI, 5..
Stavnic IN, 7.

Strateuia Domnului N,
CCANIII, 216, 217, 918.

7;

XNAVII,

42;

Strâm! bal XIV, 19.
Stâreenii XX, 21.

Ştatin XX, 21.
Storneştir NAIN,
Stratilat

31; CAXXII, 131.

Losofât NNXVIL

42,

Sturdza XLNI, 5L; CNXVII, 127; CCNIVI,
„209; CCLVI. 239; CCLXV, 244; COLASAT,

258 ; CCLNXXIII,
2099 ; CUCIV,
276, 977 ;
CCOVI, 237: DXX, 451: DLNVI, 489.
Stroganov CVII, 109; CAII, 113; CAXAVII:
131: CLXXVI, 162: CLSXIX. 167: CCI, 184:
200: 'CCXXIII, 201 ; CCLNII, 242:
CCA.
CDXXII, 381.

Stetânach= postelnic CXAVI, 125:
Stamatin CCNXVI 210: DLXVI, 489,CCCXNII,
292.
Staciul de jos CCCL,. 311.
Stăneleștii CCCLXNII, 332.

na

Mormânt XVII, 16 ; CLANV,
434; DVII, 442 ; "DXVILU,
CexcI.

DENXUL,

Solicești CCLANNI,

Sfântul lân x, 7; XIX, 17; 15; 19; NN, 20.
524;

148;

Sofronie

Sfeti Nicolai IV, 3; XVIII, 16; CXNXVIII,
135; CCLANXVIII, 265, 264 ; CCXCI, 267, 265,
CCCXXIV, 292 ; CCCXXXIUI, 298; CCCXCIV;
351; COCXCVII, 352, 353; DXXV, 456,

DLAINIII,

Sinteşti

Sibir CCX, 190.
Slatina XII, 26,

295; CDNYV II, 375
Sotir CCAAVI, 209,

Sevastopol DLAXIII, 538.

Sfântul
CDACVI,

463,

Sigară DLXAII, 495; ; (vedi şi țngară).
Siveri DLXXIII, 512, 519.

Socola NL, 46; LIV, 60, 63,

433.

Sebastian DLAXIII, 510.
.
Sere CDXV, 314; CDX, 369.
Selli DI, 489,
Serghie Lascarov DIXXLUI, 515, 516.
Servu Inge DLXXIV, 545,
Servu Viădânu DLXXLV, 547.
Sevastopol Hiotul DLXXIV, 546,

„

Sîngaevin DAXXIII,

e

Sucești CDXCIV,

218.

PT

CII,

Secară Stolnicul CDXXANVII, 39.

CCNXNII,

Sibiii CCL, 234; CCLVIII, 210; CCLXIII,
245,
Simeon Romanovici Vranţov CUCLNIII, 324.
Sinadlon CCCLNXVII, 336; CCCLANX, 3538,

e

Serafim 'Trierarhitul

CANNII, 131; CXLIX,

144; OLIII, 146; "CLĂ XXIII, 170; CCCLNXXIX,
347; CDIIII, 370: CDLAXVII, 423.
Sinesie “ CXVI (bis) 121: CXXXIX, 135,
Sinai CCAXII, 215; CDACVI, 434, ; DVII,
442 ; DXVIIL, 449,

a

* Scarlat Manu ( CULSAXV, 34l, |
Serbia CDVIII, 363; CDLX, 365; CDAV,
DLXIIII, 515,
Scarlat Roset CDLNII, 414.
Scorţeşti CDLAXVII, 423,

LIII
- Stolnicenii CCOLAXXVIII,
:95%: CDI, 356: , 357.
Straja DXXXV, 464,
Stapadaghi DLXXUII, 500.

