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Acest volum a înlârdiat a fi publicat din causa grevei tipografilor
din anul trccul, cât şi din causa marei lui estinderi.

Nedepărtându-mă de la vechea mea deprindere de a nu lăsă —pre

tâte documentele relative la fie-care dom— neutilizate
bil
cât este posi
pic, sunt nevoit să despart tomul meă al X-lea în două părţi (A şi
cu ea
B). Partea A este acest tom. Partea B va apare mai târgiii şi
se va

încheia

istoria

Dommiilor

lui Caragea

şi Calimah.

grei
Sunt îndivigă cari mă ţin de reci că publice atăiea documente,
de celit şi de urmărit pentru cei nepregătiţi a face ori a ceti o istorie
mai citeță,
documentată. Am de gând, de voii trăi, să fac o istorie
mai

A la portâe a celor nedeprinşi

a manipula

documente, dar

aceea

documentele pe
vo pot publică de cât după ce vor fi fost editaie
cari mă sprijin că în aprecierile mele ca istoric.
mie studii asupra
Deocamdată desfid pre ork-cine să facă cel mai
fără de a se servi
secolului XVIII şi începulul secolului al XIX-lea,
în lucrarea de faţă.
cu ccle câte-va mii de documente inedite publicate
V. A. URECHIĂ.

les:
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CAP. 1.
din Principate. Curentul frances.
Consideraţiuni generale. Curentele: politice
Fluctuaţiunile acestor curente.
7

Din răsboiul

însângerate,
ruso-ture dintre 1806—1812 ţările române ceșiră

corpul Moldovei Rusia a smuls,
sfâşiate şi grozav sărăcite şi pustiite. Din
de ţâră: frumâsa Basarabie. Cei
prin “Pragtatul de la Bucuresci, o jumătate
i6re dintre: Alexandru I al
cari aveati cunoscinţă de negociaţiunile . anter
i să nu considere și acâstă stare .
Rusici și Napoleon al Franciei nu puteai

ca un câștig pentru românime;
facută Principatelor de 'Tractatul din 1812
promisese Rusiei încorporarea
în adevăr, de unde la un moment Francia
ele nu perdeaii decât
Principatelor

române

întregi

până

la Dunăre,

acum

sar fi putut înlătură, dacă Turcia
Pasarabia. Adevărat că și acestă perdere
i în 1812.
diplomaţia sa la pacea din Bucuresc
nu

eră

V.

trădată

Tom.
„i. Urechi— ă,

de

Xu=lstoria

Românilor.

A

o

1

2

V.

Tocmai

în

momentul

când

A.

Rusia

URECIIĂ

erâ

atât

de

grei

ameninţată

de

inva-

siunea, oştirilor lui Napoleon I, ea, graţie coruperit plenipotenţiarilor turci,
isbutesce a dobândi de la "Turcia cesiunea Basarabiei !
Ac6stă sfâşiere a Moldovei, pe care noi, astădi, avend o mar desvoltată

consciință naţională,o deplângem, eră —să nu negăm faptul— pe la 1312 con-

siderată de majoritatea boerimii moldovene ca un mijloc de ameliorare
a sârtei ţării, doritre de a scăpă de domnirea turcescă.
Negreșit, ca şi în Muntenia, există şi în Moldova un început
de curont
anti-rusesc, dar acesta eră mult ma! slab în laşi decât la Bucuresci,
unde
păşise în fruntea lui însuși Metropolitul Dositeiii, destituit
de Muscalr şi
boerii partisani ai lui C. Filipescu, fostul Vistier din
timpul ocupaţiunit
muscălesci și carele peste puţin iar va ocupă acestă
funcţiune.

Un act manifestând regretele

boorimii

moldave

pentru

perderea
Basa.

rabici cundscem ce-i dreptul, dar acele regrete
şi le explică semnatari! actului
pe

alte motive decât dragostea de (eră, de naţionalitate.
Bocrii moldoveni

vor arătă, Porții, că ruperea Basarabiei de
la Moldova a adus o scădere
la veniturile ţării. Ei vor reduce perderea
la o afacere de fiscalitate!
Dar nu numai corpul țerii sângeră prin
acâstă sfâșiere, ci şi națiunea
eşiă mult micşorată. Suntem departe
în anii aceştia de simţemintele cari
altă dată animatii pe Miron Costin, când
strigă, la Domnesci, ostaşilor mol:
doveni: «Să nu dăm, copii, pămîntul
acesta, că e stropit de sângele moşilor
și al strămoșilor noştri.» Acum
Moldovenii şi Muntenii încetati,
fără cel
mai mic scrupul, de a fi Pământeni
şi, pentru a se apără de Diruri şi angarale, cu cea mai mare grabă, acce
ptaii să [ie consideraţi ca supuși al
Austrici ori ai Rusici şi încctaă
de a se dice pământeni.
Dar societatea înaltă:

Fie-caro invasiune rusescă, de
lu 1774 până

la 1812, nu contribui decât
la mai mare desnaţionalisare
a clasei boeresci. Suntem
departe şi de di.
lele acelea unde puritatea fami
liei eră,nu numai o lege,
ci chiar un efect
al străvechilor „Moravuri. Corupţ
iunea sub tte formele intr
ă în familii,
ce soţia şi fata fură considerate
de soţ şi de părinte ca mijcari el puteă, ajunge

cm
oc
e

loce prin
la ud Comitet, | a Diran, la
ore-care, sait şi i mai puţi
vre-un post.
n: | 4 vre-o sinccură, ori
la manipulare de niscat
bani publici, din care,
sub protecţiunea necinstitoru
lui easef sale
seci să-şi facă un venit,
boerul
propriă a-ă satisface pofta
spornică de lux.
_Nu mai puţin curentul
național, ori-cât de slab
şi nchăgat în semă, se
alirmă din ce în ce
mai simţit. Atunci
când însuşi Metropolitul
eră gata de a devani
Dositeiti
supus frances, numai
ca să nu remână pe mâna
calilor, e posibil că făceă
Mu
el acesta din simplu
interes al conservării
Nu aflăm însă un asem
| Ie
enea interes în încli
narea acelei clase
de Romă ânkY

SU i

din moment
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pentru Francia, care intonă cu vie plăcere cântecul lui «AXapalcon Bunăparte». Aci eră altă explicaţiune de dat decât interesul material al cul-va.
Şi cum că partida contrarie Muscalilor eră spornică şi că pe totă diua
mai mult cresceă la număr partida care-și îndreptă privirile spre apusul
Europei, spre Francia, pote dovedi corespondenţa încă inedită a Consulilor
francesi din' Bucuresci şi Iaşi dintre anii 1807—1814..
|

Descriind, în 27 Martie 1808, grâznica stare a Principatelor
nistraţiunea

rusescă,

Consulul

a sa către Champigny,

frances

Lamare,

din Bucuresci,

sub

admi-

într'o

notă

iceă că: «Ce pays est dătruit sans relour, ruină et dc-

peuplă, si la paiz et une prompte delivrance ne viennent & son secours.» Lamare

arată vexaţiunile ispravnicilor, hoţiile lor. «Țăranii, qice el, vin la Consulatul
[rances să ctră ajutorul lui în fie-ce qi... At să
pune cap&t rele administraţiuni.»
|
La 1810, în luna lulic, Ledoux,. revenit .la
din ţeră, silită în urma intrigilor muscălesci,
Iulic) că: «Sosirea
mea aci a produs un efect

sesci m'aă primit cu multă politeţă

omigreze

toți, de nu se va
|
Bucuresci după o absență
scrie lui. Champigny (la 28
fârte ciudat. Autorităţile Tu-

rece, iar. toți Boerii, cari mă credeai

— după cele ce li se spuseseră— cel puţin: destituit, privesc reîntârcerea,
mea ca un fapt, care probeză mai mult decât. ori-când puterea Franciei
şi slăbiciunea Hușilor. Oh! Monseigneur! Cât e de detestată aici acâstă na-

ține (« Rușilor)? Cât doresc toți Românii ca să-și schimbe stipânul!» (1)
-“ Intre boerii devotați Franciei Ledoux numesce, în scrisorea sa din 24
Decembre

1810, pe Ilagi Moscu.

Acelaşi lucru îl spune şi Consulul

,

|

frances din Iași, .în soris6rea sa din

|
i August 1810 către Champieny.(2)
Martin arată şi el ruinarea ţării prin imposite şi rechisiţiuni.
Ruşii ai luat de la Omeni finul şi grânele pe jumătate.
|

In

1810

(1) Ledouz

& Champiguy.

Bucarest, 23 Juillet 1810.

«.... Mon

arrivee ici a produit un eftet tr&s-singulier. Les autoritâs russes

m'ont accucilli avec beaucoup.de froide politesse et tous les boyarils, qui
me croyaient, W'apres ce qu'on leur avait dit, au moins destituc, regardent
mon retour comme une
la faiblesse des Russes.

chose cţui prouve plus que jamais notre force ct
Oh! Monscigneur, comme cette nation est dâtestce

ici! Comme -tous les Valaques dâsirent changer de maitre!»

Ls

Ledoux scrie lui Champigny, în 23 Decembre 1810 (din Bucuresci), că:
«Hagi Moscu, un des principaux boyards de la Valachie, le plus €clair6 ct
IE
le plus considere... est tros-d6vouc â la France»

(2) Din “Iaşi, în L August

1810, scrie Martin lui Champigny:

y est bien
«.... On est bien las de la guerre en ce pays. Lo parti russe
un
autres
les
que
plus
encore
d6sirent
partisans.
z6les
plus
faible; leurs
nouvel ordre de choses, mâme le retour du gouvernement des Princes.....»

"4
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“La 1811 nu mat erati numai ţăranii câstigaţi la politica francesă, ci și maro
parte din ţâră. Ledoux, Consulul frances, seric, în 15 Maiii acest an, din Du
curesci, către Champigny, că boeril i-aii dat tot-deauna dovedi de predilecţiunea lor pentru glori6sa naţiune francesă. Totuşi, din causa amenințărilor
lui Kamenski, «el (boeril) nu cutâză a so arătă po la casa Consulului. Un
boer Catargi, pentru că a călătorit până la Paris, a fost arestat şi surghiunit
nu se scie unde. Asemenea măsuri ati băgat grâza în nobleţa acestor ţerI.» (1)

„De sigur că marea, catastrofă a lui Napoleon I în Rusia va (i o mare
decepţiune pentru partisanii Franciei în Principate. Intre 23 Iunie, când
Napoleon

trece Niemenul,

17 August,

când

se dă

bătălia

de

la Smolensk,

14 Septembre, când arde Moscva, 20 Novembre, când Cutuzof o hătut de Napoleon

la Crasnoi,

5 Decembre,

29 Novembre,

când Napoleon

când

armata

francesă

treco

Berezina,

şi

1 se înapoiază la Paris, lăsând în locul să&it po

Murat în fruntea armatei învinsă de ger, speranțele oră decepţiunile partisanilor săi din Bucuresci şi Iași ai trecut prin fasele prin cari trecu şi
însuşi sufletul: marelui Imperator Napoleon |.

Acesta se întimplă

Principatelor.

mal

Curtesani

ales

cu

călduroși

noi! Domni,
at Franciei

la

cari vor

fi dați de Turcia

început,

ci vor

manifestă

contra el, pe dată ce o vor simţi slăbită în influenţa ei la Constantinopole,
Dar orl-cât de mari ai fost decepţiunile celor din curentul național, anti-

„muscălesc,

acest curent

nu sccă. Un isvor, care, iute descindând

întilnesce în calea lui obstacole, stânci, dacă

nu le pote

din

munte,

răsturnă, se insi-

nucză pe sub ele, trece nevădut pe sub pămînt, ca
să ţişnescă iar afară,
cevă mai departe. Tot asemenea curentul național, un moment
iezit de ncaşteptata isbândă a Muscalilor asupra Francesilor, îşi
va reluă cursul stii spornic
și în 1821, după abiă nouă ani, va deveni importantul
curent, caro se va
numi «revoluţiunea lui Tudor Vladimirescu.»

CAP.

II.

Promulgarea Tractatului din 1812. Nouăle Domni
). Ioan Caragea la Munteny.
Indreplarea chronologică domniei luă Carag
ea. Familia Caragea.

„lustrul mei amic şi coleg d-l A, D. Xenopol,
în tomul ultim al /storiey sale,

dă giua de 24 Decembro
a lui Ioan Caragea.
Este 6re-care erore de

1812

ca punct de plecare a domniei

îndreptat în acâstă

afirmaţiune.

la Munteni
|
Numai îndrep-

in (lDocumentul este inedit. L'am decopiat
în Archivele Ministerului de Externe din Paris
,

ISTORIA

tându-ne

ROMÂNILOR

unii altora,

erorile

fără patimă şi amical

5

ajunge

vom

a face o

bună istorie a ţării.
Să amintim ma! întâi că Tractatul de la Bucuresci este din 16 Maii 1812.
Cu adresa din 6 Iulie 1812, Pavel Ciciacov promulgă 'Tractatul de la Bu|
curesci, prin următârea adresă către Divanul ţării:
Către Divanul

Valachiei.

Doerilor !
de pace

întăririlor a contractului

Schimbarea

între

încheiat

Împărăţia

Rusiei și între Porta otomanicâscă săvirşindu-se la 2 ale lui Iulie prin
ministeriul celor cu plină putere despre amîndouă părţile, socotesc că trebue
să vă fac cunoscută acâstă întimplare şi să vă dai articolele tractatului,
cari privesc pe D-vâstre. Rămâne dar
după obiceiurile ce aveţi şi după cum

asupra boerilor să le publicarisiţi
sait urmat altă dată în asemenea în-

tîmplare.— No. 69, Bucuresci, Iulie 6, 1812. (1)
Urmâză,

anexate

la acâstă

din

la Principate

relative

articolele

adresă,

Pavel Ciciacov.

Tractatul încheiat la 16 Maiii 1812 în Bucuresci.
Nu întârdio numirea Domnilor la Constantinopole,

deși

|
Muscalii mai

rămaseră în Principate cât-va timp.
Incă în primele dile din Octobre Calimach şi Caragea fac, din Constantinopole, acte de Domni. Aşă Calimach scrie, la 6 Octobre 1812, înainte de a
sosi la Iași, fostului Metropolit Veniamin, spre a-l rechemă pe tronul archipăstoresc al Moldovei. Dejă încă la 1 Octobre 1812, boorii Moldovei, vorbind

de noul Domnitor Calimach, so adresaseră către fostul Metropolit, cerându-i

Da

şă-şi reieă cârja de pastor.

Fotino serie că, la 24: August, Pârta și numise Domni

pe Caragea.

(2) Draghici

dă pentru

din

9 Septombre

1812

Caragea este între 4—6
aceca

din Fotino

stil

noii

(4), apoi

Septembre

(24 August

lui

începutul. domniei

cronată de «31 prin postul Crăciunului» 1812. (3)
Dacă ţinem sâmă de scrisOroa lui Andrâossy către
stil noi,

data:

Calimach

Ducele de Bassano

chemării

data

pe Calimach. și

la domnie

dată 'concordând

a

lui

perfect cu

st. vechiii).
*

Caimăcămia se institui pe numele lui Ioan Caragea pe dată co. sosi în
Bucuresci scirea. chemării lui la tronul muntân. In Octobre 1812 semneză
(1) Cod. LXXVII,
(2) A. Puzziyo5,

fila 343.

toropta sis That

Anzias,

Viena

1803,

(3) M. Drăghici, Istoria Moldovei, laşi 1337, II, pag. 92.
(4) Hurmuzaki, Documente, Supl. 1, vol. II, pag. 731.

III, pag.

127.

6
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în calitate de Caimacami: C. Filipescu, Serghie Arghiropulo, C. Balet, Gr.
Ghica, Barbu Văcărescu, Istrate Kretzulescu şi Ioan Văcărescu. (1)
,
Fotino-amintesce că Ioan Caragea, noul Domn, după ce la 21 August 1812

a fost primit în audienţă de Sultanul, apot pe la începutul

lui Octobre a

plecat din Constantinopole spre 'Ţera-Românescă.
o
NI
In cale sa oprit câte-va dile la Şumla, spre a se întilni cu Vizirul, carele
tocmai eră acolo.
|
Cum că nu în 24 Decembre, ci încă în decursul lunci Novembre este a
se pune începutul domniei efective a lul loan Caragea, probeză, pe lângă notiţa de jos, o serie de acte, din cari cităm aci po cele următore:

a) Pitacul din 18 Novembre

fi dat de Domnitor

1812 către Spătar. Asemenea ordin nu puteă

abiă sosit la Bucuresci.

Pitac către Spălar pentru

cei ce înlră şi es fără de nică un

căpelei iii.

D-ta Vel Spătare, mulţi din col ce intră şi es de aici din domnes
că Nostră
politie a Bucurescilor, fiind necunoscuţi şi fâr do nici un căpătâii
i, nu este
îndoială

că pote să se întîmple şi multe nctrebnice fapte de

unil ca aceia;
pentru a se precurmă dar ori-ce bănuială despre acest
fel
de
ment, cari
pot fi porniţi spre supărarea liniştirii lăcuitorilor
politici, de aceea poruncim
Domnia Mea, ca de astădi înainte sâ orînduesci la
marginele tuturor drumuri-lor
politiei (prin cari pot intră călătorii), 6meni deștept
aţi la fieş-care,
ca. să privigheze cine întră in politie, de unde
vine, cu ce trebuinţă şi de
ce treptă: este şi unde conăcesce, precum
asemenea şi pentru cei ce cs,
cine este fieş-care, unde merge, cu
ce : trebuinţă şi de ce trâplă este,
și
pe lieş-care di să ne arăţi d-ta scara, prin
înscris raport, cu întrâgă desluşire. — 1812 Noembre 28.

vom aduce.

(1) «Noi Caimacamii Ţerii-Române
sei. Sciut este însărcinarea co
povorat asupra acestei patrii cu
s'a imo mare sumă de proviant, care
analoghisi pe toţi deobște. De
treb
a se cuvine a face ajutor şi part ue a se
ricoscăşi monachii, preoţii și acee
ea bisemănăstirile cu metâcele lor... diaconi. Si fiind-că la Vistorie nu sunt sciute
ele suma «şi a primi făină, orz, nici preoţii ete.» (EX cer să se repartiseze
pe
ovăz de pe la magasii.») —
1812 Octombre Îi
(ss) Const. Filipescu, Serghie
Arghiropulo, C. Ralet, Gr.
Văcărescu, Istrate Kretzulescu
Ghica,
Barbu
şi Ioan Văcărescu.
(2) Cod. LXXIV, fila 3.
title

|

Cum că în Octobre începe
administraţiunea lui Caragea
s e pâte probă şi cuo
Vornicie
Im9ii obșt
Obştiril
irilor,
or, în
în care
anaforaua
cara se dice: dice:..... ade la
Octombre, din qiua un
Indlţimii Tale.»
inatei stăpâniri
,

e N

1812 a unui Departament al

departe

Pra ata RE DR

co mal

te

motivele

2

b) Intocmirea încă înainte do 30 Nove
mbre

străinelor pricini, pentru

RAE o ma area ai

(2)
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c) Pitacul din 30 Novembre 1812 pentru repararea stradei Şerban-Vodă,
că pe acolo aveă, peste 2—3 dile, să-şi facă intrarea sa Vodă.
Acestă intrare având a se face, după obiceiuri, prin calea Şerban-Vodă,

se ordonă, la 30 Novembre
dresă

în 2—3

dile podul

1812, ispravnicilor de Ilfov şi de Dimboviţa să
ce duce

spre capul

podului Serban-Vodă,

că

pe

acolo va fi intrarea cu alaiit a Măriei Sale lui Vodă «în politie, la domnescul
Nostru

scaun».

(1)

Pitac pentru

meremetul podului

Şerbrn- Vodă.