34.0 + CCCXCIS,

Stavischi DLNXIII, 550.
Suceva], 1: XI, 10: XIII, 11: XIV, 12:
XVIp
15: XIX, 17: 20, 21: XXX,
32:
LVI, 66:

CAXI, 121, 122: "CX
158 : CXLYI, 149:
CLVII, 118 ; CLXV, 153: CLXVI,
154, 155;
"CLXXIV, 160 : CLANVI, 162: CLĂX
VII, 163.;
CACII, 14.
CACVI, 177,
CACIN,
182: CCNX, 291: CCLNI: 242, CCLAVI, 181)
246;
UCLNVII, 217; CCCANIVI, 300, CCC
XIX
VII
.30: CCCXLVII, 309: CDNNI: 380;
GDANXLV,

425:

CDLNIA,

DSNVIUI,

418:

CDLAXII:

490: CDLXSXII,

46): DXAXV,

Ii,
Sultanul Mustafa LXIX,
Sultanovici CCX, 190.

464: DNLVI,

Abdul

Hamid

d14,

DLNANIII,

497, 499,

S
>

Șaidir

Șărăuţ,

tretir logotăt

I, 1.

|, 1.

Sabanet CLXVI, 15
Șatarov CLANVI, 162,
Sadir-Azim DLVIL, 483,
Scheia CDLANANII, 420,
Septelici XIV, 12,
Serban Negel CVI,
108;
CAXNIL,
131;
CALVI, 140; ELI, 146; CLIX,
150; CLAVII,
155; CAII,
162; “CLAXVI, 162;
CXCLV)
176; CXCVII, 180; CACI, 182;
CCII, 184,
185; CCui, 186: COX, 191; COXI
I, 192 ; CCXIII,
193, COXX, .200, 201 CCXXIII,
207; CCXXIV!
208; CCX

XIX, 218; CONAA, 214; CCX
220; ; COXXXVII, 993, CCAL, 226; CCXL NXV,
I, 227;
CCXLIV. 229 ; CCLXIL, 243; ; COXXXVII
T,
225;
CUXIV, 230; "OCXLVII, 239, ; CCXLVIII
, '253;
CCLII, 235 ; "CCLXIII, 243;
CCLNVI, 1945
CDX
XNI,

389;

DV,

ji,

Sişcăuţii CCXII, 192,

Şiștov DLAXIII, 499, 539,
Sizerovschi DLAXIII, '556.
Șoltuzul Gheorghie LD, 2,
Somuz XX, 20.
Sorogari CUCLXX, 331.

Stetanii, N, 9.
Roşca

N,

„23.

9

Ştefan Eni Logofat XIV, 12.

Ştracovoi

CCNII

Stefan Cerchez
Ştefanache

Talpă

LXXI,

81,

191,

192,

COXXVI,

CCLANV,

DLVIII,

DVI,

442;

Şumiânu DNLIX,

DLAXIII,

478;

498,

499,. 500,

DLI, 480.

TI.

-

Tatarii XIII, 11; XIX, 17; COCIU, 312;
Tânnsi
Tăutul

e

Ma âerescu AV,

banu

14.

CAVI,

117;

CCAXVI,

210;

'Talpalart GAXAVIII,

135;

CDXNIX,

388;

COXANVII,

212.

CDAUVII,

435.

It;

CCCXX, 290;

COCXXI, 291; CDLAIX, 418; CDLXXUI,
420,
'Pârno. “ul CUXXV,. 16; DUSXIIL, 490, 529.
Tâmpeşti C) XVIII, 199; CCLAV, 237,

'Pătăraşi

CCLAVI,

245,

Tălpinișul CERNII,
'Lătaria COCLN,
541,

CAVE

352,

393,

375;

DLNXIII,

514

.

523;

i

Tălpălenii CDLXXIIU, 417.
'Târgul-Cucutui DUXXIII, 495.
Târgu-Jiu DLNNIUI, 503,
'Pamara DLANIII, 503,
Teofan Igumen de la Homor XXII, 26,
'eodosie “aumen Cârligului XXII, '96.
'Pesalonic NNXXVI, 40; “CXXXVIII, 136.
Tecucii XCVI, 104; 'CLAXV, 161; COLN
241; CCCVI, 273; CCCLAXXIX, 347; CCCX
CV!
351; DXNX, 481; DLANIII, 513,
Teot: an Grecul CCIX, 190.
'Veodorache Ciurea CCXVIII, 199.

Teodosie lconomul

399.
Pesalia CDIX,

365;

CCXXXII,
CDIV,

217; CDLVI,

374,

Teiu CDLAXII, 420.
Peorlor Petroviet DIV, 447 (Vegt şi Palin).

“Peodoret DALIV, 473,
"Pemistoclis: DXLYI, 474.
'Teodorul Comis DL XIX, 492,

Teodor

Ghica DLXN,

493,

Tefterdar Efendi DLNXIII, D524.
“Vhasos XXI, 23.
“Visa, CCCXXI, 291.
"Pimotheii ieromonah CDALAI, 399,
“oma vel I)vornie I, 1,

.

210 253.

Şiefan Voevod Gocr, 311.
Stefan Ciogolea COCLĂI, 322;
323,

Ponder

Croitoru

II; 3,

Tonder Brat II, 2,

'Poader

lorgashe

IV, d,

'Poderaș-o nepotul lorgir VI, 5; X, 8.

pStetan Catargiu XLII, 47; XLIII, 4S;
XLVI,
; CLAXIV, 169; CCCXLY, 3307.
oC an Roset XLVI. 51; CDXLYI, 399,

Ştefan Apraxin

419, 480;

Tolerașeo: Marele Logof: at şi) l.:
'Todosia Nicoriţoae j, l,

Ştefan Voevo la IV, 3; XX, 20, 2;
Stefan

Şumla
533.

DLNNIV,

DLANIII „522, 024, 558.

a

Ştefan Belu DLXXIII, 5%,
Ştefan Văcărescu DLAXII, 523, 531.

'Târgoviştea,

Şultanul Solciman DL NANIII,
459, 514,
Sultan Selim DLXXIIL. 592.

Sultan Mahmud

DL,

'Târgu-'rumos CALIX,

78.

Sutzu Domnitoriul CCXVII, 198: CCAX
AV,
220,
Sulioţii CDX, 374.
Sultanul

Ştefăneşti CCCXCIN, 354.
Ştefan Perciol CDV, 361. |

Ştefan Dăscălescu
454; DLIN, 485.

Stupaizii. DLNIIUI, 497.

381:

|

CCCLAIII,

Toader Patadi VI, 5; SI, 6. XV,
“Poader Iordache VI, 5; VII, 6;
VIII, 6.
'Ponder Jora N, 9.

14.

"Poader Potoschi Arhiepiscop XIX, 18.

“Toader Clocreii NN, 23;
Toma Ghîndă XX, '93,
"Toader Pericânu XX, 93,
,
Poader
Vârnay XXX 31. 52,
Toader argintarul de la Huşr CCĂXX
II, 216.
Toader Balş XLVI,
51; CVI,
109; CXVI,

LaV
117; CLXIV, 153; CLXV, 153; CLXVI, 155;
CLXXVI, 162 ; CLXXVII, 163; "OLXXVII, 104;
CLXXXVI, 171; CLXXXVIII,
172 ; CXCIX,
182; CCII, 185; CCIII,
185; CCXVI,
195 ;
OCAX,
200; GCXXI, '202 ; CCXXVI.
210;
CCXXVII, 212;
CCXNXVIII,
924;
CCLVIII,
249; CCLNII, 242 ; CCLXIV, 244; CCLAVI,
245; 946; CCLAN XIV, 260; CEC, 273; CCCAVI,
287; CCCXCYI. 302; CLLYVI, 108; CINCI, 131;
DIV, 4-10 ; DNIII, 446; DĂLVIII, 476; DL, 479;

DLII, 480; DLV, 482 ; DLIX, 485.
LAVII,

Toader

Buhuş

CDLVI,

ACIN,

408.

105;

_

CXXNVIII,

135;

CLXXIV, 160; CCAXNII, 217; CCAXNUI, 215;
CCANNVI, 222; CUCALVI, 3u8; CCCLANIV,
334,

Transilvania

CINĂVII,

104.

“Priandafil 'Fendor GOXCI, 267,
Trufești CCCLANVI, 335,
'Prifeşti CDLNNII, 420,
“Praiau DVIII, pa,
'Pudosea lui Miron Bucoe N, 8.

TPutovaN, 9; XIV,

CDLAIX, 418.

12;

559,

535.

îv ara ÎL eșaseăi XIX,

XX, 20: LĂXXV,

li:

9 3,

Țara Românescă LNIX, 78, 19: CCANX, 200:
CCĂLIV, 228: CCALV, 250: 'CDXIX, 317, 375.