I& loan Gheorghe Caragea VV
a
D-vâstre ispravnicilor ot sud. Ilfov şi Dimboviţaşi D-ta epistatule al. vorni

cică politici, fiind-că intrarea Domnieci Mele cu alaiii în politie la domnescul
Nostru scaun am hotărit a fi pe podul lut Şerban-Vodă, ştraşnic vă poruncim
Domnia Mea, ca, luând împreună întru ajutor şi pe epistaţii casei podurilor,
până în două, mult trei dile, să puneţi tâtă silinţa de a trage negreşit cu
tulă, pleter şi paie acel drum, până la capul podului, făr do a face câtuși

de puţin cusur, pentru înlesnirea intrării Nostre. —- 1812 Noembre 30.
d) Proclamaţiunea

adresată

de Ion

Caragea

către

ţâră,

datată

din

25

Novembre 1812, încă probâză că Domnitorul e dejă sosit înainte mult de
24 Novembre.
Negreşit că acâstă proclamaţiuno

E
de intrarea
înainte
este dată

în Bucuresci-a noului Domnitor. Se scic că,
noii

Domnitori poposiaii

la mănăstirea

sosind

Văcăresci

din Constantinopole

câte-va qile şi că de ac,

veniă alaiul să-l iea să-i ducă triumial în capitala ţării.
c) Pitacul

Qi a Dâmnei.

de întocmirea

alaiurilor de intrarea

solemnă

Domnitorului

|
şi a

doua

(2)

Dacă numai la 24 Decembre 1812 este începutul domnici lui loan Caragea,
atunci cum s'ar pute explică două importante acte de la acest Domn, din

primele dile alo lunci lui Decembre?
“Unul

din aceste acte, din 1 Decembre, este Pitacul lui loan Caragea, însăr-

cinând pe biv Vel Vornicul Grigorie Brâncoveanu să cerceteze sâma cutiei
a
Na
şcolelor. (3)
lui Dositeiii (Liliti) din demni:
demisiunii
primirea
este
Al doilea act
rechemat nu târdiii după eşirea
lusese
care
tatea de Metropolit al ţării, la

(1) Cod. LNNIV, fila 3.
(2) Cod. XV, fila 9.
(3) Cod. LAIV, fila 32.
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din Bucuresci a -lui Ignatie. La 16 Novembre 1812 este primit «paretesisul»
-luj Dositeiu. (1)
Deci nu la 24 Decembre,

începutul efectiv al domniei

ci mail înainte

cu

j
aprope

în 'Țera-Românescă
An

a
tre! săpttmâni

a lui loan

Caragea

.

este

V.V.?

a

Nu este trebuinţă să facem din noi istoricul familiei Caragea. Am avut
dejă ocasiune să vorbim despre familia Caragea atunci când am scris istoria domniei lui Nicolae Vodă Caragea, succesorul domnie! întâia a lul
Alexandru Ipsilante în Muntenia. (2) Din familia Caragea s'atii ilustrat membri
nu numai ca dragomani ai Porții (precum aii fost în secolul XVIII Con-

stantin Caragea, tatăl lui Nicolae Caragea de la 1782), dar şi ca omeni!
do
sciinţă. Insuşi Domnitorul Nicolae Caragea a publicat, la 1792,
la Viena, o

traducere de la Cebes, filosoful teban, și diverse traduceri din francesa
în

limba grâcă (între cari Secolul lui Ludovic XIV

de Voltaire). Un alt Carasea

(Anton) a publicat din limba germană manualul lut Werner:
«Despre leszislațiunea penală în Germania». Nicolae Caragea mal
ales s'a distins ca om de
lege. El a publicat la Patras mai multe volume
despre dreptul penal și

despre procedura relativă.

|

Nu este indiferent de a se sci acâsta, când
avem a face istoricul unul
Caragea, care a, dotat Ţera Muntenâscă
cu un codice de legă.
loan Caragea e unul din cei trei fil al
luf Nicolae Caragea Voovod. Celalţi doi .erati

Constantin și Ştefan.

loan Caragea capătă domnia în un timp
când Rusia eră deplin influentă
la Constantinopole. Cum se face că,
fiind cunoscut de inimic al Muscalilor şi, din contra, de apropiat mult
de politica francesă, cum se face
» dic,
că isbutesce a căpttă tronul muntenes
c?

Ne răspunde la întrebare Andrâossy
în nota lui către Ducele de
din Pera, de la 4 Ianuarie (stil noii)
1813. Dice acest diplomat,

assano,
că

«esto

(15 Veqi Cod. LXUII, pag. '78.

(2) Despre familia Caragea cons
ultă pe Fotino, care ne arată
Caragea de Postelnic a lui Mate
pe un
iii
Vodă Basarab (I, pag. 100). Vedr lnache
ieroglifică de Cantemir, care citâ
şi Istoria
ză familia Caragea.
aspre !ramura mal veche
românisată din nemul Cara
Căpitanul în Magasin It. |,
"aragea
pag.
293 și IV, p.18. Asemenea gea vediveq Con st.
mente domnesci public
diversele docu.

ate de noi pentru secolul

XVIII, Vedi şi pamfletul

torici Românilor.

staAIntin şi fiica sa fu Domni
a Ralu. Zilo
i t aminte
i sce
sciinţă «de lucrurile Ţăr
ave;
i ânesci, ca unul ce e
a
a
C
P
U
r
il-Rom
a Lo
mal108)
an statpizaici
dregătorii orînduite de Domnil de mai înainte», (Pag.
age
cl acue ave
alteă
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astădi recunoscut că Principatul Valachiei costă 8.000 de pungi, 4 milione, daţi
de Caragea lui Halet-Efendi». (1)
|
E probabil că şi Ministrul rusese din Constantinopole se infruptă din
acâstă importantă sumă, ca să nu fie prea neîmpăcat cu candidatura la

domnie a lui loan Caragea.

“
*

Revenirea la tronul Munteniei a lui loan Caragea însemnă cu tâte aceste
un neaşteptat eșec al politicel muscălesci. Rușii fuseseră dejă siliţi a rechemă
pe Metropoliţii numiţi de ci în Principate, contra vechiului us de alegere a

:
prelaţilor bisericii române. o reacțiune
început,
la
însemne,
să
aveă
Ca probă că noua domnie
Varlam și ai
C.
ţării.
contra Muscalilor, fu imediata compunere a Divanului
săi cad de la putere, ba Varlam şi St. Văcărescu se expatriază, pe când
Const. lilipeseu, nu de mult reîntors din exilul sti în Rusia, devine Marele
Ban al Divanului lui Caragea, iar la lunie 1813 trece în funcțiunea, mai
Lăndsă, de Mare Vistier, înlocuindu-l în Bănie Radu Golescu, care un moment
ocupase, în acelaşi Divan al lui Caragea, demnitatea de Vornic de 'Pera-de sus. (2)

Firmanele
mumente

de numire ale lui loan Caragea' se pot ceti în Tesaurul de mo-

istorice, ll, pag. 351.

CAP. III.
Biserica sub loan Caragea.
Se scie că, pe dată ce Muscalii vădură că Principatele le scapă din
mâni şi că nu vor put sfâşiă din ele decât Basarabia, ci se grăbiră să-şi recheme în Rusia pe ambil Metropoliţi ce impuseseră la Iaşi şi la Bucuresci

“Exarehul
Chişineii
aici

mai

Gavril trecu în Basarabia, unde i se dete în curînd episcopatul de

şi Hotin,
apoi,

când

iar Ignatie găsi maiutil pentru cl să se ducă la Viena. De
va

crede

că

cuvîntul

patronilor

nu
muscali

nu fie ascultat, va serie şi va solicită să i se verifice socotelile
Metropolioi. Speră că din acâsta îi va reveni un noi beneficii.
(1) IMurmuzaki, Documente, Supl. |, vol. II, pag. 739.
(2) Filipesci nu mai puţin de trei sunt la un moment
tot-putinte

şi cei mai

mulţi boeri din

Divan

în Divan.

|
Acâstă

sunt vechi partisani ai lui

pste să

gestiunii

familie este aDinu

Filipescu.

şi îndepărtarea lui
Zilot serie, că C. Filipescu a cumpărat cu bani Visteria de la Caragea
:
110).
(Pag.
ț6ră.
pentru
inimă
cu
lucra
carele
Gr. Brâncoveanu,

10
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Numai în 1815 ceru să [ierăluite socotelele gestiunii lu! ca Metropolit. (1)
La, Bucuresci, Dositeiii, revenind de la Brașov, îşi reluă scaunul. Dar pe
puţine dile fu acestă reîntârcere în tronul metropolitan a lul Dositeiii.

Muscalii. erai prea influenți, ca să tolereze acestă reintorcere a osinditului
“lor. Fi impun lui loan Caragea o nouă isgonire din scaun a demnului
"prelat. Dositeiii, convins că nu pâte fi susţinut de noul Domnitor, dete
«parelesis»

de bună

voe,

după -cunoscutul

obiceii.

La 16 Decembre 1812 primi Caragea demisiunea lui Dositeiit. El scrise
imediat la Constantinopole Patriarchului pentru evdoxis în favorea archicreului Nectarie. (2) Acesta, fiind primit, la 19 Ianuarie 1813 so făcu instalarea
noului păstor al biserici!

muntene.

(1) Pitac către episcopi i veliții bocri i călre biv Vel Bun Couslanlin Filipescu
şi către biv Vel Ban Grigorie Brâncoveanu, « se stringe lu un loc, să fucă
teorie socotelilor lui proin Melropolit Ignatie.

16 Joan

Gheorghe

Carageu

Voevod

i Gospodar

zenmle vluchscoc.

lubitorilor de Dumnedeit Sfinţia Vâstră Ipiscopilor i D-vostre
cinstiţilor şi
credincioşi boerilor veliţi al Divanului Domnici Mele, împreu
nă și d-ta biv
Vel Bane Constantine Filipescule, i D-ta biv Vel Bano
Grigoriv Brâncovene

din

alăturata

tălmăcire

aceştii luni, cinstitul

a notei

co

at

Gheneral Consul

iorie de cererea ce se face

dat

către

al Rusiei,

Domnia

Mea,

de

la

veţi luă îndestulată

17

ale

pliro-

pentru teoria socotelilor alo lui proin Metro.
politul Ignatie, ce dice că le-ar fi lăsat la Metropo
lie asupra plecări! sale
de aici la Viena; pentru care poruncim Domnia
Mea,
ca adunându-vă cu
toţii la un loc, să le cereţi de unde se vor fi
aflând
și,
teorisindu-le prin
(are aminto Și porcotare cu de-amănuntul,
să arătaţi Domnie Mele prin ana:
atman al Divanului. Tolco pisah gpd.— 1815
lanuario 31

(Pecetea gpd.)

Vel

Lowofăt.

(Cod. LXXIV, fila 174)

(2) I& loan
din

dn

Gheorghe
,

Caragea

Voevod

i Gospodar

zemle

vluchscoc.

arcu că Dreaosfinţia Sa Părintel
.
1.
e proin Metr
it Chir Dositeiă ai dat
d
a-Voe, care saii vâdut şi de cătropol
e Domnia
Mea.
si
ce eD-loino
îeri
r red
cinstiu
iţii şi cred
inci
P
A
I
ati 2ai i D omni ici
edinI cioși , veliţi bocr
mniMele
a lea, şi de i vreme
ci
orie,
ne
pli oincre
dat vplir
du-Ne printr'acâstă anaf
a ora d e cea până
ână acum bună
ŞI câa
ipol
re
i ipsi
Pass a Prea
Prea SfinţieiX 3 Sale proini Epis
i cop
wpis
cop aall Rîmn
îmni
fă
i icului Chiri arg
d
D mnia
Necteor
j
ari e
Mea prin D-lor tâte ce rcetărili himn
e cel
ales și am hotărit ca să
iinci6
e
ii
ăm
Siea
:
ş
i
să
:
ivasiim pe pe P Prea
ăm ŞIi să prov) ivas
aosf
inti
ei Sa
eios
erei Chir Nectarie. aşez
osfi
e,
nţia
m
ia
Metropolit aceştii de Dumneg
eii i
dzită domnseci
e
Lo.
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ll

lată cum se face istoricul acestei instalări:
«1813, Ianuarie 19. După co ai venit evdoxis al Metropolitului, fiind D-lor
boeril strînşi la Curte,aii venit Preaosfinţia Sa Părintele Metropolit la Curte
cu alaiii preoţesc, şi în Divan fiind şi Măria Sa Vodă, în scaun, tai primit
Măria Sa, unde după ce sai cetit evdoxis, ai făcut Măria Sa şi logos,
precum şi Metropolitul asemenea ai făcut logos, şi cu caretă domnâscă și
cu alaiă domnesc s'aii dus la Metropolie, intrând în caretă amindoi D-lor
veliţii Logofeţi, şi aii mers drept la biserică, unde multă slujbă s'a făcut
după canânele bisericesci; acolo s'a aflat toţi archiereii şi archimandriţii
îmbrăcaţi cu odăjdil, iar archicreii şi cu mitrele, şi acolo ai mersși D-lor
toți boerii do ai și mâncat la prând, alaiul însă s'a făcut ca la psilos.» (1)
Dar dejă la 16 Decembre, în aceeaşi qi în care Caragea primise demisiunea lui Dositeiii, cu mare alaiii primi în audienţă la Curte pe noul

Metropolit. (2) Dovedesce acâsta deplin că «puretesis» al lui Dositeiii eră o
formalitate

de ochii lumii.

nostre ţări a Ungro-Vlachici, nădăjduind că şi de acum înainte pildă avend
Prea Slinţia Sa rodurile acești! de până acum bune petreceri, se va osîrdui

a spori asupra ipochimenului Prea Sfinţiei Sale laudele ce se pot pricinui
prin buna ocârmuire a duhovnicescoi păstorii a sf. metropolii, ce acum se
încredinţeză Preaosfinţiei Sale.—1812 Decembre 16. (Pecetea gpd.)
Vel Logoltt.
(Originala minută este la Diblioteca Urechiă.)
(1) Cod.

LXXIV,

|

fila 174.

(2) Alaiul eșirii din

Curlea domnescă a Prea
Metropolit.

Sfinţiei Sale

Părintelui

D lut Vel Portarul cu tâtă brâsla D-lui.
Scimenii spătăresci cu zapciil breslei D-lui Vel Spătarului, adecă Vel Căpitan de lefegii, Baș-bulucbaş, polcovnicii şi cei-lalţi cu Smenii lor, după
orînduială.
D-lui Vel Agă cu zapoiii breslei d-sale şi cu tot alaiul cel obicinuit
al D-lui.

"Seşe postelnicei, câte doi.
ÂI 3-lea Logofăt ot depertament, cu Logolăt de taină.

|

Vătaful de păhărnicei, cu c6uș de aprodi.
Vătaf de Divan, cu Vătaf de Vistierie.
|
cu al 3-lea Vistier.
Al 3-lea Postelnic,
criminalion.
de
depertamentul
ot
Logofăt
Al 3-lea Logofăt, cu al.3-lea
|
|
Pitar.
Vel
sus,
de
Logofăt
Al 2-lea

Protopopi pe jos cu câţi-va preoți înaintea cartei, iar cei mai mulţi
în urmă.
6 fustași ai Divanului, 6 asemenea cu darde.
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Trei dile după ceremonia de la Curte, Beizadele:e, fiii Jur Vodă, morsoră
la Metropolie «spre hiritismos» noului Metropolit, cu alai speoia . | e

tropolitul fost,. Dositeii, nu cădu totuşi în disgrație, ci i so dete spro e 1ivernisâlă mănăstirea Sinaia, s'o ţină pe viţă, în 18 Ianuarie 1813, precum
următorul

5 ciohodari,

act:

5 ciohodari.

Careta gospod.

resultă din

Logoleţii Divanului.
Preoţii.

Poruncim

Io Ioan

Gheorghe

Domnia

Mea

Caragea

Vătaşe

Logofeţii

Divanului.

Preoţii.

Voevod

î Gospodur,

de păhărnicei, mâne

de dimincță,

ale aceştii luni, să gătesci alaiul acesta la domnâsca Nostră
se facă nici un cusur.—1812 Decembre 15.

la 16

Curte şi să nu

|
-

(Pecetea pd)

(Cod. LXXY, filu 23.)
lati a
ca
na
(1) Iacăx alaiuril
e cu cari merseră . la visită
la Metropolitul fiit luY Caragea:
Alaiul cu care aii mers luminaţii Deiz
adele spre hirilismos
Metropolilul cel noii.
Poterași pe jos.
Seimeni polcovnicesci.
Trei postelnicei.

Oduș agiese,

| Răhtivanu.
Polcovnicu de
Polcovnicu.de
Baş-bulucbaşa.
Vel Căpitan za
Vel Căpitan de

,
cioeli.
poteră.
lefegrii.
dorobanţi,

=
8
5
=

lu

Iar poteraşi pe Jos asemen
ea.
Seimeni bulucbăşescy.
lar trei postelnicei.

Câuş spătăresc.

i
i

|

|

Al 2-lea Pitar.
Polcovnicu de scimen!
Al 2-lea Comis
Polcovnicu de |tîrg. |
Vel Căpitan de menzil
..
Al 3-lea Postelnic,

|
|
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Anaforaua Părintelui Metropolit ca să se dea mănăstirea Sinaia la
proin Aebropolit Dosileiii, pentru a fi pre sema sa de « se chiveruisi căt
va trăi Sf. Sa.
.
Io

Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod i Gospodar

zemle vlachscoe.

ţia
Priimită fiindu-Ne rugăciunea ce Ne face. printr'acâstă anaforă Preaosfin

Sa Părintele Metropolitul, o întărim Domnia Mea şi hotărim, ca întru tota

sus,
întocmai să se urmeze, şi poruncim Dumi-tale Vel Logofete de 'Ţâra-deit
să-l faci mănăstirea teslim cu tâte ale ei Prea Sfinţiei Sale proin Metropol

Dositeiti, după mijlocul ce se arată în anaforă, începându-se însă ap&rarea
Feacestei mănăstiri de întîmplătârele cereri do la qi întâiă a viitorului
bruarie. V el Logoltt
făt.
(Pecetea gpd)
(Anaforaua

e scrisă grecesce).
Al 2-lea Postelnic
Salahori pe jos.
Alaii-ccuş-lară.
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icioglani.

Voevod îi Gospodar zemle vlachscoe.

să (ie mumbaşir ca astădi
Poruncim Domnia Mea Vătaşe de păhărnicei,pentru luminaţii Beizadele.
alaii
„la... eâsuri să fie gata tot acest
—

1813

Ianuarie

19.:

(Cod. LXAY, fila '46)
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Şepte dile apol Metropolitul Nectarie îşi reintră în o parte din
cheltueli.
După a lui stăruinţă, archimandritul Galacteon eră numit Episco
p de Rimnic.

La

Episcopia

tul

Iosif.

Buzăit continuă

lacă în ce mod

a păstori

Constantic,

iar la Argeş

cunoscu-

|

este amintită acâstă chirotonire

episcopală:

«1813 Ianuarie 26. După ce s'aă chirotonisit la
Metropolie Galaction archi.
mandritul archicrei şi episcop la Rimnic, aă
venit la Curte îmbrăcat cu

mantia și cu cârja, co i s'ati dat de la Metropolic,
şi părintele Argeşiu lati
dus în casă la Măria Sa Vodă, unde, după
ce i saă făcut (eremonia cu
cafea, sai dus la mitohul Ipiscopieci făr de
alaii domnese, iar când sati
făcut psifos, a doua
dus

cu caretă

litului.»

(1)

Qi după ce sat făcut Metropolitului
psifos, atunci sati
domnâscă la mitoh şi cu alaitt ma! mic
decât al Metropo*

Prea mulți bani il costase domnia,
ca să nu se grăbescă Caragea
a se
despăgubi din ţâră. Cât luă de
lu Nectarie pentru metropolic
şi
de la Ga:
lacteon pentru episcopie nu eră
de ajuns să-l despăgubâscă. Mănă
stirilo
sunt pentru cl un însemnat isvor
de câștig. Acest câștig este asig
urat ne:
greşit boerilor Logofeţi, cari
de sigur ai de a da bună plată
Domnitorului
ca să ajungă Mari Logofeţi.
Cea dintâiit trâbăa lui este să chem
e t$te mănăstirile din jeră, chia
r şi cele
catolice și săsesci, la reînnoirea
chrisovelor lor do miluiri și
de privilegrir.
Cu acest scop mănăstirile sunt
clasificate, la începutul anului
1813, în
Irei categorii. Categoria L-a
plătesce suma de 600 talori
hava
etul
Logo
teţiei
eci mari, 200 taleri. pentru
al doilea Logofăt, 100 la muhu
rdar, 50 la scris
și cheltuiala hârtici. Pe jumă
tate plătesc mănăstirile de
clasa Ila și do la
cele de clasa a III-a, dise sărace,
so va luă câto 24 taleri, de împă
rţit întro
Marele Logofăt, al 2-lea Logo
lăt, muhurdarul, divictarul
și
scri
itor
ul,
Contra acestei disposiţiuni recl
amă mai multe mănăstiri, dar
Cara
gea, că
o nouă disposiţiune. (2)
DI
|

(1 Cod. LNXV, fila 469,

(2) Negreşit

bun

că

preț pentru

mănastiri.