76.

Totoești CACV, 177.
'Pomarova CULXVI, 2-15.
"Pomson CUCLXVI, 245.
Trei-lerarhi

521, 526, 528,
92,

'Popoliţa LIV, GI.
“Pocobosari

2CCNLVII. 931; COXLVIII, 232: CCXLIX, 233,
354: CCLIL, 985: CCLNII, 248: CDXIXV,,
292 : CDLVI, 408: DXXIII, 483: CCLVIII,
39. 240: CCLAVI, 246 : CCCLAVII, 321:
CCOLXXIX, 337 ; CCCLANAVI, 342.
CCCXCVIII, 353: DAVIII, 449: DANI, 451:
452; DLVIL, 483 : DLAN, 493: DLXNIII, 498 :.
502, 505, 506, 509, 509, 50, 514, 519, 522,

CDLV

268.

“Para Unguresc LNNAV, 98.
T; ârgul de jos CCANVII, 211.
“Parleţi- Paza CDANYV, 385.
'enesi Hasaa- -Pașa DI, XIII, 1495.
'Piţia ON,
"Piteşti SA 32; DNAN, 461.

Îigui a CANNIV,

133: CAXXVII,

"Pigăneşt CACV, 117.
Pipeşti UCCL, 311, 312.
'Ţislina DNLIN, 473: DL,
“Pzizaerli DL NNIII, 499,

134,

+15: DLII, 480.

TO.

„359; B6U;

'Purer XIV, 12; AXNIV,
35; CAVI,
îl7;
CA XXII, 130, 131; CNXXVILI, 135; CAL, 137;
CALI, lă7, 188; CNLV, 139, 1-10: CIVIL
142; CXLVIII, 43; CLU, 146; CLAY, 153,
154;
168, 164;
CLAN XIX,
167; CLNNAIII,
169; CXCIII,. 175; CAU IX, 181; CCI,
184;
| CCII, 184, 185; CCIV. 157 ; UC, 190; GCXIII:
193; "CUXN, 201: CCXNIU, '205; CENXIII, 20i;
CCNXVI, 209; CCNNIX, 215; "CCXNN, 214.)
COXNNII, 216; ; CONNXV „921; CCXXNVIUI,
224; CCN IV, 228, 299; CCXLYII, 232,
CCXLVII,
233 ; CCNLIX,
233; CULII, 235 ;
CCLVIII,
240; ' CCLIX, o; "CCI,
243;
CCLXVI, 216 ; "CCLAVI, 245; "CCLANI, 249 ;
CCLXXII, 259; 'CCOVur, 219; CCCLI, 39; CDX,
306; 367; CDNYV, 374; CDXXIV, 381; CDAXNNI,
359; CDNNAVI, 303! DVIII, i; DIUXIII,
502, D06, 530, 552,
'Pureia LIV. 59; CLAVI, 155; CLANVI, 163;
CCNIII, 193; CCXVII,
193; GCXLIX, '929;
CCI, 335; CELUI, 249; DLAXUI, «+99, D01,
5ls.
Tupilați LIV, 62.
"Puleea DVUII, 4-43, Het: DINNIII, 532,
"Pudorache Vâcăres seu DIUNNIII, 525,
Turingia DLNNIII, 525.
'Turbaţi DILNNIII, 55,
Vzeshan€ DLNXIII, 924.

Ucraina

N,

î: CCI, 181.

Uideştii 53, 2.
Unsur: ași, XII, IL: NLV, [22 NN, 92,
Ungureni! NL, 11: ÎN, 20,
Unszaria CCCXIUAI, 50.
Ungtro- Vlahia CDIL,
858:
DLNĂUII, DIV, D217,

CLXAVII, 164; CLNSIV, 171; Cc.
CCI, 183,

177;

184; “cel, 184,
185; CCIV, 181;
CCVIII, 189 ; CCXIII, 192 ; COXX,
200;
CCXXII, 203; CCXXVII, 211; CCANIV,
oo:
CCXXXVIII, 224; CCAL, 296; CCXLIII, 993:

585,

Ursul feciorul lui DL uhuş X,S.
Ursache VIII, 6, 7: CVI, 109,
Ursul protopop CCOxSVI,

Urziceni DUNNIII,

294,

513,
NY.

Varlaam Mitropolitul
Vasilie Banul |], l,

Sucevei

|, ],

Vasilie feciorul lui prea meșter III, 3.
Vasilie Costache VII, G: VIII, 6,
Vasilie Corlat Uricoaul IN, 7.
Vaeoteşti IN,

Vasluiti
CLANII,
Vasilie

N,
155;
Neaeu

Varşav XIX
Vasilie Vodă

9;

NAIV,

CDLNIX,
N,

255

XXVII,

BL;

118.

9,

17.
ANN,

21,

922, 93.

Vasilie Tiperţa NN, 22,

- Varnava

igumen

Vasilie Brahii

Ilisăşti XXII,

ANIV,

27;

Vasilie Ganea XXIV, 23,
Vasilie Razu NNNII, "ai
Vasilie Roset XXVII, 12;
AS: ALVI, Bl: LNXXV, 9I
GCACI,
»6T; CCNCII, 969 ;

Tarigrad (Constantinopol) N, s;
NNII, 25:
NXXIII, 36; LIN, 09; LAT, 7I; LNIN,
78;
LIANNII, ss; LXNIV, 93, 9; CV,
109; CXII,
113; CXIII, 113; CXNVIII, 128; CXXXIY,
133;
OXXXVII, 155; "CLXV, 154;
CLXNVI, 162.

CDNXV,

96.

XXVII,
NLII,

473

CV
CCUNLIII,

80, 31.
NL,
171;
506;

CIDLII, 404: "CDLV, 406.
Vasilie Miclescu XLY], DL ; CCXAVI,
210:
CCNCIII, 269 ; CCCXIV, 85 ; CCCAVI, 287;
CSN, 399; CDL, 106; CDINI, 4108; DANI
dd
-

Vasilie Balş XLII, 47; NLIII, 18; DIII, 146;

DAI,

446.

Vasilie Mălinescu LN, 70, LNII, 72; LAV, 74
Vasijie Steinanoviei Pam: ara LXI, 71: CCCLNĂIA:
334, CDNAXV, 392.
Valahia LNXV, 51;

LNANVIII, 96; LAXXIX,.

,

LV

197; CXXVII, 127; CIVIL, 141; CCXVII, 196;
COLV, 285; CCCXIL, 283; CCCXVI, 286: GDIX!
365; CDXV, 373: CDNXII. 381; CBXXIII, 381!
D, 438 DVI, 444, DSXII, 452: DSXIII, 453.
454, 485: DNNVI, 487 : DXSVIL, 459: DLXVIIT
490: DLSXIII, 497, +98, 499, 500, 501, 503, 504,
505,

CDLII, 413; ODLXIV, 415; CDLIV , 415;
CDLXX, 419; CDLXXIII, 421; CDLXXV, 422;
CDLXXVIII, 423; CDUXXXVIII, 423: CDXCV;
434; UDNCVI, 434; DAI, 452; DAXIS, 460,
DNXIX, 460 ; DĂLVIII, 416 ; DL, 478, 479;
DLI, 490; DLIII, 451; DLYV, 482; ; DLIX, 485;
DLX, 485, DLXXI, 194; DLXXIII, 521.
Veniamin Canănăui LIV, 62, 64.
-

506, BU8, 514; DIXXILI, 515, 5! :6, 517, 519,

522, 523, 5%, 530, 532, 533,
V, arlaam LNXXIV, 9; ; CAVIUI,119;
911; CDLNAV, 122,
vV asile 'Putecei-Başa CNIV, 140.
Vasilie Feodoroviei CL], 14,
Vasileţov CLAAVI, 162.
Vârnav CCANV, 210,
Vasilie Davidel CCLANNVI, 262.
Vainava ieromonah CCLNNXYV II,
CCLAANIA, 204; CUNC, 965
Vasilie

Varvara

IIrisoverghi

CCNCI,

CCUYV. 276.

COXCVI,

Veniamin

DNLVIII,

Venedict
Veniamin
DAAXIV,

205:

-CCI,

,
-133.