Marii

Logofeţi

logofeţie,

cu

Sf. Gheorghe

şi spital,

aii trebuit si
el lo-a

Alănăstirile

Radu-Vodă

Colțea

câţ

noii

|

dea

asigurat

lui
mai

Vodă
bune

sari.

Mihaiti-Vodă.
SI. Ioan.

Sărindarul.

“

cu

atât

mar

venituri de

la
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pretet de control, dar în realitate spre a-şi croă venituri,
Sf. Spiridon

noii.

Cotroceni.

.

Hurezu

sud. Vilcea.

. Bistriţa,

Văcăresci.

Domnitorul

Cozia.

Sf. Panteleimon
/nagovul.
Căldărușanii,
Mărcuţa.

și spital.

Tismana.

Chinovie.
|
Cele

de

Mănăstirea Archimandritu din Bucuresci.
Bisericile domnesci.

|

ul doilea.

Govora

din sud. Vilcea.

Sadova

din sud Dolj.

Jitiia din sud. Dolj.
Motru din sud. Mehedinţi,
Strihaia.

,

nare

nici o milă.

”

Ă

Mănăstirea dintrun lemn, de călugăriţe.
Sf. Ecaterina din DBucuresci.
Al

treilea.

Stavropoleos.
Grecii,
Zlătarii.
Sf. Spiridon
Plătăresci.

Căluiul.
Brâncoveni.
la Ilurezu.
raci,
metoh
Polov
Cotmena, metoh la Cozia.

|

vechii.
|

_

Nezoesci.

|

Gruiul,

Si. Sava.

Plumbuita.

Răsvanul.

Cişmeua.

Biserica

Schitu Cernica.
Arnota.
(Pecetea gpd.)
J& Ioan

Pucov&ţul.

Gheorghe. Caragea

Voevod îi Gospodar

IKretzulescului.
zemle vlachscoe.

Cinstite şi credincios boerule al Domnici Mele D-ta Vel Logofete de 'Ţerade-sus Grigorie Ghica, vei ved6 jalba acesta, ce ai dat-o Domnici Mele
unii din egumonit mănăstirilor pentru havactul co sunt datori a da la înnoiMea
_rea, chrisovelor și a sineturilor ce aii, asupra căreia făcând Domnia
trepta
după
mănăstire
fioş-care
da
a
cuviință
cu
şi
cale
chibzuire: ce este cu
osebită
stării sale, pentru înnoirea chrisovului sai sinctului sti? s'a făcut
din
cele
le
mănăstiri
anume
pus
[6ie pecetluită de Domnia Mea, unde sai:
frunte,

havactul

mănăstirile

ceie

de

co ai să plătescă

se urmeze,

al doilea

orînduim

mână

şi cele

şi hotărim

de

al treilea,

ca întracestași

și pentru

chip

să

adecă: mănăstirea, cea dintâi să dea havactul Logofeţici eci mari

i la scris și
taleri 600, i la al 2-lea Logofăt taleri 200, i la muhurdar taleri 100, adecă
taleri
jumătate,
pe
mână
doilea
al
de
cele
iar
50;
la cheltuială taleri

100, iar la muhurdar
300 la Logofeţia- cea mare, i la al 2-lea Logofăt taleri
de al treilea mână,
cele
şi
cum
25;
taleri
taleri 60, i la scris şi la cheltuială
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rînduesce

-

i

o comisiune

URECUIĂ

de luarea socotelelor tuturor

y

y

.

.

.

mănăstirilor inchinate
a

.

.

:

»,

la Logofeţia mare taleri 150, i la al 2-lea Logofăt taleri 50 şi la muhardar
taleri 40, i la scris şi cheltuială taleri 15; iar pentru alte schituri î me Gşa
cari sunt sărace şi ai cărți sai chrisâve cuprindătore de puţine
mil,
la

acelea însărcinăm
și după

mila

pre D-ta Vel Logofete de Țera-de-sus, ca după starea lor

ce aă să

le orînduesci havact, şi dintr'acestea
a fi la havaet uşor, socotindu-se drept pildă una de la caro so cari urmeză
va cuvenia
se luă tot havaetul taleri 24, să se imparţă într'acestaşi
chip,
adecă:
taleri
12 să'iea Vel Lowofătul

, taleri Gal 2-lea Logofăt, taleri 5 muhurdarul
şi dişi taleri 2 ostenitorul pentru scris i trecut la condică,
şi cu acestă
orînduială se va urmă când va fi mal mult
sai ma! puţin a se analoghisi
după mijlocul ce se arată mai sus. 'Toleo pisah
pd. — 1813 Martie 24,

(Pecetea spd.)

Vel

cele dintâi.

Mănăstirea Rîmnic din sud. Slam-Rîm
nie.

Poiana-Mărulut.
Schitul Găvanilor.
Văleni].
Schitul Ciolanul.
Apostolache.
Tirşorului.
„ Sinaia
"Golgota.
- Biserica domnâscă
Biserica Suţa.
Comana.
Căscidrele.
Anin6sa.

ot Tîrgovişte.
i

|

Mărgineni din sud. Prahova.
Câmpulungul din sud. Muscel,
Delul sud. Dîmboviţa.
Sf. loan sud. Slam-Rimnie,
Slobogia sud. Ialomiţa.
Glavaciocul sud. Vlașca.
Mislea sud. Prahova
Nucetul sud. Dîmboviţa.
Vieroşul sud. Muscel.

de ul doilea.

sai

Episcopia Buzăului,

Mănăslirile

Catolică ot Câmpulung.

Biserica domnâscă
lincăciovul.
Plăvicenil.
Clocociovul.
Schitul Strihareţul.
Mănăstiri de

din

al treilea.

„Băbenii, metoh al Sf. Ioa
n din
Danul din
sud. Buzău,

-

Focșani.

Câmpulung.

Ze omoarea

Mănăstirile

7ere ea

mt

(Cod. LXXV, fila 59,

Lowofet

rea nara

victarul

ISTORIA
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pre biv Vel Vist. Ioan

Moscu, pe Div Vel

Du!hăuţul.
Schitul Conţescii.
Cotescii.
Mănăstiri

de al palrulea

Dedulescir.

Spitalul de la Buzăii.
Schitul

Fundătura.

Schitul

Cetăţuia.

Schitul Rătescil.
Biserica Maicii Proecistoi:

Poiana.

Biserica

Stelea.

Sf. Paraschiva ot Tîrgovişte.

Schitul

Mărculescil..

Schitul

Băndea.

Schitul
Schitul

Căminescii.
Ulita.

Schitul Moetul.
Schitul Gura-Văii-Popei.
Jupănescii.

Ungurelul.
Apşora.
Lespedile.

Schitul
Schitul
Schitul

(schătur)).

Cetatea Negru-Vodă.

Schitul Scaiului.
Biserica ot Poiana.

Schitul
Schitul

Dobrescii.
din fundul

Lăculeţele.

Schitul

Ciolanul.

Schitul

Piserica

Schitul Vitorita.
Biserica Răsvanul.

văit

mari.

ot Catina.

Bărăţia ot Tirgovişte.
Schitul

Vâlcana.

lo Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod i Gospodar zemle vlachscoe.

Cinstit și credincios boerule al Domniei Mele D-ta Vel Logofete de TȚâra-.
de-jos, pentru havaetul ce sunt datâre a da mănăstirile de 'Țâra-de-jos, ce
sunt arătate întracâstă fâie, la înnoirea chris6velor şi sineturilor lor, făcând
Domnia Mea chibzuire co se cuvine să dea fieş-care după trâpta stării
sale, orînduim şi hotărîm ca într'acestaşi chip să se urmeze, adecă mănăstirea cea dintâiii să dea havaetul Logofeţiei cei mari taleri 600,
i la al 2-lea
Logofăt taleri 200, i la muhurdar taleri 100,ila scris şi cheltuială taleri 50;
iar cele de al doilea mână pe jumătate, adecă taleri 300 la Logofeţia cea
mare, i la al 2-lea Logofăt taleri 100, iar la muhurdar taleri 60,i la scris și
cheltuială taleri 25; cum şi cele de al treilea mână, la Logofeţia mare taleri

150, i la al 2-lea Logofăt taleri 50, şi la muhurdar taleri 40; iar pentru celelalte, cari sunt sărace

acelea însărcinăm
şi
fi
se
12

şi ati cărți sait chris6ve cuprindătâre de puţine mili, la

pre D-ta Vel Logofete de 'Țera-de-jos, ca după starea lor

după mila ce aii să le orinduesci havaet, și dintr'acestea cari urmâză a
la havaet ușor, socotindu-se drept pildă una de la care se va cuveni a
luă tot havaetul taleri 24, să se împarţă într'acestași chip, adecă taleri
să iea D-lui Vel Logofăt, taleri 6 al 2-lea Logofăt, taleri 4 să iea muhurdarul

şi divictarul, şi taleri 2 ostenitorul pentru scris i trecut în condică; şi cu
V, A. Urechid.

— Tom.

X—Istoria

omănilor.
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Y. A. URECIUIA

Clucer Ştefan Belu și pe biv Vel Clucer C. Predescul, la G Octobre 1813.
Comisiunea va lucră în unire cu Epitropil Sfintului Mormînt şi cu cunil
dintre cei mai cinstiți egumeni aghiotafiţi». (1)

acestă orînduială se va urmă când va fi mai mult sait may puţin a se analoghisi după mijlocul ce se arată mai sus. 'Tolco pisah pd. — 1813
Martie 25.
(Pecetea pd.)
(Cod. LĂXAYV, fila 58 a)

(1) In 1814 se repetă ast-fel ordinul

I& Joan Gheorghe

Caragea

către bocri!

din

comisiuno:

Voevod î Gospodam zemle

vlachscoe.

Cinstiţilor şi credincioși boerilor ai Domnici Mele
D-ta biv Vel Vist Ioane
i D-ta biv Vel Clucer Ştelane Belule, și D-ta
biv Vel Clucore Constantine Predescule, precum r&posaţii ctitori al
„nesca Nâstră ţ6ră, din rîvna creștinătății porniţmănăstirilor de aici din domi fiind, le ati zidit şi le-ati
înzestrat cu feluri de îmbunătăţiri, cugetând
a lor bună stare şi întemeiare,
asemenea şi Domnia Mea, nu numai după
a creștinătății, ci şi după a oblăduirii datorie, se cuvine a îngriji pentru
a
întregimeşi buna fiinţă, iar mai ales pentru tuturor acestor sfinte lăcaşuri
cele închinate la prea sfintul
şi de viță dătătorul Mormînt,. pentru a
cărora
stare, ca să Ne pliroforisim
în ce fiinţă se află, dintr'acelor după vremi
egumeny oteârmuire, iată printr'acest al Nostru domnesc pitac vă
orînd
ca, împreună cu epitropii Sf. Mormiînt uim pre D-vâstre şi vă poruncim,
ce se află aici și cu unii dintre
cel mal cinstiţi egumeni aghiotafiţi
adunâ
ndu-v& la un loc, să teorisiţi
socotelile tuturor mănăstirilor de
aici din ţeră ce sunt închinate
Mormînt, începând însă de la mănăst
la Sf
Domnie! Mele pentru fieş-care osebitirea Sf. Gheorghe-Noii, și să arătaţi
cheltuială pentru cele neapărat trebui cât venit are pe an fieș-care, câtă
nci6se şi câtă datorie? 'Tolco
&pd. — 1813 Decembre 6.
pisah
Moscu,

(Cod. LXX, flu 93 v)

1&

Joau

Gheorghe

Caragea

Voevod

i Gospoidar zemle vlachscoe.
Cinstiţilor şi credincioși boer
ilor at Domniei Mele, D-ta
biv Vel Vist.
Ioane Moscu, i D-ta biv Vel
Clucere Ștefane Belule,i D-ta
biv Vel Clucere
Constantine Predescule, încă

domnesc al Nostru Ditae, vi s'ade la 6 ale trecutului Decembre, prin osebit
poruncit ca, împreună cu epitropi
i Sfintulu
Mormînt co se află aici şi cu unit dint
re cel mai cinstiţi egumeni aghio-y
tafiţi adunându-vă la un loc,
să
aici din ţeră, ce sunţ închinate teorisiţi socotelile tuturor mănăstirilor de la Sfintul Mormînt, începând insă
de la mă-

ISTORIA ROMÂNILOR
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Pe de o parte Caragea rînduesce comisiuni de
anchetă, cari, strîngend de
aprope pre egumenii mănăstirilor închinate, să-i
jumultscă cât mai bine, iar
pe de alta, cu chrisovul din 4 Martie 1813, se arată
apărător al mănăstirilor
acestora, revocând din 'noii (fără de nici o nevoe)
actul prin care langeri
VV.

loviso

mănăstirile

din

țeră (1) şi care act eră dejă

Orient

revocat

la

de

cari

erai

închinate

Alexandru

năstirea Sf. Gheorghe-Noi, şi până acum nici
parte-v&; ci iată de isnâvă vă poruncim Domnia
să puneţi negreșit în lucrare porunca Domnie!
după cuprinderea acestuy pitac şi să Ne arttaţi
— 1814 Aprilie 5.
|

mănăstiri

Moruzi.

din

Totuşi

o urmare nu vedem din
Mea, ca fără de altă zăbavă
Mele, cu urmare întocmai
în scris. 'Toleo pisah epd.
Vel Logofăt,

(Pecetea «pd.)
(Cod. LANIV,

Vodă

fila 112 v,) -

(1) Chrisov pentru rinduiala mănăstirilor străine.
Cel ce sunt însărcinaţi cu ocrotirea de lucruri obştesci şi, mai mult
decât pentru ork-ce alt lucru, îngrijesc prin dreptatea fieș-căruia
în parte şi
a tuturor de obşte, cuvine se şi sunt datori ca, nu numai cele ceai
scădut
din cea dintâiii a lor bună stare să le întemeeze, aducându-le tot
la același:
loc al stării cei dintâi, prin bune și desluşite orîndueli, ci și cele ce
se află
în bună stare să le îndrepteze și să le întărâscă, îngrijind însă ca
acestea
să urmeze fără de strămutare şi: iarăși cu iscusință depărtând de lângă
dînsele vătămătârea catahrisis, ca nu cum-vași cu trecerea vremii
întunecându-se buna lor fiinţă, ori se vor perde cu totul, sai fiind trecute
cu ve:
derea nu se vor urmă pe deplin, care este mat rea și decât cea
desăvirşită a lor dărăpănare; de aceca Domnil şi oblăduitorii, ce păzesc şi ocrotese
cele bine întocmite, după tot cuvîntul drept se cuvine a se socoti de
o
potrivă și tot de o trâptă cu cel ce le-ai întocmit dintru'ntâiadată,
şi şi
pentru ca acele ce sai legiuit şi sai întocmit să nu [ie supuse la acele
vremi în multe chipuri şi adesea schimbări, ci să fie nestrămutate, cuvine-se ca începătorii și întocmitoril lor să îngrijescă de a le fi temeinică
întocmirea. şi clădirea, puindu-le temelia asupra celor drepte și cuviinci6se,
ca când am dice pe pâtră în patru colțuri şi neclintită, precum și cei mai
aleşi din meşteri de zidiri, clădind temeliile bine așezate și tari, fac acele

zidiri temeinice de a nu se put6 sminti nici de

vinturi nici. de

ploi,

și

precum şi evanghelicescul cuvînt fericesce, ca pre un iscusit şi înţelept, pre
cel ce-și elădesce temelia casei sale pe pâtră; de aceea şi intocmirile ce
ati făcut r&posatul Constantin Vodă Hangerliii pentru cele de aici sfinte
mănăstiri, ce sunt închinate la Sf. Mormint, la Sfetagora şi la Sf. Munteal
Sinail și la alte părţi, strămutând cele vechi ctitoricesci orîndueli, tâte acelea,
ca nisce isvodiri şi catahrisis, Domnia Sa fratele Alexandru Vodă Moruz,
ce în urma numitului r&posat Constantin Vodă Hangerli aă dobândit jarăși

20
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V. A. URECHIĂ

eni ori o specială eforie,
noul Domnitor își dă dreptul de a numi direct egrum

din Orient la care
ca, la mănăstirea Cotrocenii, ceca ce desaprobă mănăstirea
acâsta eră închinată.
Nu întârdie Ioan Caragea —
nizam, după care egumenil sc
riod declară (vorbă să fie) că
formal că, dacă va administră
pe alt period de 10 ani. Eră

El face un

rînduesc pe un period «de 10 ai, în care pe:
egumenul va [i nestrămutat. Ba i se promite
bine averea mănăstirii, va fi din noii numit
o arendare deghisată a mănăstirilor, la cine

Marelui Logofăt şi prelaţilor ţiril.

dedeă mai mult beneficiă Domnitorului,
în note

Metro-

noul

cu

profiit de la mănăstirile pămîntene.

polit—să tragă un noii bun

Dim

la acâsta

înţeles

de sigur

modele de rînduiri de egumeni, de reînnoiri do egu:

diverse

domnia aceşti! ţări, cu bună chibzuire anerisindu-le, le-ati adus la starea
lor după cele vechi întocmiri, hotărînd de a se păzi nestrămutate tote cele
din vechime şi cuviinciose ctitoricesci orîndueli; asemenea dar şi întru o

qice).dreptului

Sa, (saii mai bine am

glăsuire cu Domnia

cuvint

urmând

şi Domnia Mea, hotărîm a rămânc neţinute în sâmă acele de Constantin
Vodă urmate nout izvodiri şi a se păzi nestrămutat tote acelea câte cu
drept cuvînt s'aii întocmit prin testamenturile acelor cu bun cuget r&posaţi ctitori şi, ca să nu ne întindem mai mult cu lungirea vorbelor peste

ceea ce se cuvine, poltorind aceleași întocmiri, într'un cuvînt primind Domnia Mea
în

de bune

chrisovul

Decembre,

Domni

de a

capete

în ll

tote câte se cuprind

Domnici

fratelui, Alexandru

Sale

le şi întărim, rugând
le întări, ca unele

şi adeverim acest domnescul

ce sunt arătate pe larg

Vodă

Moruz

şi pre cei din urma Nâstră

din

let.

1799

fraţi luminaţi

ce sunt cuviincidse şi lui Dumnedeii plăcute;

Nostru

chrisov cu credinţa prea iubiţilor fil

al Domniei Mele Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caruwea Vouvod
martori fiind și D-lor cinstiţi şi credincioși veliţii boerit at Divanului Dom.
niei Mele pan Constantin Filipescu Vel Ban, pan Radu Golescu Vel Vornic
de 'Ţera-de-sus, pan Grigorie Brâncoveanu Vel Vistier, pan Grigorie Ghici

Vel Logol&t de 'Ţera-de-sus, pan Radu Slătineanu Vel Vornie de Pâra-dejos, pan Dumitrașco hacoviţă Vel Vornic al treilea, pan Istrate Kretzulescu
Vel Vornic al patrulea, pan Iordache Slătincanu Vei Logofăt de “Pâra-dejos, pan Constantin Suţu Vel Ilatman, pan Mihalache Manu Vel Vornicul
politiei, pan Michalache Suţul Vel Spătar, pan Constantin Vlahuţ Vel Postelnic,

Vel

pan Atanasie Christopulo Vel Logofăt al străinelor pricini

Clucer,

pan

Alexandru

Mavrocordat

Vel

Vel Comis și Ispravnic, pan Michail Schina

Căminar,

pan

pin Nestor

Dumitru

Vel Grămaătic: si s

Ma

is duri.

sovul acesta -la anul dintâi dintru întâia domnie a Domniet A lea în
„aici în
oraşul scaunului Domniei Mele Bucuresci, la anil de la nase
ca a Domnului
D
Dumnedeii şi Mântuitorului nostru Christos 1813 Marti 4 dea
„ de către Chiriţă
Logofât de Divan, care trecându-se şi în condica Div N
anului Domniei Mele

să se ţie în bună
(Vedi

păstrare

Istoria Românilor

(Cod. XIĂ, fila 2.)

la sf. mănăstire

de

V.

A.

Urechiă,

Cotroceni
tom.

VII,

pag. 377.)
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menie pe alți 10 ani, etc. Sf. Mormînt a protestat rînduirea de egumen direct
la Cotroceni, ceea ce nu împedecă aplicarea chrisovului şi acolo şi la alte
mănăstiri. (1)

(1) Pituc către Melropolil și către Episcopi şi către veliții boeri, împreună cu
Banul Filipescu şi Danul Brâncoveanu, pentru mănăstirile străine, iar mai
vîrtos pentru

Cotroceni,

a

le pune

la orinduială.

Prea Sfinţia Ta Părinte Metropolite, iubitorilor de Dumnedei Sfinţia Vostre
Episcopilor şi D-vâstre cinstiţilor şi credincioşi D-vâstre veliţilor boeri ai
Divanului Domniei Mele, împreună şi cu D-ta hiv Vel Bane Constantine

Filipescule, i cu D-ta biv Vel Banc Grigorie Brâncovene, din câsul ce Ne-

am suit la acest Nouă încredinţat domnesc scaun al Ungro-Vlachiei, a pururea privighiând pentru obştescele folosuri şi îngrijind pentru îmbunătăţirea
celor obştesci şi în partea locului ale domnescii Nâstre țări, de o potrivă
am îngrijit şi pentru mănăstirile cele închinate, care dintra egumenilor.

celor după vremi făr de

socotâlă

i lacomă epistasie aii ajuns

la pustiere

şi sub sarcină de fârte grele datorii, şi cu de adinsul silindu-Ne domnesce
și părintesce ca și cele până acum catahrisisuri ale egumenilor (cară priviă
numai la a lor în parte folos) să se precurme şi să se iconomisescă și
banii ce sunt datâre aceste mănăstiri pe la unii alţii dintre supușii Noștri
întru cari sunt şi văduve i copil sărmani, şi pentru carii toţi aceştia se

cuvine să.avem

face nedreptato

purtare de grijă şi să nu-i trecem cu

do către cel ce nu

vederea de a |i se

li se cuvinea fi egumeni);de aceea dar,

nu numal ca aceste sfinte lăcașuri să se ocârmuiască de acum înainte cu
Dună orinduială,

ci şi creditorii

de câţi bani ait a luă, precum

să dobândâscă

asemenea

o orînduială a izbrănirii

și atâţia

i văduve

săraci

lor

(carii

pentru mai multă siguranţie i-ai încredintat la mănăstirea lor de buni)
lor
să so iconomisâscă cu putincisi mângâere şi mulțămire la dreptăţile
mal
cele
găsescă
să
„ca
aaa
mănăstiri
alese imijlâce pentru cea de acum înainte ocârmuire a aceștii
mănăstarea
de-amăruntul
cu
cerceteze
să
datoril,
grele
fârte
în
învăluită

stirilor şi să pue la orînduială otcârmuirea

şi chibzuindu-se
cu

cale

că

egumenului

spre

colo

folositore; cari

mai

împreună, prin anatora Ne-aii arătat mijlOcele câte au găsit

trebuesc

spre

ocârmuirea

ce se va orîndui

aceşti!

mănăstiri,

însă destoinicia” a

epistat cu sciință de a egumeni

ţelepeiune şi chezăşie datâre pentru orl-ce

sfeterismos

sar

bine și cu În-

întîmplă. din

acareturilor
partea sa, i pentru crescerea veniturilor şi pentru îmbunătăţirea
întărire

mănăstirii, care şi Nous priimite fiindu-Ne, am dat domnesca Nâstrăepitrop și
şi am orînduit pre cuviosul archimandrit Dionisie Plumbueţeanu

ce se cuprind
ocârmuitor al aceştil mănăstiri, urmând întocmai orînduelelor
am scris
de-odată
tot
și
efori,
în anafora, sub eforia D-lor orînduiţilor boeri
tote câte cu rîvnă
şi către părinţii celor de jos mănăstiri ale Stetagorei pentru

ferbinte sat

întocmit

spre

folosul

mănăstirii de aici

și

a celor

de

jos

şi
odihnă şi mulţămire, care, după a datorici izbrănire în vreme, vor nădăjdui

EET
e i oma PPE
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In anul

1815, loan

Caragea

revine

asupra

mănăstirilor

închinate

şi rîn-

ajutor cu îndestulare, ca şi cuvioşii părinţi, judecând făr de patimă buna
orinduială ce sai făcut pentru acâsta şi cu obștescile cărți ale tuturor 1mă-

năstirilor întocmitore și adeveritore după obiceiii întărind, prin sfat deobşte
şi printr'o glăsuire, epistasia cuviosului archimandrit Dionisie Plumbuceţeanu

la mănăstirea Cotrocenilor, ca, avendu-şi cuviinciosa încredințare. să potă
săvirşi cea către mănăstire datoria sa şi să-și arăto rivna în faptă, ca unul

ce este mădular al mănăstirilor celor de jos. Dar cuvioşii părinți

tagora,

neprivind

ot

Sfe-

la acestea cu luare aminte, ci numal al lor folos vinânilu |,

făr de a le păsă cât de puţin de atâtea văduve şi sărmani co se prăpădese,
perdendu-şi ale lor din pricina mănăstirilor (cari s'ait zidit spre mângâcrea
omenirii, iar nu spre impilarea şi năpăstuirea c€)), ati trimes rgspuns fr de

nici o socotâlă
epistasia,

şi, în loc de a sistisi

mănăstirii,

se

silesc

făr

pre archimandritul

de nici

un

temeiii

de

Plumbueţeanu
dreptate

ca

să

la
r&

mâe egumen Ignatie, ce sai fost orînduit de ci mal înainte, după ce sai
vădit netrebuincios, ca unul ce nici sciință de cgumenie nu are, nică che:

zăşie, nici idei de obiceiurile pamâîntului, nici destoinicie spre a netezi multele
„şi forte spre învălueli a multor feluri de pricini ale aceşti! mănăstiri; drept
aceea, iată orînduim acestă pricină la obștesea cepiteorisie a Preaoslinţiei
Tale i a Sfinţiei Vâstre și a D-vâstre, ca, adunându-vă împreună, să luaţi sema
ctitoricescilor orîndueli i domnescului chrisov co este întocmit pentru
mănăstirile cele străine, să citiți apoi şi anaforaua orînduiţilor
efori i domnesca
Nostră întărire, cât şi respundătârele cărţi ale părinţilor celor
de jos mănăstiri
ŞI, impreună chibzuind adevărul şi folosul şi găsind
cele mal alese mijloce
ce vor privi spre a „mănăstirii îmbunătăţire şi uşurarea
cel de mare sumă
datorii, să Ni le arătaţi prin obştesca anafora, sati într'o
unire cu toții, dându-vă

părerea că sunt destoinice spre a mănăstiri! bună ocârmuire
câte până acum
sau intocmit, asemenea să Ne
Pentru

care,

arătaţi.

cât

mal

fără

de

zăbavă,

de 'Țâra-de-sus obştâsca hotărîre ce
Ianuarie

8.

veţi

şi

cerem

face.

(Pecetea gpd.)

prin

'Tolco

D-lui! Vel

pisah

|

pd.
”

Loswofâtul

—

1815

Vel Logofăt.

(Cod. LXXIP, fila 166 »)

Milostiiu Bojiiu_16 loan

Gheorghe

Caragea

vlachscoe.

R&posaţii

Voevod i Gospodar

zemle
”

întru fericire şi pururea

pomeniţi ctitor ii
lăcașuri de aici din domnâsc a Nâscei ce au zidit sfintră țâră, din dumpronie luminaţi fiind spre facer
i de bine

tele şi dumnedeescile

nedeâsca

şi milostenii,
înzestrat cu feluri de acareturi
sa
si
dătătâre de venituri
nu n
sura trebuinţei cheltuelilor,
al d Di
mă.
ci încă şi mai cu adaos (pre
cum
v&dute), cugetând şi rînduind
ca din prisosul veniturilor să în fi me
faceri de bine, milostenii,
se la co
prin buna otcârmuire Şi econ
omie a. rutei ea
ce se vor orindui

dupe vremi, precum

din chrisovul Domnici

Sao
«

3
ros
aa-
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duesce o nouă comisiune, compusă din Metropolitul, toți Episcopii, Divanul
tului Domn

Alexandru

Vodă Ipsilant, ce-l vădum trecut în condica

mănă-

stirii Bistriţa, Ne-am pliroforisit Domnia Mea de cuprinderea ctitoricescilor
testamenturi ale acelor r&posaţi ctitori, unde se bine dovedesce cugetul şi

sfirşitul zidiril i înzestrării acestor sfinte mănăstiri; pentru caro, osebit

de

îngrijirea ce se cuvine a o av6 stăpânirea după a sa datorie, atât pentru
a lor întregime şi bună fiinţă, cât şi pentru a se păzi acele bine primite
şi plăcute lui Dumnedei.ctitoresci orindueli, iar mai vîrtos pentru mănăstirile câte acei r&posaţi ctitori prin testamenturite lor lăsându-le slobode și
neîuchinate unde-vași, precum şi egumenii lor singuri stăpâni şi numai sub a
Stăpânirii ocârmuire, le-aii atirnat de privigherea şi îngrijirea domniei,
mal cu adaos avem datorie, atât Noi cât și cei după Noi fraţi luminaţi Domni, ca să

îngrijim prin tâte putincidsele mijlâce, nu numai pentrua lor bunăstare,ci şi

pentru paza ctitoricescilor orindueli, cât va fi prin putinţă, după ale vremilor
întimplări şi trebuinţe, lăsând nestrămutaţi din ocârmuirea eguimeniilor pro
egumenii acelor mănăstiri câţi se vor arătă cu dovadă în faptă buni eco-

a lor bună fiinţă şi, împotrivă, depărtând
nomi şi doritori cu osîrdie pentru
și lipsind din egumenie pre câţi din ci se vor dovedi în rea petrecere şi

rtl iconomi; dintre cari aceştia, fiind-că încă de la trecuta lună a lui Maiii
Ne-am însciințat Domnia Mea, de la obraze cinstite şi vrednice de totă credinţa, că este unul şi Iosif, co aii fost până acum egumen la mănăstire:
Bistriţa, dovedindu-se din multe urmări ale lui în rea şi necuvi6să petre-

cere şi economie,

n'am trecut Domnia Mea cu vederea

acestă însciinţare,

ci încă de atunci îndată, aducându.l aici pre numitul proin egumen, lam dat
în cercetarea Preaosfinţiei Salo Părintelui Metropolit i a Sfinţiei Sale Episcopului Buzăii, i a D-lui Vel Logofătului de “Pâra-de-sus, ca să-și paradosâscă

socotela mănăstirescilor

venituri

şi cheltueli şi, prin anaforaua ce Ne-aii

făcut, încă de la 22 ale trecutului Octombre, ne-aii arătat că, după cercetarea ce ati făcut socotelilor egumenici sale, saii dovedit, că nu numai n'ail
plătit datoria ce ai avut acâstă mănăstire, în diastima de patru ani de când
se afli egumenind, ci încă aii mal adăogat şi altă datorie, pe lângă care
Sai dovedit şi taleri 17.401 tăinuiţi de dinsul din veniturile mănăstiresci,
osobit de alte condee tăinuite, cari ai rămas a se cercetă la faţa locului
prin osebită poruncă ce vom da Domnia Mea; pre carele, după tot cuvîntul
a
drept, am şi lipsit din egumenia numitei mănăstiri şi, chibzuind de
bun
şi
petrecere
bună
cu
său,
podvigul
întru
cuvios
[ie
să
găsi pre altul, ca
Saiconom, aflat-am pre cuviosul archimandrit Samoil, egumen mănăstirii
egumeaflă
se
când
de
că
dovei, carele avem sciinţă, cu bună pliroforie,
ci încă
nind la acea mănăstire, nu numa! că s'aii arătat cu bună petrecere,
mănăstire,
acea
împovărată
fost
at
care
cu
34.700,
taleri
de
şi din datoria

ani,
după făgăduiala și chezăşia ce au dat că o va plăti în soroe de ş6seca pre .
şi
acum,
până
trecut
au
ce
ani
trei
în
aă şi plătitaprâpe de jumătate
tot pe
un cercat şi dovedit întru bună petrecere și economie, lam însărcinat
pentru
şi
dând
Bistriţa,
cuvioşia sa şi cu egumenia aceştii sfinte mănăstiri
pre Hagi”
acâsta chezaşi siguri şi cinstiţi la canţelaria Divanului Domniel Mele Polihrone,
Serdarul
frate-săii
cu
și
împreună
Craiova,
lanoş neguţătorul ot

24

V. A. URECHIĂ

și în plus boeril biv Vel
după

care

a

Ban C. Filipescu

lor chezăşie

am

şi biv Vel Ban

dat și Domnia

Mea

Gr. Brâncovea:

la mâna

cuvioşici

sale

acestă carte de egumenie cu ponturile și legăturile de mar jos arătate:
1) Să fie nestrămutat din egumenia aceştii mănăstiri soroc de (eco anl.
2) Să dea pe tot anul tal. şâse sute dece cu răsura lorat şcolelor, făr de a

se mal

scăd6 saii a

se ma!

adăogă,

şi

osebit

câte

taleri

cinci

mir,

cari
acești taleri cinci mil, când se va întîmplă iferescă Dumnedei) bolă de ciumă
în țâră, să aibă a da la epistaţii case! lăzăreturilor ce-l va orindui
ca să fie pentru trebuincissele cheltueli ale spitalurilor, iar în stăpânirea,
anil ce din
norocire nu va fi în țâră acost fel de boli, să dea la cutia milostenii
lor, ca
să se dea în lefile săracilor, făr de a socoti însă Vornicia
obștirilor
că, cu
luarea acestor bani, dobândesce vre-o câtuși de puţină
dicheomă asupra
aceșştii mănăstiri, sati a socoti că esto închinată
potrivă să o cunâscă cu totul slobodă, iar do altela acestă cpitropie, ci im:
orl-co fel de dări vor cși
pe cele-lalte mănăstiri acestă mănăstire să fio
cu
totul
apărată.
3) La împlinirea

sorocului de dece any, să aibă a da mănăstire
a slobodă
de tote datoriile ce sunt arătate în may
sus numita anafora a Preaoslinţiel
Sale Părintelui Metropolit i a Sfinţiei Sale Ipiscopul
ur Buz şi a D-lul Vel
Logofătului de 'Țâra-de-sus; iar de se
va mal arătă în urmă şi altă datorie
peste acesta, să nu fie supus cuvioșia sa
ori chezaşi! să sat mănăstirea
la plata aceeaşi datorii, ci să o plătâscă
însuși
Iosif proin egumenul.
4) T6tă zestrea mănăstirii, mișcătâre
şi
nemișcătr
e, câtă va primi prin
catastih, să fie dator a o paradosi deplin
la
împlinirea
soroculul do dece
ani, i dregerile ŞI meremeturile,
ce vor [i trebuinci6so atât în
mănăstire
cât şi la acareturile dupre la

moşiile mănăstiriy, să le facă; t6te
viilo mănăstirii să le caute ȘI să
moșiilei
le lucreze după cuviinţă şi cu bună
orîn-

precuni rimori
iue
ive se
bisrietel și ale mânăstiri după cuviință și

cele lalte datorii
ori ale cuvioşiel sale de mal us arătetiril
Sus arătate de dova vafacolipsi,
sati ur-la
mare împotrivă, să fie răspunqători
vre-o
chezașii s&y.
5) Ori de i se va păzi sorocul de dece
ani saă de nu,să nu fie supus a
paradosi nici o socotâlă
a veniturilor

se. va

lipsi

din

egumenie

înaintea

ŞI cheltuelilor mănăstiriy,

si în ză,

de

găsi atunci de cuvioșia sa veniturilesorocului şi vîndute măcar” d
moșiilor pe anii viitor, să rtnâc o or
vindute pe s6ma cuvioşiei sale,
făr
de
a se îndatoră să întâreă măcar bine
ban dintracele venituri.
un
precu
m
i de
plata
i
cu totul apărat,
»P
pămăe
Ş
p
datoriei
mănăstirPi
ii săsă r&mâ

6) Fiind-că i veni
ve turile Irmoșiilor mănăstirii su
Î du t
nt vîn
Iosif până la viitorul Sf. ă
numitul proin
Gheorghe şi mănăs tirea
pana,Ă atun
oo r&mâne lipsită
de vre, ci
un A alt4 venit ca să-și P6tă înt
4
împins
tuială, precum și cuvioşia
Dn:
inci6
sa, egumen
egumen

a cheltui

până atunci de la sineși; ul cest de aculna mu cai nisa m
de . aceea dar, banir ce
s'au dovedit i
.
.
+.
“

A
A
.
năstirii, împ
linindu-se de orîn
i
i
duitul Logofăt al Divanu
.
de acu
Se
l > Un se dea un
egu
Ghema
orge. men
nen, ca ca să-i fie P pentru d] nelt i
stu
€
ă
uiala mănăstiriini! până la
viitorul
._.
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mănăstirilor

închinate şi în

7) De se va întîmplă (ferâscă Dumnedei), în diastima egumeniei sale, a
se face stricăciune i altă pagubă mănăstirii sa vre-unul alt acaret al săă,
din vre-o năvălire de vrăjmași, sait de răsboiii, ori din cutremur, sait de foc

pricinuit de vrăjmaşi sai hoţi, să nu fie dator cuvioşia sa a preînnoi şi a

pune lu loc cu cheltuiala şi cu veniturile mănăstiriY, ori de la sineși, sai
chezaşi! st! să se supere câtuși de puţin cu vre-o răspundere pentru acestea.
8) De se va întîmplă cuvioşiei sale morte mai înaintea împlinirii soro:

cului de dece ani, să r&mâe în locul s&ii chezașii săi și să se urmeze

acestă

simfonie chiar pe chipul lor întocmai ca când ar fi şi viii cuvioşia sa, fără
de a se strămută câtuși de puţin, fără numai stăpânirea să orînduiască un
călugăr la mănăstire dintre călugării mănăstirii, ca să pârte numai închipuirea de egumen și orînduiala bisericii să o păzâscă. Drept aceea poruncim Domnia Mea tuturor călugăraşilor, 6menilor şi robilor mănăstirii,
să cunâsceţi pre cuviosul Samoil de egumen al aceştii mănăstiri, dându-i

supunere și ascultare la cele ce vă va porunci asupra trebilor mănăstiresci,

că ori-carele se va arătă împotrivitor să scie că se va pedepsi; şi D-ta Vel
Logotete de 'Ţâra-de-sus să laci oscbită porunca Domniei Mele orinduind,
după obiceiii, Logolăt de Divan, ca să mergă împreună cu cuviosul egumen
spre a-l aşeză la numita mănăstire şi a-i da t6tă zestrea mănăstirii după

— 1816 Noembre 8.
orînduială cu catastih de perilavi; i saam receh gpd.
procitoh.
Logof&t,
Michalache Racoviţă Vel
loan Caragea Voevod.
(Pecetea

gpd.)

(Cod. LXXIV, fila 166)
Mânăstirea

Ingrijire avend Domnia
nâsca Nâstră ţ6ră, iar mal
saţii ctitori! lor, zidindu-le
nituri, prin testamenturile
precum şi pre «gumenii

Dălul.