Vacota CCCINN, 331.
Vasilie Savitzehi CCCLANNII,
Vasilie iconomul CD, 355.

339.

Vârzaru

GDNIII,

294.

UTV, 571.

Varna CDANVI, 386.
”
Vartoiomeiii Serul: ar CDNNAII, 390,
Vasilie Alexandri CDNLVI, 399.
Vasilie Beldiman CDLAXVIII, 193,
Vasilie Brăescu CDNCIII, «482.
Vasilie Anastasiu CIXCVII, 1485,
Vangheli DANII, Ai 405.

Vistrernit: DUNAIII,

521,

DI, SANI

526, 527,

D292.

Varuşul Giurgiului DLXNIII, 531.

537,

de munte DLNNIUI, 556,
Ivanovici Cr: asmomiloseviei

DLANIII, |

151;

Verişecea NA, 20,
Veriş “anii XX, 20; ANN, 31, 92,
Velico Protopop XXIV, 27.
Veniamin Mitropolitul XXXVI, 43, 414; LX,
46 XLIII, 18; XLIV, 45; ALVII, 51, 59; XLIN,
54; LILI, 5; LIV, '58, 59, 63, 65; LVI

404,

188; 184; CCIV,

s9 ;
LASXY, 94; CII/106; CYI, 109; OVI, 110;
CĂIV, 116;
CCLANXVIII,

Acest

Catalog cuprinde

numar numele,

pronumele

|

gi

157;

164;

CCVIII, 189;

26.

CLXXIII. 160;

Vrancea

persânelor

CLXXV,

161;

DLNIIV,

544.
A.

263;

CCXCI, 267; CCXCII, 268, 2609; CCCI, 274;
„CCCA, 289; CCCXIV, 285; CCCXVI, 287 ;
CCCXXIV, 292; CCCL XXNI, 359; CCCLAXXV
I,
345; COCLAXSY II, 346; CCCLNXXVIII, 346,
347 ; CCCLNXXIX, 547: CCCNCVI,
CCCXCVII. 353; CDXIL 568 ; CDXXXIX, 359
395;
CDNLIII, 397; CDL, 40; CDXLVIII,
401;
CDL, 402; CDLAII, 404; CDLIV, 405;
CDLV
,
406 ; CDL, 105; CDL AX, IL; CDL
, 4ll;
NOTĂ.

162 : CLNAVII,

28.

"CCĂXXVI, 221; CULNVII, 2417
CCLANVI, "954; ; CCUNXXII, 23 9; CCLSSIIII:

263;

186,

54.

OLXXVIT”

164; CC, 183; CCXIX, 200 ; CCXX,
CCXL, 223 ; COLIII, 256 ; CCLVII,
CCLVIII, 240; COLXY, 44, CCLXVIII,
CCLANVII 231; CDVI, "562; CDXXI, 379,
CDXAIII, 38i; "CDAXV, 386: CDXLVI,
DIN, 493.

ce, LĂVII. 15; LNIX, 37; XXIII,
259; CCLAXXVII,

66;

Volt CANIII, 123.
Volintirit CXLVIII, 142 ; CLIII, 146; CXCIII,
175,
Volcov CLI, 145.
Volhonschi CLII, 145. DLXXIII, 512.
Vovrieştii CDLXVIII, 417,
Vogoride LNNIIN,
97, 95; NCIII, 101;
CAXĂIII,
132; CXXXVI, 133, 134; CLXIX!

Văcărescu DLXXIII,
Văcărescu Furtună DLXS UI, 530.
Vălenii
Vasilie

453,

Voroneţul XII,

38.

Vasile Lăcustenu

LVI,

CNCIII, 175; CXCVI, 178, 179.
Arhimandritul
DXXIX,
460;

Vlineşti AX,

Vaâc: arest DLAXIII, 501, 512, 937,

535,

64;

Vlahobogdanii LIX, 69; XNCV, 102.
Vladomita CCCIV, 275, 276.
Vladimirescu CDXV, 313; DLNXIV,

Vâlcea "DLNIII, 505.
Varşovia DIXXIII, 507.

Varlaam

63,

CCNIII, 192, 193; COXX, '201; “COXXII, 204,
CCXXXVIII, 224; "CCLII, 235
CCLIX,
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