Mea pentru tote mănăstirile de aici din domvîrtos pentru câte dintr'aceste mănăstiri r&poşi înzestrându-le cu acareturi dătătore de velor le-aii lăsat slobode:şi neînchinate unde-vaşi,
lor singuri stăpâni, şi numai sub a stăpânirii

otcârmuire atîrnându-le de privigherea şi îngrijirea domniei, mal cu adaos

Domni,
avem datorie, atât Nol cât şi cei din urma Nâstră fraţi luminaţi
a lor
pentru
numai
nu
mijl6ce,
ca să îngrijim prin tâte putincidsele
puprin
fi
va
cât
orîndueli,
ilor
ctitoricesc
paza
bună stare, ci şi pentru

tință, după ale vremilor întîmplări şi trebuinţe; după

acâstă dar a Nostră

domnesci, am
neapărată datorie, precum şi pentru alte mănăstiri slobode
în scris,
legături
prin
egumeni,
orînduit
am
şi
lor
chibzuit cele spre iolosul
una
acesta
şi
(fiind
Dâlul
mănăstirea
pentru
și
aşă
urmeze;
să
în ce chip
intocmit
am
ci,
folosul
spre
din cele neînchinate unde-vași), socotind cele
orînduiala

de

mai

jos

arătată,

iubitorul de Dumnedeii

aceștii

mănăstiri,

în

după

care

Şi însuşi

Sfinţia

Sa

archiereul

şi

Cervino lacova primit a se însărcină cu egumenia

soroc

de

qece

ani, carele

dând

chezaş

la canţilaria
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deosebi a mănăstiri! Cotrocenilor, al căreia egumen
râu, că eră acum grozav de încărcată de datorii.

o administră atât de

domnescului Nostru Divan pre D-luY biv Vel Stolnicul Constandin Buzi, i
sait dat şi Sfinţiei Sale acesti carte a Domnie! Mele cu coprinderea de
mal jos arătată:

1) Să fie

nestrămutat din

,

Aa

egumenia

mănăstiri!

în

soroc

de dece

anl.

2) Să dea pe tot anul banii şedlelor după f6ia ce am întocmit-o Domnia
Mea în l6t. 1817, adecă taleri 250, cum şi câte taleri 3.000, caro
aceşti ta:

leri 3.000, când se va întîmplă (ferâscă Dumnedeii) bolă do ciumă
aibă a-l da la epistaţii casel lăzăreturilor ce-l va orindui stăpânirea,în eră, să
ca să lie
pentru trebuinci6sele cheltueli ale spitalurilor, iar în anii co
din norocire
nu va
fi în

ţ6ră acest fel do belă, să-l dea la cutia milostenicy,
ca să se dea
în lefile săracilor, fără a socoti însă Dvornicia obştirilor
că,
cu
luarea acestor bani, dobinuesce vre-o câtuşi de puţina dicheomă
asupra aceştii mănăstiri, sai a socoti

că esto închinată la acestă
o cunâscă cu totul slobodă; cari bani să aibă a-l epitropie, ci împotrivă să
răspunde cu analoghie
„pe fieş-care lună, iar de alte ori-ce fel de
dări vor cși pe cele-lalte mă:
năstiri acestă mănăstire să fie cu totul apărată,
3) Ori-câte

acareturi

ar face po moșiile

și tot lucrul viilor i judecăţi ce se va urmămănăstiri! i în mănăstire, cum
după vrem! la moşiile mănăstirii, pentru împresurarea, hotarelor de
către vecini, saii pentru vre-o altă
pricină, tâte aceste cheltueli co se va întîmplă
să io do la Slinţia Sa, afară
numai de se va întîmplă (ferâscă Dumnedei
) în diastima acestul soroc a
se
face vre:o stricăciune

i altă pagubă

mănăstirii

sati vre unul alt acaret
al săi de vre-o năvălire de. vrăjmași,
ori din toc pricinuit de OY, saii
răsboiti, ori de cutremur; atunci
de
să arăte la stăpânire acea dovedită
căciune,
strica
stricăciuni.

să

chibzuiască

mijlocul

cel

cuviincios

pentru

«dlregerea acel

4) Viile să le lucreze cu bună orinduială
, ca să le aducă la bună
duială și stare.
orin„5) Orînduelile bisericesci i ale
mănastirii să ]e păzescă după
și după testamentul ctitorilor.
cuviinţă
6) Zestrea

împlinirea

mănăstirii,
sorocului

să

mișcătOre,
fie dator

nemișcătsre
a o da: deplin

și

de sincși mişcătăre, la

ă catastihul de perilavi,
cu care aii primit-o acum, afară
numai din țigani, c ari ori
de vor muri sai
de se vor spori până la împlinirea
sorocului de m al sus arăt
Buba sai câştigul în norocul mănăstirii,
at, să fie paiar când Ss e va dove
cal va tigani din pricina
di
că at fugit
necăutării
p
inţia Sa, atunci să [ie dator, cua sati a_relei petreceri, ce vor cercă
Sfinţiei Sale cheltuială, ori a-i
la urma lor, sait a-i pune
duce
la loc; iar din veniturile
de se va întîmplă, sati câştig,
mănăstirii or
bă
până la împlinirea
dup

, sorocului de q
fie în norocul Sf. Sale, făr de
A
pt
ori Sf. Sa să ceră vre-o pagubă.ai se luă de către cine-v
inict o
socati
î ȘI Biel o socotâlă,
„7) La împlinirea sorocului de
dece ani să lase măn
nici o datorie și, la catagrafia
ăst
ire
a slobodă
cută de r&posatul archiereii, să ce se va, face, de s e va găsi vre-o datori fără
e fă.
se plătâscă din avuţul
lui, căc
i

acel

r&posat,
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Cotroceni), vechia reşedinţă domnescă de vară, mai ales după arderea Curţii
când aii luat mănăstirea acâsta, ait luat-o fără datorie, după cum se cuprinde
în catastihul de perilavi iscălit de chiar acel r&posat.
S) Chezașul

Divanului

de mai

sus arătat să dea

chezăşia

sa în scris la canţelaria,

Domniei Mele, legându-se, că ori de nu va păzi şi va urmă SI. Sa

tâte cele de mai

sus

întocmai

arătate

și pe deplin, saii

de nu

va da

la

împlinirea sorocului zestrea mănăstiri! deplin, precum sai dis mal sus, să

lie însuși chezaşul răspundător şi platnic întru tâte, fără de a i se primi
vre-un cuvint de pricinuire.
9) Do se va întîmplă mortea Sf. Sale mai înaintea sorocului de dece ani,
să r&mâe chezaşul în locul Sf. Sale şi să urmeze acâstă simfonie pe chipul
chezașului, întoemat ca când ar trăi şi Sf. Sa, fâră a se strămulă câtuși deo
puţin, iar stăpânirea să orînduiască atunci un călugăr la mănăstire ca să

pârte numi închipuirea de egumen şi să fie purtător de grijă a se păzi
— 1813 lunuarie 21.
orînduiala bisericii; i saam receh pd.
(Iscălitura

gpd.)

(Pecotea

(Cod. LNNY, filu 200

Apropo

sp.)

».)

identic este actul de garanţie dat, în

egumenul mănăstirii Delul:
«Fiind-că la mănăstirea Dâlul

Prea Inălţatul nostru Domn

din sud.

1818 Ianuarie

Dimboviţa

21, pentru

aii orînduit Măria

Sa

egumen pre Si Sa archiereul Iacov Cervino, cu'

ponturile ce se arată în luminată cartea Măriel Sale, ce
şi pentru siguranţa celor întocmite şi legate dea se păzi
pra îngrijirii archieriei sale, saii când împotrivă nu va
dinţez cii sub a mea iscălitură cele de mai jos arătate

i sai dat la mâni,
câte privesc asufi următor, încreponturi adecă:

1) Să fie nestrămutat din egumenia mănăstirii în soroc de qece ani.

2) Să
Sa, din
nici, ca
că, cu

Măria,
dea pe tot anul banii şedlelor, după f6ia cea întocmită de
.
milostecutia
la
3.000
taleri
câte
şi
cum
let 1817, adecă taleri 420,
obştirilor
Dvornicia
însă
socoti
a
fără
săracilor,
lefile
să se dea în
dicheomă
luarea acestor bani, dobândesce vre-o câtuși de puţină

acestă epitropie,
asupra aceştii mănăstiri, sati a o socoti că este închinată la aibă
a-i râspunde
să
.bani
cari
slobodă;
totul
cu
ci împotrivă să o cunâscă
,
a
NA
lună.
cu analoghie pe fieş-care
în mănăstire, cum şi
3) Or-câte acareturi ar face pe moşiile mănăstirii i
la moşiile mănăvremi
după
urmă
vor
tot lucrul viilor, i judecăţi co se
hotarelor de către vecini, sait pentru vre-o altă

stirii, pentru împresurarea
Dumnedeii) în diapricină, tâte aceste cheltueli ce se va întîmplă (ferâscă
pagubă mănăstirii
altă
i
e
stricăciun
stima acestui soroc, a se face vre:0
vrăjmași, ori din
de
năvălire
vre-o
din
sati vre-unui acaret al mănăstirii
atunci să, arăte la Stă
foc pricinuit de ei, sati de răsboiă, ori de cutremur;
ă
pânire acea dovedită stricăciune, ca să se chibzuiasc
_
.
cios pentru dregerea acel stricăciuni

mijlocul
Ş

cel cuviini
_

aducă la bună stare
4) Viile să le lucreze cu bună orînduială, ca să le
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domnesc!

în luna Decembre

1812, atrage în mod deosebit atenţiunea Dom.

5) Orînduelile bisericesci i ale mănăstirii să lo păzâscă după cuviință şi

după

testamentul

ctitorilor, etc.

(Ca în actul de ma!

Următorul act de egumenie, în redacţiune

sus, este

chiar în context

Ingrijire

având

Nostră

ţ6ră,

Domnia

iar mal

6, 7, și 8,

uno-ori variând de colo do ma!

calificat de contract:

Mănăslirea

nâsca

sus, ponturile

Mea

Ilurezul

virtos

pentru

din sud.

pentru

tote

Vilcea.

mănăstirile

câte dintraceste

do aici din

mănăstiri

dom.

ră.
posaţii ctitorii lor, zidindu-le şi înzestrându-le cu acaretu
ri cătătoro «dle ve:
nituri, prin testamenturile lor le-ai lăsat slobode şi neînchi
nate unde:
vaşi, precum şi pre cgumenii lor singuri stăpâni şi numa!
sub
a Stăpânirii
otcârmuire, atârnându-le de privigherca şi îngrijirea
domniei, mal cu adaos
avem datorie, atât Noi cât și cel din urma Nostră frați
luminaţi Domni, ca
să îngrijim prin tâte putincissele mijlOce, nu numat
pentru
a lor bună stare,
ci și pentru paza ctitoricescilor orinducii, cât va
[i
prin
putință,
după ale
vremilor întîmplări şi trebuinţi; după acâsta dar
a Nâstră neapărată datorie,
precum şi pentru alte mănăstiri slobode domnes
cl am chibzuit celo de
tolosul

lor și am orînduit egumen! prin legături
în scris în ce chip să se
așă şi pontru mănăstirea Ilurezul din sud.
Vilcea (fiind şi acesta
"una din cele neînchinate unde-vaşi),
socotind cele spre folosul ot,am întocmi
t
orînduiala de mai jos arătată și, după
pliroforia ce am luat de Ja D-lui
cinstit şi credincios boerul Domnict Mele
biv Vel Banu Grigorie Brâncoveanu,
ctitorul aceştii mănăstiri Hurezul, pentru
cuviosul Ghermano arehimandrit,
ce ai fost până acum egumen la
numita mănăstire şi se purtă cu bună
orinduială şi aă ţinut mănăstirea în bună
stare, aii dres şi ati meremetisit cele
stricate și n'aă îndatorat mănăstirea,
având şi petrecerea sa îmbunătăţită
după datoria ce se cuvine unut
urmeze,

egumen, și pentru ca şi de acum înainto
să-și îndoiască rivna și silința ce-ai
avut cu acâstă si. mănăstire, atât spre
PodOba și întărirea şi adăogirea lucruril
or și a zestrit mănăstiri cât
spre slintele slujbe şi rugăciunile
şi

ce se săvîrșesc către milostivul Dumned
la Sfintul jărtfeluie a se face după
eii
cannele şi orînduiala ce aă mănăsti
făr de scădere, i-am dat acâstă
rile
domnssca Nâstră carte cu ponturile
jos arătate:
de mai
1) Să fie nestrămutat din egumen
ia mănăstirii în tâtă viţa
du-so precum s'a purtat până acum.
sa purtân!
2) Să dea pe tot anul banir şeolelor
taleri 400, cu metonul c, după
tocmirea ce s'a făcut de Domnia
înMea în anul trecut cu 1&ţ,
tote mănăstirile ţări! la plata
1817 A !
banilor
şedlelor
,
care este vechii şi caLoni
obiceii, întru care întocmire
it
este
dimpreună cu metohul ei, făr de şi mănăstirea acesta cu arătata s i
a
se
mai
scăd6 sai a se maj adă i
osebit să dea şi taleri 1.200
intimplă (ferâscă Dumnedeiă) pe fieş-care an;: cari aceşti bani, când ȘI
bâlă de ciumă

în țeră, să aibă

a-i da la cpi-
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nitorului. El rînduesce asupra acestei mănăstiri o anumită eforie, compusă din

staţii case! lazareturilor, iar în ani! cei ce din norocire nu va fi în (6ră
acest fel de b6lă, să-l dea .la cutia milosteniilor, pentru sufletul acestor r&posaţi ctitori, făr de a o socoti însă Vornicia obştirilor că, cu luarea acestor
bani, dobândesce vre-o câtuşi de puţină dicheomă asupra aceştii mănăstiri,

sati a socoti că este închinată sub acâstă epitropie,
nâscă cu totul

slobodă;

cari

să

bani

aibă

a-i

da

ci împotrivă să o cu-

po

taleri

100

pe

lieș-

care lună de la qi'ntâiii a lunii lui Martie 1ât. 1818, iar de alte ori-ce fel de
dări vor eşi şi peste cele-l-alte mănăstiri acâstă mănăstire să (ie cu totul

aptrată.
3) Dregerile şi meremeturile ce vor fi trebuineiâse, atât în mănăstire cât
şi la acareturile de pre la moşiile mănăstirii, să le facă, cum şi tote moşiile i viile mănăstirii să le caute şi să le lucreze după cuviință şi buna
orînduială, precum s'ait urmat şi până acum, cum şi zestrea mănăstirii, care
ait priimit-o prin catastihul săi de perilavi, să o aibă întregă şi de faţă şi,
de va fi în putinţă, să se şi înmulţescă, ca să aibă cinste şi laudă în viţă
şi după petrecania sa, iar nu împotrivă cu scădere, pentru că Domnia Mea,
nădăjduind dreptului stă cuget, după încredințarea ce Ne-a dat D-lui biv
Vel Banul Grigorie Brâncoveanu, nu lam îndatorat la nică un fel de chezăşie, precum ai dat alți egumeni după la alte mănăstiri slobode domnesci
ca acesta.

4) In tâtă viâţa egumenici sale socotdlă să nu i so ccră, de se va purtă bine.
5) De so va întîmplă, ferescă Dumnedeii, a se face stricăciune în oblăduirea

egumenici sale, or! alte pagube mănăstirii, sait vre-unui alt acaret al mănăstirii,

de vre-o năvălire de vrăjmaşi i de răsboiii, ori de cutremur, sait de foc pricinuit

de vrăjmași saii hoţi, atunci întîmplătârea primejdie să o facă cunoscută
.
stăpâniril, spre a i se da voe să se împrumute să drâgă cele stricate la loc,
prososait
avlicesci
zapise
iar când împotrivă se vu găsi datorie, orl-ce

pichis să plătescă din periusia sa; drept aceea poruncim Domnia Mea tuturor călugărilor, 6menilor şi robilor de la numita mănăstire, să-l cunosceţi
.
de egumen al aceştii mănăstiri în tâtă vicţa, dându-i supunere
pre numitul
căci orişi ascultare la cele ce vă va porunci asupra trebilor mănăstiresci,
Mele
Domniei
arătă
a-i
voe
are
că
seio
să
împotrivitor
carele se va arătă
după
vremea,
totă
în.
cărora
ca să se pedepsescă, afară de robii mănăstirii,
în ţări străine;
vina lor, a certă, aflându-se cu priveghere de a nu-i răspândi
de la
contract
asemenea
primesci
să
“'era-de-sus
de
şi Dita Vel Logofete
Dicanţelaria
la
dat
măna cuvioşiei sale cu ponturile de mai sus arătate,
egumenapentru
întocmiri
şi
vanului, cari amîndout aceste aşezămiînturi
Divanului spre a
tul săi la mănăstirea Iurozul să.se trâcă şi în condica

fi sciute. — 1818 Februarie 25.
(Iscălitura şi pecetea
Tapisul,

adecă

contractul

în condica de chrisove.

pd.)
aceştii

|

cărți a mănăstirii

Ilurezul, s'aii

trecut

|
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Beizadea Iorgu Caragea, fiul stă, şi din bocri! biv Vel Banul Gr, Brâncov
eanu

Important este actul următor, care amintesce
mănăstirii Câmpulung:
Jă

Joan

Gheorghe
g

Caragqea

Voevod

Cetindu se înaintea Domniei

de

o

2 Gospodar

veche
zemle

restaurare a

vlachscoe.

Melo acâstă alăturată anafor

a a Sfinţier Sale
iubitorului de Dumnedei Episcopul Argeşiu, sai
cetit împreună şi jalba ce
Mi-ai dat Sfinţia Sa archioreul Aparmia, năstavnicul
mănăstiri! Câmpulunsului,
Qicend că, de i se va mal da acâstă mănăs
tire de a o ţint încă dece aul
„peste
împlinirea sorocului celor-lalţi deco următ
chezașul ce-l are dat pentru co dintây dece ori şi de i so va ridică şi
an! pentru aceşti următori
dece ani, primesce a face cu

cheltuială de la sineși acest meremet al
bi:
în jos se arată, şi, la implinirea sorocu
lul de
20 de ani, să lase mănăstirea cu' totul
slobodă do ori ce datorie; a căruia
cerere de a i se rădică chezașul nu
este priimită Domnie! Mele, căc! fiinţa
și nerădicarea chezașului îi este mar
vîrtos spre dovadă a bunului cuget
al Sfinţiei Sale, cu care se arată asupra
acești! mănăstiri, dar să i se dee mănăstirea pe alţi dece ant, de
vreme
sericii, întocmai

meremet

cu

precum

din

mai

ce alt
mănăstiri! în

veniturile

mijloc nu este dea se luce acest
diastima soroculul acestor ur-

mători dece ani, după arătarea
ce Ne face printr'acestă anaforă
Sfinţia Sa
Episcopul Argeşiul, priiiiim Domni
a Mea cererea archicreuluy Apami
tărîm, ca, de va Săvirşi acest
a şi homeremetal biserici cu cheltuială
la viitorul an saii cel mult până
de la sineşI
mănăstire Câmpulung, peste împlinla al doilea an, să aibă a mal ține acestă
irea

sorocului de dece ani ce-l este
încă dece ani de atunci înainte, tot
cu
același mijloc şi legături ce dată,
arătate în cartea Domniei Mele ce
sunt
este
dată
pentru următorul soroc de dece
ani, întru tote întocmai, fără câtuși
de puţină Străm

tenderisi
stui

la împlinirea

meremet;

de

se ceră a aduce

sorocului

care

poruncim

chezășie

dece ani, iar nefăcând

in
og

rea

ănăaț:

numai

nână

până

un

D-tale

Logolfete

în. scris

urmarea

Y

?

utare și făâr de a Drepentru cheltuial; i se

nici măcar
de

Ve]

la chezașul

meremetului
ini

ban

la împlinirea

(Cod. LXXV, fila 221 v.)

Pera-de-si S să .

şi

entru

de ma! sus arătată

soroculur

(Pecetea spd.)

de

sti

următorilor
Vel

“9

ser-lalţr

să aibă
i
«
ca

dece

ani.

Logoftt,

Iată actul ori contractul de
prelungire pe alţi dece anţ
a egumenici:
Cartea archiereului Filarel Apa
nia

Ingrijire având

la Câmpulung

Domnia Mea pentru tâte mănă
stirile de aici din d
;
vîrtos pentru câte dintr'aceste
mănăstiri r&
amnesca
torii lor, zidindu-le și înzestrândule cu acareturi dătătâre de vebiteatil clitestamenturile lor le-aii lăsat
slobode şi neînchinate unde-vaș
i,
pp uri, prin
pre egumenii lor singuri stăp
âni și numai sub a stăpânirii
.
ocârmuire 3 «dlu
tatii
Nâstră

ţeră,

iar

mat
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Iiind-că aceşti boeri

nu

nându-le de privigherea şi îngrijirea domniei, mai cu adaos avem datorie,
atât Noi cât şi ccă din urma Nâstră fraţi luminaţi Domni, ea să îngrijim prin

tote putincisele mijlâce, nu numai
paza clitoricescilor

orîndueli,

pentru a lor bună

cât va fi prin putinţă,

stare, ci şi pentru

după ale vremilor

în-

timplări şi trebuinţe; după acâstă dar a Nostri neapărată datorie, precum
pentru mănăstirea Bistriţa, chibzuindu-le spre folosul ei, am orinduit egumen

prin legătură în scris în'ce chip să urmeze, aşă şi pentru mănăstirea Câmpulungului (Bind şi acesta una din cele neînchinate unde-vaşi), chibzuind
cele spre folosul ok, am întocmit orînduiala de mai jos arătată, după care
şi însuși Sfinţia Sa archiereul Filaret Apamia, ce aii fost până acum năstavnic
la acestă mănăstire, orînduit încă din l6t. 1813, au primit a se însărcină și

de acum

acești! mănăstiri, care

înainte în soroce de qece ani cu egumenia

dând chezaş la canţelariu domnescului Nostru Divan pre D-lui biv Vel Pa:
harnicu, Andonache 'Teohar, i s'aă dat şi Sfinţiei Sale acâstă carte a Domniei.

Mele cu cuprinderea de mai jos arătată:
1) Să fie nestrămutat din egumenia mănăstirii în soroc de dece ani.
2) Să dea

înainte, cum

şcdlelor, după obiceiii, precum ati fost şi mai

banii

pe tot anul

şi câte taleri 2.500 la cutia milosteniilor, ca să se dea în lefile
socoti însă Dvornicia

săracilor, fărăa

obştirilor că, cu luarea acestor bani,

dobândesce vre-o câtuşi de puţină dicheomă asupra

aceştii mănăstiri, saii

a o socoti că este închinată la acâstă epitropie, ci împotrivă să o cundscă
cu totul slobodă; cari bani să aibă a-i r&spunde cu analoghie pe fieș-care lună.

3) Biserica, fiind cu acoperemiîntul de tot stricat, dărăpănat, să fie dator la
viitorul an ca să o acopere de isnovă.

4) T6tă datoria mănăstirii, ce este cu zapise avlicesci, în soroc de cinci
luni să o plătâscă şi să aducă acele zapise la canţelaria Domniei Mele, ca
E
,
să se rumpă.

5) Om ce acareturi ar face

pe moşiile mănăstirii, cum şi tot lucrul viilor

imprei judecată ce se va urmă după vremi la moșiile mănăstirii, pentru
aceste
tote
pricină,
altă
vre-o
pentru
sait
vecini,
către
de
hotarelor
surarea

va
cheltueli ce se va întimplă să fie de la Sfinţia Sa, afară numai de se strivre-o
face
se
a
soroc
acestui
diastima
în
intimplă (ferescă Dumnedei)
din vre-o
căciune, i altă pagubă mănăstirii, sati vre-unui alt acaret al sti
de cuori
răsboiii,
de
sait
ef,
de
năvălire de vrăjmaşi, ori din foc pricinuit
tremur,
zuiască

să arate

atunci
mijlocul

si le lucreze

cu

cel

la stăpânire acea dovedită stricăciune, ca să se chib-

cuviineios

bună

pentru

orînduială,

dregerea

acei stricăciuni;

viile încă

după

cuviinţă

ca să lo aducă la bună stare.

6) Oriînduelile bisericesct i ale mănăstirii să le păzâscă

şi după testamentul ctitorilor.
7) Zestrea mănăstirii, mişcătâre

,
,
,
şi nemişcătore

împlinirea sorocului, să fie dator a o da deplin
când

sai

orînduit

năstavnic

Ș

III
|
,
și de sineşi mişcătore, la

după

catastih de perilavi

la acea mănăstire în Ict

primito
de vor spori până
1813, afară numai de ţiganii, cari, ori de vor muri saii
saii câştigul în
paguba
fie
să
la împlinirea sorocului de mai sus arătat,
-va ţigani din
niscare
fugit
ai
că
dovedi
va
se
norocul mănăstirii, iar când

cu care ai

|
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pot să se adune regulat la hanul

Șerban-Vodă,

unile sunt biurourile Iforiei,

pricina necăutării saă a relei petreceri ce vor cercă despre Sfinţia Sa, atunci
să fie dator, cu a Sfinţiei Sale
pune la loc; iar din veniturile

cheltuială, ori a-i aduce la urma lor, sati a-l
mănăstirii, ori pagubă de se va întîmplă,

saii câștig, până la împlinirea sorocului de dece ant, să fie în norocul Sfinţiei
Sale, lără de a i se luă de către cine-vași nici o socotelă, or! Sfinţia Sa să
ceră

vre-o

pagubă.

8) La împlinirea soroculul de Qece ant, să lase mănăstirea

slobodă

cu

totul de datorie, precum asemenea să lase slobode şi arendile tuturor acareturilor şi moșiilor mănăstirii.
9) Chezaşul de mail sus arătat să dea chezăşia sa în scris la canţelaria
Divanului Domniei Mele, legându-se ca, ori «le nu va păzi şi va urmă Sfinţia

Sa tote cele de mal sus arătate întocmat şi po deplin, saă de nu va dala
împlinirea sorocului zestrea mănăstiri! deplin, precurn sai (is may sus, să
fie însuşi chezaşul răspundător
vre-un cuvint de pricinuire.

10) De i se va întîmplă

şi

morte

platnic

întru

tâte,

Sfinţiei Sale mat

fâr de

ai

înaintea

se primi

sorocului

de

dece ani, să rămâe chezaşul în locu-i şi să so urmeze acâstă simfonie pe
chipul chezaşului întocmai ca când ar trăi și Sfinţia Sa, fără
a se strămută
câtuşi de puţin, fără numa! stăpânirea să orînduiască atunci un călugăr
la
mănăstire, ca să porte numai închipuirea de egumen şi si lio purtător de urijă
a se păzi orinduiala biserici; i saam receh gpd.—1817 Aprilie
25.
Vel Losolel.
„(Pecetea pd.)

(Cod. LXXV, fila 22 »)

”

lată acum l și cărți do egumenie,C, mai
ales la mănăstir ile închinate, şi
m
unde nn cră sub acest nume deghisată o adevărată
arendare:
Carte de cgiumenie.

Dat-am

domnesca Nâstră carte de egumenie .

făcut Domnia

Mea egumen

face

lucrurile

la mănăstirea.

.

„pre

. .

carele|

sud...
A
în locul. ... ....
.ce at fost până acum, după uleserea Prea sf . ici
Sale Părintelui Metropolit. Deci, mergând la numita mănăstire să iute
zapt

t6te

după orînduială,
drege

mănăstirii,

mișcătâro

carele să se silâscă a ţine

şi a meremetisi

cele

stricate, ca să

nu

şi

nemişcătore

mănăstirea
ajungă

prin cat DA ip

în bună

la dărăpănaro

Sta
Să î

nomisescă bine zestrea mănăstirii, a o aduce
la spor şi adaos; si nu i
greueze mănăstirea cu datorii, păzind cea
dintru început întocmire a E
năstirii, după orînduiala răposaţilor ctitori şi după
testamenturile j Ana
stirilor ce de obşte

în faptă. Poruncim

năstirii, să cunâsceţi

sunt date, ca să i se cundscă buna cconomie şi

Domnia

Mea

pre numitul

vrei

părinţilor, i vouă slugilor şi robilor mea
archimandrit

de egumen

al aceștiy

mă

a
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apoi Domnitorul dă acesteia, ca un director şi cancelarist permânent la trâbă
pre biv Vel Clucerul C. Predescu.

Dim în anexele volumului o serie bogată
ţeră

din

mănăstiri

merâse

de la Delul

Curţii domnesci

şi

Orient.

din

Spirit, se mută

de chrisâve reînnoite la nu-

Vornicia

care

în

document,

obştirilor

cere

care

în casele lui Gr. Ghica,

există în fundul curţii casei Lahovari.

şi acum

arderea

după

Caragea Vodă,
Se probâză

cu un

acâsta

să facă spital

voe

lui Vodă

de

ciumaţi în IMunul Filaret, care veniă pe locul actualului 'Teatru Naţional.
Actul dice că acest han eră peste drum de curtea, în care acum s'a mutat

|

domnia, după arderea Curți! sospod.

năstiră, căruia să-i daţi tâtă supunerea.și ascultarea, ca să pâlă săvirşi tre

pile mănăstiri!

fără de cusur.— 1812
15.—Sa

Ianuarie

1817

Decembre .10.

rînduitla mănăstirea

mănăstirii de jos.
Sa rînduit egumen

monach, după alegerea
1818 Ianuarie 21. —

Michaiii- Vodă Antim Iero-

la mănăstirea

|
Dâlul 'din

sud.

N

Dimboviţa Iacov Cervino Episcopul.

(Cod. LAXXYV, fila 46 »;)
Posedăm

câte-va

documente

dece ani, ci po viâţă. Dejă

am

de numire
adus

mai

de egumeni
sus

Hurezul” Mai iată altul:

pe câte

nu numai

contractul pentru

mănăstirea

|

Chrisovul Păvinlelui Sevastis a [i statornic la Tismana.
De

vreme

ce,

asemănarea

după

novădutei

întoemiri

a celor ceresci, şi

că dice Dumnedeii

cele pămîntesci ai bună orînduială și bunul așezămînt,şi Domnii stăpânesc»,
în Sfinta Scriptură : «Prin mine Impăraţii împărăţese
stare a celor
cărora li sati hărăzit de la Dumnedeii a griji pentru buna
lumesci

în două

chipuri, adecă bisericesce

tâiti a îi supuşi la dumnedeescile

pravili,

şi politicesce, iar mal ales şi în-

ca printrînsele. să lucreze cele

după vrednicie,:căci cine
folositâre de obşte nemului.omenesc, dând tuturor
şi a împărtăşi pre cel vredcaută pre cei vrednici laudă, lui. își dobândesce,
o pricină în-

folos este
-de e
nici cu cele: după cuviinţă şi cu ceea ce est
lor. şi să silâscă ca prin
faptele
urmeze
să
demnătâre şi altora, ca, vădend,
învredă, să vie şi el în trepta vredniciei. Drept aceea,

învățătură şi ostendl
acestei pravoslavnice
nicindu-Ne şi pre Noi Domnul Dumnedei cu domnia Sf. Sa Episcopul Seeii
Dumneg
de
ul
Pân-Rumănesci, găsit-am pre iubitor
pămîntenii de aici, vrednic şi cuvios întru slujba
dintre

Chir Dionisie,
fost dat Nichifor egumen
sa, carele la lt. 1795, după în scris paretisis ce ai
Mitropolitul -Dositeiit
proin
de
făcut
Delânul 'şi după arătarea ce sai fost

vastis

— Tom.
1, A. Ureehil,

X.— Istoria

Pomânilore

|

3
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Iată acum

actele de reînnoirea aceste! epitropil:

I6 Ioun

Gheorghe

Curagea

Voevod

i Gospodar

zenle

vluchsroe.

Luminăţia 'Ta Beizadea Gheorghe Caragea, al Nostru prea iubit fiii, i D-vostre cinstiţilor şi credincioşi boerilor a! Domnie! Mele biv Vel Bano Gri.

către

Domnia

Sa fratele Alexandru

Moruz

Vocvod,

s'aii

fost

orinduit

nu-

mitul archiereii, apol în urmă iarăşi acel Metropolit cu anaforă ai fost făcut
arătare r&posatului Domn Alexandru Vodă Ipsilante, că acea mănăstire liind
supusă la datorie și aflându-se în dărăpănare din ncîngrijirea esumenului,

co ai stătut după vremi, cu făgăduială de neschimbare în vicţa sa din acea
egumenie a Dâlului, ai supus pro numitul archiereii de ai primit egumenia,

făgăduindu-se și Sfinţia Sa o aplăti de datorie şi a o preînnoi cu totul, cu
care anaforă cerându-se sigurilă egumenului numitului archiereii la acea

mănăstire,

Domnia

Sa judecându-o, se vede că, după cercetarea ce aă făcut,

aii găsit-o cu cale şi au dat la mâna numitului archicreit Sovastis domnesc
chrisov de întărirea egumenici până în sfirșitul vieţii sale, în care chrisov
răzimându-se, ai și pus în lucrare cele făgăduite întrun rînd, și când ai
isprăvit prefăcutul mănăstirii, viind cutremurul și risipindu-le tote la pă:
mint, de isn6vă al doilea rînd le-ati făcut la loc, încă și mal cu adaos; iar
la let. 1807

“tropolit

lulie, în vremea

Dositeiii, fără

sfat

când

de

se află aici armia

obşte,

luând

de

sub

rusescă, numitul

otcârmuire-l

Me:

mănăstirea

Dâlului, aii dat-o unui Ilarion, omul sti; însă numitul archiereii
avusese
mânile sale despre partea celor mat aleşi din orașul 'Tirgoviștel adeverirela
sub iscălitură pentru petrecerea sa şi urmarea la cele mai
sus arătate, care
„cunoscute făcându-se şi mai vîrtos sciute fiind încă maţ
dinainte de cea

de atunci oblăduire a Divanului, adecă de D-lor veliţii boeri,
că
atunci se întîmplase, iarăși cu sfat de obşte, de sait deslipit' deşi pentru
la lazare-

turile și spitalurile ot Dudesci

trei mănăstiri, ce se puseseră

mai

dinainte

între car! fiind şi mănăstirea “Tismana din. sud. Gorj,
r&posatul Ştefan
archimandritul, ce fusese mai înainte egumen, singur stai șilepădat,
a mai fi egumen, trecut aflându-se în virsta, bătrâneţelor, şi în nepriimind
găsit cu cale de obștea boerilor Divanului și sati dat mănăstirealocu-Y s'aă
Tismana

numitului archiereii Sevastis, pentru năpăstuirea cu luarea mănăstiriy
D ș
lului şi pentru că urmă și trebuinţa ali o acest
fel de mănăstire prea vech
a ţării sub otcârmuirea a unui ipochimen ca acesta,
Și cu bun ipolipsis. Acum dar, acestea, făcându-se cunoscute Domnie)cercat
Mele, prin fall po
ce Ne-aii dat, cu dinadinsul am cercetat, prin taină
şi de faţă, şi pliroloris?i lu-Ne
de tot adevărul și mai vîrtos adeverindu-Ne.
că, și la acestă mănăstiri “ri :
mana numitul archierei, încă de. când s'aă dat sub
îngrijire-i, nu încotâ/a
preînnoind
cele:

stricate

ale

mănăstirii

înlăuntru . și

pe

afară,

isnovă făcend, învelind şi chiar biserica ' din mănăstire cu hierşi. alt î CzĂ,
și aie de
cu adunare de părinţi cuvioşi şi împodobită pururea, cu
necontenitele le

bisericesci, și fiind-că singur nu cere despăgubirea
sa de multele chelta po
și ostenelile ce aii pus la mănăstirea Dâlului,
Domnia Mea,. chibzuină

ISTORIA

gorie Brâncovene

şi Vel

Logofete

ROMÂNILOR

35

de 'Ț6ra-de-sus

Grigorie Bălene, fiind-că

drepte cari i se cuvin numitului archiereii, şi mai vîrtos vrend asigurifsi
buna otcârmuire a aceştii mănăstiri "Tismana, de a nu căd6 după vremi
în vre-o altă egumenie a vre-o unui nevrednic econom şi r&ii chivernisitor
şi să ajungă mănăstirea în prâstă stareşi dărăpănare şi să o supue şi sub

grele datoril; de aceca dar, după încredințarea ce am luat, atât de ipochi-

menul săi, cât şi pentru acestă prea veche mănăstire Tismana, nevrend
Domnia Mea a trece cu vedere ticăloşia ce pâte a-i veni cu lipsirea de
otcârmuirea numitului archiereii, după datoria atât: creştinescă cât şi domnescă, având oblăduirea de la însuşi milostivul Dumnedei a tâtei ţări, fiind

şi de mare evlavie ce avem către prea sfinta preacu-

mat vîrtos îndemnați

rată stăpâna nostră și pururea feciâră Maria, maica Domnului nostru Isus
Christos, a cărui adormire se prăznuesce la biserica dintr'acestă mănăstire,
cum

şi

către

sfint

părintele

cuviosul

Nicodim

nostru

cel

sfințit, începătorul

zidirii aceștii mănăstiri şi adunătorul de obştea călugărescă acolo înlăuntru,
se află în slonul bisericii din mănăstire, am
a căruia mormîntşi astădi
găsit cu cale şi am hotărit şi, prin acest cinstitşi bine încuviinţat chrisovul
Domniei Mele, de isnâvă am dat numita” mănăstire Tismana din sud. Gorj

în desăvirşită purtarea
Sevastis

muindu-o

Chir

Dionisie,

de

grijă a iubitorului

spre a o ave

până

la

de

Episcopului
Dumnedei

sfirşitul

sale,

vieţii

oteâr-

şi chivernisindu-o nestrămutat şi nesupărat de nimenea în tâtă

vița sa, ca printr'acâsta răzimându-sc, să nu-şi împuţineze libovul ce firesce
are spre adăogirea lucrurilor mănăstiresci, ci mai vîrtos să iîngrijescă pururea cu dorinţă de a nu se pune sub datorie, ci la sfirşitul vieţi! sale să
o lase slobodă despre acâstă împovărare, purtând grija şi de acum înainte,
părinţi
după netăgăduita sa datorie de a av6 mănăstirea împodobită cu
ctitori
răposaţilor
pomenirea
pentru
slujbe,
sfintelor
săvîrşirea
spre
cuvioşi
a-l lipsi
şi a Domnici Mele, iar când cine-vași cu 'vre-un mijloc va cercă de
de la acestă

mănăstire,

voind

a luă

de la

numitul

archiereii

otcârmuirea

ce va
aceştii mănăstiri, atunci mai întâi să i se plătescă tâtă cheltuiala facă de
mai
se
i
nu
să
ca
pentru
arătă că ai făcut, cuim şi tâtă ostentla,
Delu.
isnâvă şi altă năpăstuire, precum şi cu luarea mănăstirii
Ioan
16
Mele
Domniei
credinţa:
însăşi
cu
acesta
tărit chrisovul

Şi am în:
Gheorghe

fii, Gheorghe
Caragea Voevod, i cu credinţa prea iubiţilor Domnici Mele şi D-lor cinstiţi
fiind
martorii
Voevod,
Caragea
Caragea Voevod, Constantin
Golescu
boerit. veliţi ai Divanului Domnici Mele: pan Radu
şi credincioși
Vel Vistier, pan Constantin Kretzulescu Vel Ban, pan Gheorghe

Arghiropulo

de Ţerabiv Vel Ban, epistatul Spătăriei, pan Barbu Văcărescu Vel Vornic
Iordache
pan
'"Țâra-de-jos,
de
Vornic
Vel
Bălăceanu
de-sus, pan Constantin
- Vel Vornic al
Slătincanu Vel' Vornic al obştirilor, pan Grigore Băleanu
Iordache Lipan
patrulea,
al
Vornic
treilea, pan Dumitrache Racoviţă Vel
Vel Logofăt
Filipescu
Constantin
pan
Ţera-de-sus,
lipescu Vel Logofăt de
Grigorie
pan
obiceiuri,
de “Țera-de-jos, pan Fotache Ştirbei Vel Logofăt de Vornic al politici, pan
Vel
Ralea Vel Hatman, pan Alexandru Nenciulescu
Logofet al străinclor
Iacovache Vel Postelnic, pan Atanasie Christopolo Vel
Bibica Vel Căminar,
pricini, pan' Alexandru Ghica Vel Clucer, pan Costache
.
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Te

egumenul,

împreună

cu exarchi! mănăstiri!

pan Nicolae Suţul Vel Comis,

golit de “era de-sus;

şi ispravnie

şi s'aii scris chrisovul

n mano

a

Cotroceni, prin jalbă aă facut
p

pan Iordache Filipescu Vel Lo.
acesta la anulal

întâia domnie a Domnici Mele, aici în Ducuresci,
de Chiriţă Logoltt de Divan.

doilea dintru

la anul 181-4 Noembre 20,

(Cod. LXXVIT, fila 207 »))
Chrisovul archiereuluă Slralonic,

ca să fie nestrămulel

biserica boerilor Irelzulesci, pentru

Nrelzulescu, cât şi biserica Plăciceni

în

vita Iul de la

milele ce are alăâl acislă

din sud,

milele ce are.

biserică

OIL, meloc aceştei biserici, îi

Dat-am domnescul Nostru. chrisov sfintei
aici din Bucuresci ce so dice a hretzulesc şi dumnedeescel biserici de
hramul adormirii prea sfintei născătâre de ului, la care se prăznuesce
Dumnedeii şi pururea feciârel
Mariei,

i metohului aceştii biserici Plăvicenit!
din sud. Olt, amîndou& biserici de mir, cari sunt zidite din
temelie și înzestrate de n&mul D-lor
hoerilor Kretzulesci, şi Sfinţiei Sale
archiereuluY Stratonichis Chir loa:
nichic, năstavnicul acestor sfinte
biserici, ca să fie numitul archierciă
tornic și nestrămutat în
sta-

totă vicța lui în cepistasia acestor
sfinte biserici,
după așezămîntul ce ai făcut cu
s'aii dat, osebită, întărirea Domniei D.]or boeril Iretzulesci, ctitorii, la caril
Mele,

tote

dările. și orinduelile

bicinuite, ca

nisce biserici

ce

vor -fi pe

de

şi să [ie apărate aceste biserici
«de

slintele

mănăstiri

obicinuito

şi neo:

mir ce sunt, iar nu mănăstiri,
cinstiţii şi credincioși boerii Domn
pentr
ie Mele Vel Ban Constantin u că D-lor
şi D-lui hiv Vel Vornicu Istrate
Iretzulescu
ânaforale aii făcut arătare DomniIKretzulescu, clironomil ctitorilor,
prin două
ei Mele, atât pentru că sunt
nu mănăstiri, încredinţându-Ne
jieri
ci iar
cu
doved
i sineturi domnesci,
„osfinţia Sa Părintele Metropolitul
precum si Prea.
nu în rîndul celor-lalte mănăstiri, ai dat.în seris că sunt bisbrici de mir, iar
şi ca pentru nisce biserici
nu domnesci ale ţării, și
boeresc], iar
ca nisce clironomi ay ctitor
ilor co sunt D-lor având
ingrijire, şi din pricina
icono
acestea aduse la prâstă stare milor ce ai fost mai înainte vădend bise icil
și dărăpănare, ai găsit
chiereii, cu care aii făcut așeză
itul ar
mîntul ce se arată majD-lor pre nu
jos. a fi state i
in viâța sa, și aii făcut Domnie
Mele rugăciune, ca atât asur
tului să: dăm domnâscea N6stră întări
S C Orne
re, cât și pentru a sr Re [sezi
imin.
de ori-ce dări vor fi pe mănăstiri
ze
fiind Domnie! Mele, iată, printr'acestsă dăm poruncă a si
Isericilor
hotărîm: ca, Sfinţia Sa archiereul Stratdomnesc al Nostru cl iso
primită
onich
din epistasia numitelor biserici cari aceste is să fie nestră Ir150Y co Ie dim,
biserici
PRI
“mutat
sa
,
dări; să se iii
d
păzâscă şi Puii
să [ie apărate înde vicța
milele
ori-ce
domne
A
sci ce ati avut biseri
.
.
.
nia Mea s'au
cile 3 care
y
înnoit chrisovul i cartea
Cu
$și de
Do sd ce se văd date
adaosul ce am făcut, adecă:
biserica de aici din Bucure slintelor bise
e
sci
să

scurg

Lo dijcu
scă
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Domnie! Mele rugăciune, de a v& orîndui pre Luminăţia Ta şi pe D-vostre
efori asupra acestei mănăstiri, ca prin înţeleptele mijlâce şi prin iscusita
ocârmuire co veţi metahirisi, să-și dobândâscă mănăstirea ușuirarea şi scă-

parea sa din greutatea datoriilor. întru carele aii încăput din r6ua economie
şi netrebnicia, celor de ma! înainte egumeni. de a căreia prâstă stare având
pliroforio şi înşine

Domnia

Mea

şi cunoscând

că, în adevăr,

faco o acest fel de îngrijire pentru acestă mănăstire,

de nu "se -va

urmâză a ajunge la

o desăvirşită dărăpănare, n'am putut trece cu vederea rugăciunea jăluitorilor, ci ca o datorie şi a Nâstră şi a ţării socotind de a privighiă pentru
câte privesc spre întregimea, şi bună starea a tuturor mănăstirilor ce se .

află aici în domnâsoa Nâstră ţâră, am

primit cererea şi rugăciunea

numi-

ților jăluitori şi iată, printr'acest domnesc al Nostru 'pitac, vă însărcinim
Domnia Mea pre Luminăţia 'Ta şi pre D-vâstre cu eforia acestei mănăstiri Co-

troceni, fiind bine încredinţaţi că, prin bunele şi iscusitele chibzuiri ce veţi
face, veţi înlosni mijlocelo cu cari sar putâ ușură mănăstirea din relele
mărit i vinăriciti, şi oerit or. 300, drepte bucatele sale, şi o. pivniţă, aici în
Bucuresci, să ţie scutită de tâte dările ce vor fi pe alto pivnițe, să ţie şi

lude patru, Gmeni

străini şi fără pricină de dajdie, cu pecetluituri după orîn-

dij
duiala Vistierici; aşijderea şi biserica Plăvicenii să scutâscă vinăriciiu
vite
[i,
va
când
văcărit,
de
şi
100,
oi
oerit
de
i
sale,
bucatele
mărit, drepte
aceia
dece, să ţie şi lude 10, 6meni străini fără pricină de dajdie, cari -şi

să fie apăraţi de tâte
Slatinei

taleri

100,

orînduelile ţării; să iea

i de la

vinăricerii

pe fieş-caro an de la vama

domnesci

ai

judeţului

Oltului

alți

aceea,
taleri 100, cari bani să-l dea cumpărătorii peste banii cămării. Drept
biapărarea
i
,
archiereă
acestui
epistasiei
ca să i se păzâscă aşezămîntul
se
cari
Mele,
Domniei
sineturile
osebite
dupe
milele
şi
sericilor de dări
Domniei Mele
arată mal sus, am adeverit chrisovul acesta cu însăși credinţa
Domniei
iubiţilor.
prea
'
credinţa
cu
i
Voevod,
lb loan Gheorghe Caragea
martori
Voevod,
Caragea.
n
Constanti
Voevod,
Caragea
Mele fii, Gheorghe
Mele:
Domniei
Divanului
ai
liind şi D-lor cinstiţi şi credincioşi boerii veliţi
Vel
biv
ulo
Arghirop
Gheorghe
pan
pan Constantin Kretzulescu Vel Ban,
co
Dumitraș
pan
Vistior,
Vel
Ghica
Grigorie
pan
Ban, epistatul Spătăriei,

u Vel Vornic
Racoviţă Vel Vornic de 'Ţera-de-sus, pan Constantin Bălăcean
s, pan
țera-de-jo
de
Vornic
Vel
biv
de “Țera de-jos, pan Michalache Manu
Vel
Văcărescu
he
'Teodorac
pan
treilea,
al
Vornic
Grigorie Bălăceanu Vel
de Țera-de-sus, pan.
Logofăt
Vorniu al patrulea, pan Iordache Filipescu Vel
pan Fotache Ştirbei Vel
os,
“Pera-de-j
de
Logofăt
Vel
anu
Grădişte
Scarlat
pan Alexandru ȚiIlatman,
Vel
Ralea
Grigorie
Logolât de obiceiuri, pan
pan AtaPostelnic,
Vel
lipescu Vel Vornic za politie, pan Iacovache hizu
Ghica
u
Alexandr
pan
pricini,
nasio Christopulo Vel Logofăt al străinelor
Vel
Suţu
Nicolae
pan
Căminar,
Vel
leu
Vel Clucer, pan Dimitrie Chrisosco
us;
“'Țâra-de-s
de
Vel Logofăt
Comis, şi ispravnic pan Iordache Filipescu
Doma
domnie
întâia
dintru
an
seriindu-se chrisovul acesta la al patrulea
Mele Bucuresci,-la anii de la
nici Mele, aici în oraşul scaunului Domniei

nascerea Domnului
golăt de Divan,

L.onostru Isus Christos 1815 Septembre 4, de Chiriţă
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A. UBECHIĂ

şi adevăratele datorii și veţi Imuri tâte felurimile de încărcături şi vicleniile ce se vor li lucrat de către cel de mar înainte esumen! spre paguba
şi dărăpănarea mănăstirii, întru care vedem că ait ajuns, avend cu toţii

îngrijire

și adincă

privizhere

spre

a o aduce

la

bună

stare

pentru care de chibzuirea co veţi face să arătaţi Domnici
sah gpd.—1814 Mai 30. (1)

şi intemeiare,

Mele.

“Polco pi-

16 Ioan Gheorghe Caragea Voevod i Gospodar zemle
vlauchscoe.
Pitac călre D-lui Viv Vel Cluceru Constanlin I'redescu.

_

Cinstite și credincios boerule al Domniei Mele
Constantine Predescule, fiind-că pentru îmbunătăţirea D-ta biv
prâster

Vel Clucere
stări a mă.

năstirii Cotrocenilor, întru care ai ajuns din rua
economico a egumenilor
celor de mai înainte, cum şi pentru descoperirea
vicleş
ururilor co se vor [i
lucrat de către acei egumen! spre paguba
și dărăpănarea mănăstirii, am
orînduit Domnia Mea, prin domneoscul . Nostru
tiră pre Luminăţia Sa DBeizadea Iorgu Caragea, pitac, efori al aceşti! mănăsal Nostru prea iubit fi, și
pre D-lor cinstiţi şi credincioși boerit
Domnie! Mele biv Vel Banul Gri.
gorie Brâncoveanu şi Vel Logofătul
de
liind-că -atât Luminăţia Sa cât şi D-lor nu'Țera-de-sus Grisorio Băleanu, și
vor put a so îndeletnici spre a
se adună tot-deauna câteși trei pentru
căutarea următGrelor treb! și pricini;
de aceea, iată te orînduim pre D-ta
şi ÎN! poruncim, ca tot-deauna să aibla
merge la orinduitul loc al adunări!
din hanul lu Serban-Vodă
unde să
aibi a căută şi a cercetă orr-ce trebi,
pricini şi hârtiy ți so vor orîndui
câtre Luminăţia Sa i de D-lor, şi
de
de

orl-eo urmare vei facc, să aibl a
înţelege iarăși cu Luminăţia Sa și
te
cu
rarul cel cuviincios asupra. fieş-căreia' D-lor, ca să so dea nizamul și ca:
Dricini a acestei mănistiri. 'Tolco
pisah gpd.— 1814 Iunie

13. (2)

”

„(Pecetea spd.)
Reînnoiri do chrisove

cu mile și privilegii

aflăm de la Ioan
„4) In favârea catolicilor din Câm
pulung, din 21 Martio 1813
b) Asemenea pentru biserica catolică
do lals “Tirgovişte,
din

Caragea:
10

Maiă
0) Asemenea. pentru biserica Saşi
lor din Bucurescy, din
August 1814.
In unele! chrisâve Caragea apăsă cond
eiul : asupra alirmaţiu
nii, că biserica catolică și „cea săsâscă «sc.
află sub prolecsia do nic
i, îar nu sub altă

(1) Cod. XIV, fila jo,
E):Cou. XXIV, fila 129,-|
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străină stăpânire, şi pre Domnul ţării cunosc de protector întru rugațiunil: și pomenirile ce fac către milostivul

(1) Chrisovul

Biserica

bisericii Băraţilor

din

de aici din orașul

Bâraţilor

|

(1)

Dumnedei».

Bucurescl.

Mele Bucuresci, ca să aibă

Domniei

a ţin6 dot viori la viile ce aii în dâlul Bucurescilor. i la Tirgovişte şi doi
argaţi, Gmeni străini, fără gâlcovă, care aceşti lude 4 să fie scutiţi şi ap&rați de tâte dăjdiile câto ar eși de la Visteria Domniei Mele peste an în
țeră, de nici unele val şi bântuială să nu aibă; aşijderea să
ale bisericii drepte bucate, «le oerit ot. 150, de dijmărit litre
cărit vite 15, i o pivniţă co.are biserica acâsta aici în orașul
Ducuresci, în mahalaua SE. Gheorghe Vechii, de fumărit, de
vamă,

de

vinul

domnesc.

şi

do

tote alte

angarii,

ca

aibă a scuti şi
200 şi -de văDomnici Mele
. de
căminărit,

[ie de

să

gări! vinului bisericii; osebit și prăvăliile ce sunt făcute pe

trâba

vîn-

locul bisericii

alte dări vor
să fie apărate de fumărit, de căminărit, de cotărit şi de ori-ce
că acestă
pentru
e,
nesupărat
şi
pace
în
fie.
să
[i pe alto prăvălii, acestea
de
Domni
trecuţi
alţi
la
milă atit avut-o numita biserică a Băraţilor dată de
Ne2,
Octombre
1803
I6t.
cu
v&qum,
mai înainte, precum din chrisovul ce-l
cu domnia aceștii
am adeverit. Deci învrednicindu-Ne Domnul Dumnedeii
la acestă biserică
de
pravoslavnice “eri-Rumănesci şi arătându-se preoţii
a cărora ruacestora,
milelor.
cu jalbă către Domnia Mea pentru înnoirea
t. chrisov
printr'aces
şi,
milostivit
Ne-am
Mea,
“ găciune primindu-o Domnia
pentru caro
sus,
mai
cuprinde
se
ce
milele
întărim
şi
co lo dăm, înnoim

. Și .am adeverit
poruncim la toţi câţi se cuvine întocmai să fiţi următori
pecete, i cu cre:
şi
iscălitură
Nâstră
chrisotul acesta cu însăşi domnesea
Voevod, Constantin

dința prea iubiţilor Domniei Mele fii, Gheorghe Caragea
şi credincioşi boerii_veliţi
Caragea Voevod, martori fiind şi D-lor cinstiţi.
cu Vel Ban, pan GheorKretzules
n
Constanti
al Divanului Domnici Mele: pan
pan

ghio Arghiropulo
Grigorie

Ghica

Vel Spătar, pan Constantin

Vel

Vistier,

pan

Isaac

Ralet

Vlahuţă

Vel

Vel

Vornic

Postelnic,

de

'Ţâra-de-sus,

jos, pan Constantin Caliiarhi
pan Grigorie Tilipescu Vel Vornic de 'Ţâra-de
Vel Vornic .al patrulea, pan
e...
e
e
.
e
pan.
Vel Vornic al treilea,
pan lordacho Golescu.Vei
Michalache Racoviţă Vel Logofât de 'âra-de-sus, Vel Logofăt de obiceiuri,
cu
Kretzules
Logofăt de 'Ţera de-jos, pan "Loma
pan Atanasie Christopulo Vel
pan Pană Costescu Vel Vornic de politie,

no Vel Clucer, şi ispravnic
Logofăt al pricinilor străine, pan Mateiii Cantacuzide-sus;
și s'au scris chrisovul
"Țera,
de
pan Michaluche Racoviţă Vol Logofăt
Mele, aici în
Domniei
a
domnie.
întâia
dintru
acesta, întru al: patrulea an
Domnului
nascerea
la
do
la anii
oraşul scaunului Domnici Mele Bucuresci,
30, de
e.
Octombr
1816
Christos
.
Isus ru.
Dumnedeii şi Mântuitorului nost
a
ae
i:
o
Nicolae Logoftt de Divan.

(Cod. LXXVII, filă 224»)
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Nu

numa!

catolicilor și luteranilor le-a acordat

Chrisovul Visericel catolicilor din

-

mile şi scutiri, ci și unel

Tirgovişle,

Fiind-că în orașul Domnie! Melo
chime Domnil şi oblăduitoril (rii Tirgoviştea din sud, Dimboviţa din ve.
din ritul catolicilor se află locuind aceştia at dat voc şi sloborenir la câţi
și adăpostindu-so acolo cu dreptă
și hrană a neguţătorier lor,
muncă
de şi-aă făcut un locaş dle înch
inăciune, care
sai aflat și se ajlă sub pvolecsi
prolcetor întru rugăciunile și pomoa domniei, și pre Domnul feri îl numese de
enirile ce fac către milostivul
la slujbele lor, care locaș, cu
Dumnedei
acestă orin

ati avut

şi cărți domnesci

vechi

cu

duială fiind sub a domniel
ocrotire,
Greș-care milr domnesci,
pentru car)

mill se arată în chrisovul Domn
Ipsilant, cel vădum, cu It 1805ie! Sale r&posatului Domn Constantin Voda
l'evruarie 7, că viind r&posatul
pere, ce eră egumen bisericir
Pater lenucato
licilor de acolo, cu smerenie
la Domnia Sa, prin jalba
şi
plecăciune
ce ait avut biserica pentru co aă dat, ati făcut arătare, că domescile sineturi
acele mili, în trecuta “Vreme,
aici la domnie spre a se
avendu-le trimise
înnoi, din pricina r&svrăti

sai răpus, rămâind numa
rii ce sai întîmplat,
tote
y cu un sinct, adocă
chrisovul r&posatului Domn
Constantin Vodă Gehan,
ce Pai arătat, de sait
lunie 18, cu cuprindere
vădut scris din let 174
că s'au dat -acosteY bise
omeni străini și să scutâscă
rici ca să ție scutiţI
patru
şi alo

bisericii

de oerit drepte bucate
de dijmărit litre 200, cum
oi 150
şi la viile Disericir să
după care ai făcut numi
ție un vier scutit străin;
tul
egu
men
rugă
ciun
Domnia Sa, nu numal
e, cerând milostivire
ai so „innoi aceste
de la
mitul chrisov
domnesc)

se adeverâză că din vech
mil, ce după nuim
“at
și de la Domnia Sa
ay
i să 4
>
ni
Scutcla viei ce are
pe drepte bucatele sale:
bisorigi d ANUL, ei
pati
și
să
ore
ţie
scutită şi o pivniţă, ce
milă
în' Tirgovişte, întru
I aro biserica
care se vinde vinul
din numita "vio a
tând, = mai vîrtos, că
aii “făcut acolo numitul
bis ricil
i
tru căutarea bolnavilAi
o
egu
men si noul
S
|
or; de a căru
ei
cn
spital penia arătare Pliroforisin
cum că este adevărată,
dus'au
D
hărăzit Disericii ca să oaibă milostivit și, Printr'acest domr A punaia S
=
aces
tă
:
milă,
adeca
.
:
150 oi scutite de cerit, 200 aie
:
lose Chrisov, an
adecă: patru omen
litre de milă,
i
stră
dijm
iny
ărit
, i un - vier: străj
năstirii, scutințe ce le-ai
]
„Scu tii
Mu
avuţ din vechime, după
ricii scutită de vinăriciti, i cârc
numi
tul
chriso , i ia mă
iuma hisericij, ce 0 are în
lumărit, do căminărit, de vamă
'Tira
, și de t6te dările câte sunto e Via biscnescultite, şi pentru căci
na a scutită do
pentru iubirea de 6meni, ai sistisit acolo noi Spital cu căute
e
Dnile
adăogat și : aces
acela po taleri 150 pe an aă
ca să
ie
din vama de la Tirgtăovismilă
boln
avi,
te "cari D i bă spitalul
pe tot anul nelipsit. Deci,
învr
edni
cind
u-Ne
și
pre
cu domnia aceşti! de Dumn
edeii păzite pravoslavnice Nor Domul să se dea
făcut rugăciune Pater
Tăr-Rumă
umnedeti
Ambrosie, egumenul.
Bărăţiei de: aici, sup
chivernisire se află may
se
sus
No-ati
numi
ta biserică;a, catolicilor
nici Mele 'Iirgoviştea, ca să
din . 2 Ciruia
Înnoim și întărim Dom
nia

milelor de mai sus arăta
te, a căruia rugăciune
bine-voit și, print

am
.

.

.

.

.

.

Me oraşul DomPrii
mind
u-o | Omnia Shui
r acest domnescul.
Nostru. chrisov, intărin
»

Ț

.

A

:

]

7

t$te milele
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«pămînteni»,: înțelegând

cu acest

nume

pe

ce se arată mai sus, casă i se păzescă a pururea cu nestrămutare, adeverindu-l cu însăşi domnâsca Nâstră iscălitură și pecete şi cu credinţa prea
iuhbiţilor Domnici Mele fii, Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea
Voevod, martori fiind şi D-lor boeri.veliţi-ai divanului Domniei Mele: pan
Constantin Kretzulescu Vel Ban, pan Gheorghie Arghiropolu Vel Spătar,.
pan Constantin Vlahuţ Vel Postelnic, pan Grigorie Ghica Vel Vistier, pan
Isac Malot Vel Vornic de 'Țera-de-sus, pan Grigorie Filipescu Vel Vornic
de 'Ţera-de-jos, pan Constantin. Caliarehi Vel Vornic al treilea, pan . . -:
„e see
e „+ Vel Vornical patrulea, pan Michalache Racoviţă Vel Logofăt
de “Țera-de:sus, pan lordache Golescu Vel Logofăt de 'Ţ6ra-de-ios, pan "Toma

Kretzulescu Vel Logofăt de obiceiuri, pan Pană Costescu Vel Vornic al
politici, pan Atanasie Christopolu Vel Logofăt al sirăinelor pricini, pan Matei
Cantacuzino

Vel

pan lordache

Clucer,

pan

Gheorghe

Scanavi

Vel

Comis,.şi ispravnic

Golescu Vel Logofăt de 'Țera-de-jos;şi s'aii

scris: chrisovul

acesta întru al patrulea an dintru întâia domnie a Domniei Mole, aici în
oraşul scaunului Domniei Melo Bucuresci,la anul de la Christos 1816 Octombre 30, de. Chiriţă Logoltţ de Divan, |
NE

(Cod. LANVII, fila '245.)
Chrisovul bisericii Saşilor din Lucuresci.
Domnil

şi oblăduitorii,

cărora

de
li s'aă încredinţat

nirea de ţări şi de norâde, datorie avend, ca, după cum

la Dumnedei stăpâ-

spre norodul cel

supus al săii, să arăte iubire de Gmeni şi bună-voire, de. aceea toți îraţii
Domni de mai înaintea Nâstră, carii ai stătut. după vremi la acest scaun

al 'Țerit-Rumănesci, atât după acestă datorie, cât şi după chipul dar şi obi:
ceiul ce se urmâză la'cetăţile şi la politiile mari, unde sunt scaune de
Domni şi stăpâniri ce sunt împodobite cu mulţimea noroduluide pămin-

ten! şi străini, carii își ai fieş-care, după ritul stii, deosebită casă de închinăciune, ai fost dat la preotul şi la câţi-vași din ritul săsesc, ce se. allă
cceă locuitori aici în politia Bucurescilor, voe şi slobodenie: prin chrisovele Domniei Sale, care le vtidum Domnia Mea, cuprindâtâre. de a-şi ave

numal

o bisericuţă de închinăciune în mahalaua Stejarului, făr, de altă îm-

prejmuire

de

zid, nefiind

de vre-o

stricăciune sai

supărare

politiei, cum

şi 6 pogâne de vie să aibă acâstă bisericuţă aici în eră, şi l-au miluit cu
privileghiu de a fi scutite drepte bucatele bisericii, adecă vinul de vinăriciă î dijmărit, 100 stupi i rîmători, îi de oerit 100 oi, i lude doi Gmeni

la via Disericuţei, scutiţi, și alţi lude 6, străini aduși din străi-

străini, vieri

nătate, apăraţi de tâte dăjdiile şi angariilo ţării, cărora după cercetarea

li se va face, după

orînduiala Vistieriei,

de către ispravnicii judeţului

co

sati

de către D-lor zabiţii politiei, să li se dea și sineturi domnesci de la Vistierie pentru apărarea lor, i 30 bolovani sare de la ocnele domnesc pe an
și o cârciumă. a sa' drâptă-să aibă a o scuti de fumărit, , de căminărit, de
vamă şi de tote dările ce sunt pe alte pivnițe. Deci, învrednicindu-Ne Domnul
Dumnedqei

cu

domnia

aceștii, pravoşlaynice

Ț&ri-Rumânesci, venit-au înna=
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VA.

cel stabiliţi în țâră de mal

URECIIIĂ

mult timp,

fără să putem

precisă

cât anume

intea nostră preotul numitei bisericuțe, cu smerenie ruându-Ne ca,
nu nu:
mal să înnoim și să întărim acesto mat sus numite milf, ci să
şi
adoram;
și plirolorisindu-Ne Domnia Mea că acestă bisericuţă, ce so află
acum în

lăuntrul politici, lângă scaunul domnici, este în profecsia
domniel, iar nu
"sub străină stăpânire, și pre Domnul (eri! cundsce de
prolector, şi do accea
li sait

fost dat acest privileghiă, atât pentru ţinerea bisericuţel
cât şi
pentru cele-lalte milă, am bine-voit şi, printr'acest chrisovu
l
Nostru
ce-l
dăm, nu numal am înnoit şi am întărit mila co se cuprind
e
mal
sus,
ci
încă am și adăogat alți lude trei-deci și dor, ca să
ţie de acum înainte
lude

40,

&men!

străini

şi

fără

pricină

de

dajdie,

stăpânirea țării n6stre, ca şi cel-lalţi pămînteni,
pre

carii aducându-!

din

străinătate,

după

caril

să

fie

supuşi

la

iar nu la proteesie străină,

cerceta

li se dea şi pecetluituri, după orîn'duiala Vistieriel, rea co li
spre a [i
supăraţi de rindul dăjdiilor Vistierici; osebit
facem
şi acest
cuţei, adecă: aceşti lude 40 scutelnici, ce
se arată mal sus,

se va face, să

în pace şi neajutor biseri.
să [ie apăraţi

şi de' podvedile i angariile co vor fi po
țcră şi pe obşte, pentru care aptrare să dea de lude unul pe an po
taleri 10 la Vistieria Domniel Mele,
ca
să se potă ajută bisericuţa la trebuințele
ce aro; şi pentru ca să se păzescă
acâstă milă totdeau

na, am adeverit
nici Mele I& loan Gheorghe Carageachrisovul acesta cu însăşi credinţa DomVoevod, cu credinţa prea iubiţilor
Domniei Mele fii, Gheorghe Caragea Voevod,
Constantin Caragea Vocvod,
martori fiind și D-lor cinstiți şi credinci

oși boeri veliți a! Divanului Dom=
niei Mele: pan Radu Golescu Vel] Vistier,
pan Constantin Kretzulescu Vel
Ban, pan Barbu Văcărescu Vel Vornie
de 'Țâra-de-sus,s, pun
:
E
.
n; Constan
liin Bă Constant
lăceanu Vel Vornide
c 'Țera-de-jos, pan Iordache
Slătincanu Vel Vornic
al obştirilor, pan Grigorie Băleanu
Vel Vernie al treil
Dumitracl
Racoviţă Vel Vornic al patrulea, pan
Ha
Iordac]
atrulea,
cilj
îm
p
a
Dumitrache
Filipesc
u Ran
Ve!
era-de-sus, pan Constantin Filipescu Vel ache
Lowofit
de
Logclăt de “âra-de-ios”
I*0tache Știrbei Vel Logofăt de obiceiuri,
pan Constantin Suţul IA ST .
pan Grigorie Ralea Vel Ilatman, pan Alexand
ru: Nenciulescu Val VL în
de politie, pan lacovache Vel Postelni
c,
pan
Atanasie Christo
gofât al străinelor pricini, pan
l V
Alexand
Ghica vel Clucer a UI a Lo.
Mavrocordat Vel Căminar, pan Nicolae ruSuţul
inu
Vel Comis aL n < oxandru

Iordache Filipescu Vel Logofăt de Ţera-de-sus; și s'a scris Cnriggpie
pan
al

la anul

doilea dintru întâia domnie
i Mele aici
ore i
nului Domniei Mele Bucuresci, la anul a deDomnic
la nascerea lume) în 7322;
Soaula nascerea Domnulu
i Dumnedei şi Mântuitoruluy
nostru Isus
August, de Chiriţă Logofăt de Divan,
-

(Cod. LĂXVII fila 193)
Chrisovul

Băraților ol Tirgovişte pentru

|

Christ iar „do
IrIstos 1314

1ilele ce a,

-

“Fiind-

că, în oraşul Domniei Mele Tîrgovişte
,
Domnii și oblăduitorii ţări! aceştia ati dat voesud; Dimboviţa,Ad din: vel lime
slobodenie, ca gâ
|
ritorii catolicilor se află locuind şi adăpostindu-seşi acolo
cu dreptă ai din

ncă
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în

stabiliți

ţ6ră

erai în

şi hrană a neguţătoriil lor, de şi-a făcut un locaş de închinăciune, care s'au
Domnul țării îl cunosc.de proaflat și se ajlă sub protecsia domnici şi -pe:

tector întru rugăciunile şi pomenirile ce: fac - către milostivul Dumnedeii
la slujbele lor, care lăcaș, cu acâstă orînduială fiind sub a domniei ocro-

tire, ai avut şi cărți domnesci vechi: cu. Greși-care mili domnesci, pentru
cari mili, la It 1805 Februarie 7, viina Pater lenupere, egumen biserici!
catolicilor de acolo, cu smerenie şi plecăciune, la. Domnia Sa fratele Con.

stantin Vodă Ipsilant, prin jalba, ce ai fost dat atunci, ai făcut arătare că
domnescile

ce ai avut

sincturi

biserica

pentru

aceste

tri-

mili avendu-le

mise aici la domnie spre ase înnoi, din pricina răsvrătirii ce s'aă întîmplat,
tâte s'aii răpus, rămâind numai cu un sinet, adecă chrisovul răposatului Domn
Constantin Vodă Gehan, ce Lai arătat de sati vădut de Domnia Sa, scris
din l6t 1754

patru Omen!

lulie

18,

cu

cuprindere

că s'a dat

aceştii biserici

ca

să ţie

străini, să scutescă şi ale bisericii drepte bucate: de oerit ok

150 şi de dijmărit litre 200, cum și la viile bisericii să ţie un .vier străin
scutit; după care at-făcut numitul egumen rugăciune, cerând milostivire de la Domnia Sa nu numai aise înnoi acele domnesci milă,ce după
numitul chrisov s'aii adeverit că din vechime le-ati avut, ci:să adaoge
vinămilă de la Domnia Sa şi scutela.:viei ce are biserica, de a nu plăti
în
biserica
are
ce
pivniţă.
o
şi
riciă pe drepte bucatele sale, şi să fie scutită
arătând
bisericii,
a
vie
numita
din
vinul
vinde
Tirgovişte, întru care se
căutarea
mal vîrtos că ai făcut acolo numitul egumen şi noi spital pentru

bolnavilor; de a căruia arătare

pliroforisindu-se Domnia

Sa. cum că este

cu I6t....
adevărată, s'aă imilostivit și, prin chrisovul Domniei Sale, ce-l vădum,
Omeni
patru
adecă
mili,
aceste
aibă
să
ca
bisericii
hărăzit
Februarie... aii
vier

străini

scutiţi, i 150 o! scutite de oerit, 200 litre de

dijmărit, i un

numitul chrisov, i
străin la via bisericii scutit, ce le-ati avut. vechi după
ce o are în 'Lirgo:
bisericii,
cârciuma
i
vinăriciă,
de
via bisericii scutită
dările câte sunt
tâte
de
vişte, scutită de. căminărit, de fumărit, de vamă şi
spital cu
noi
acolo
sistisit
ai
căcă
pe alte cârciumi nescutite, şi pentru
milă, ca
acestă
şi
adăogat
ai
Smeni,
do
iubirea
căutarea de bolnavi, pentru
Lirgovama
din
an
pe
să aibă a luă adecă spitalul acesta po taleri 150
o
învrednicindu-N
aceea,
Drept
nelipsit.
viştey, cari bani să se dea pe tot anul

Domnul Dumnedeii
am bine-voit şi am

şi pre Noi cu întâia domnie a acestei pravoslavnice țări,
întărit tâte aceste mili do mai sus, ca să i se păzescă
Mele
întărit chrisovul acesta cu însăși credința Domniei

nestrămutat, și am
prea iubiţilor Domniei
I& loan Ghoorghe. Caragea Voevod şi cu credinţa
Caragea Voevod, martori
Mele fii, Gheorghe Caragea Voevod, Constantin
Domniei Mele: pan
Divanului
ai
fiind şi D-lor cinstiţi şi credincioşi boerii
de 'Pera-de-sus,
Vornie
Vel.
Golescu
Const. Lilipescu :Vel Ban, pan Radu.
Vel Logofăt de
Ghica
Grigorie
pan
Vistier,
Vel
pan Grigorie Brâncoveanu
pan Dumi:
'Ţera-de-jos,.
de
“VGra-de-sus, pan Radu Slătineanu Vel Vornic
Vornic al
Vel
Kretzulescu
Istrate
pan
treilea,
trașco Racoviţă Vel Vornic al

de 'Ţera-de-jos, pan Constanpatrulea, pan lordache Slătineanu Vel Logofăt
Vornic de politie, pan MiSuţu Vel Hatman, pan Michalache Manu Vel

tin

4

—

număr

forte redus, cum

chalache

Suţu

Vel

V. A. URECIIĂ
cane

se probâză prin

Spătar,

pan

Constantin

o

catasrafio

Vlăhuţ

Vel

anca

generală

făcută

Postelnic,

pan ta:

în

nasie Christopol Vel Logofăt al străinelor priciny, pan Nestor Vel Clucer,
pan Aleco Mavrocordat Vel Căminar, pan Constantin Kretzulescu Vel Pa-

harnic,

pan

Iordache

'Tufeanu

Vel Stolnic, pan Dumitrache Manu Vel Comis,

pan Costache Caracaş Vel Sluger, pan Michail Vel Pitar, şi ispraYnic pan
Iordache Slătineanu Vel Logoist de 'Ţera-de-jos, scriindu-se chrisovul acesta

la întâiul an dintru'ntâia domnie a Nâstră, aic! în orașul scaunului
Domnie
Mele Bucuresci, la anii do la zidirea lumei lt.
. „iar de la nascerea Dom:

nulu! nostru Isus Christos Iât 1813 Maiii 10, de Constantin Logofăt
de Divan.

(Cod. LĂAVII, fila 153 v.)
Curlea

catolicilor din orașul Cămpulungul pentru

milele ce are.

“Fiind-că, în oraşul Cimpulung sud. Muscel,
din vechime, Domnit şi obladuitorii țării aceştia at dat voce și slobodenie
la câţi din ritul catolicilor se
află lăcuind şi adăpostindu-se acolo cu dreptă
muncă şi hrana neuuţătorici
lor, de și-au făcut un locaș de închinăciu
ne, care saă a/lat și se află sub protecsia domnie), iar nu sul altii străină stăpânire,
și pre Domnul feri! cunosc de proIcetor întru rugăciunile.și pomenirile ce
Juc către milostivul Dumnedei la
slujbele lor, care locaş, cu acâstă orindu
ială fiind sub a domniei ocrotire și
prolecsie, a avut şi cărți domnesc
vechi cu Greși-care milă domnâscă.
cu
cari cărți viind Băraţii de acolo, cu
smerenie şi plecăciune. la Domnia
Mea
de Ni sai rugat prin jalbă să lo
nia Mea întâiii de acâstă orînduială înnoim; după ce Ne-am pliroforisit Domşi am vădut înşine şi cărţile trecuţilor
Domni, am bine-voit de ne-am
milostivit asupră-le, pentru ca să
[io rugători
către milostivul Dumnedei pentr
u vi6ța şi bună starea Domnie!
fraţilor Domni din urma Nostră oblădu
Mele și a
itori ai țării

şi pentru îndestulurea
şi fericirea acestui piimînt în care trăese
și so ocrotese și le-am înnoit misă aibă a țin şi a scuti
fir dee pricin
ăi
pric ă, însă | aduşi acum din ] străinătate; aşij doy judSe 5ipeni
; aşijderea să aibă a scuti
străini,si
ale biserici! drepte bucate: de oerit
oi 100, de - dijmărit
Jele ce le-ait avut, adecă:

litre 100
pogonărit pog6ne 12, ce le are biseri
i de
ca în d6lul 'Yopolovsnilor. &
S dj:
vinăricii vinul ce se va, face
într'a
vil, i un vicr iarăsy om Stettin
acum din străinătate, care Și acela ceste
Ă lus
să fie nedajnie întru” nimi
. Pa IS
şi pentru două buţi cu vin, ce ai trebuinţă
a-şi aduce în orac |aiidorea
lung, să fie 'slobodi şi nesupăraţi
în toţi anii de către
ori
a le 'cobor
Gimpudin: dâl:'şi
i
a le aduce în Câmpulung îndată vinării
ce A
domnesci
din drepte viile lor, fâr de nici o poprire,
de vreme 'co'er naă vor sati, insă
riciu pre drepte bucatele lor ce
vor face în viile bisericiy g si
P stu
S'aii făcut, fiind-că: aceste mai sus arătate mili
le-ati avut] upă mila Vine
co i
înnainte, de la trecuţ
frați iiDomni; pentru: care. de obşte porunca
în te '- nimic!
nimia- lala: cele
îi
a:
mal
intru
pl
ce mai suş se ' cupri: nde stpăr
im inimen
are să nu facă;
s
receh gpd. — 1813 Martie 21,
aam
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la 1820

Bucuresci

(1) lată două

mal departe, la timpul cuvenit. (1)

și de care vom vorbi

de acâslă

acte

categorie:

Cartea gemiei de lu Şişlov pentru 2.000 oca save, ce are a nă de la
schela Zimnicea.

de la Şiştov,: a eâsornicului, ca

Nâstră carte gemiei

domnâsea

Dat-am

sare, care să 0 dea
să aibă milă de aici din ţeră pe an câte 2.000 “oca
că numita gemie
pentru
anul,
tot
pe
ea,
cămăraşia de la schela Zimnic
de aici: din
ajută
se
se allă cu trebuinţă de ajutor; do accea, precum alţii
mila ce
făcut
le-am
'de
ius,
țeră, Ne-am milostivit, ca la un lucru cuviinc
șiei
cămără
al
ule
epistat
D-tale
im
porune
care
se cuprinde mai sus; pentru
t.
nelipsi
anul
tot
pe
sare
venelor, să i se deă de la schela /imnicei acestă

a

— 1817 Februarie 27.

(Cod. LAT,

filu 263.)

Cartea

ă ei să aibă.a. băi
Evreilor pământeni din Bucuresci, cu nauna
area lor.
mânc
u
pentr
orei,
cerne, iar nu și srăinii

Dat-am

domnesea Nostră

Domnici

Mele

Bucurescă,

urmat până acum
laic numai

carte

rugăciunea
mâncarea

pentru

dînșit să cumpere şi cel străini
Ovreii pămînteni, de a tăia carne
pere și cei străini Ovrel,
ci de la măcelarit creştini,
stringându-se la cutia lor,
breslei lor; iar alți Ovrei

pămâînteni de .aici din - orașul

vechiul

carii după

şi după

el carne

Ovreilor

ce ai

lor,

iar

obiceiti

ce

aii avut şi li sait

făcut. Domnici . Mele. ca
nu

şi

alţi

străini, şi de

să
la

Ovrei, să aibă datorie numai ei, adecă
aici pentru dînşii, de la carii să cum-

cumpără ŞI
cu adăogare peste preţul cu care
iul lor,
obice
după
e,
paral
de
care acest adaos
ale
ințe
trebu
are să fie pentru întimplătorele
,
dinşii
u
pentr
carne
aici
să nu fie volnici a tăiă
a

esci
ei Ovreilor pămâînteni din BucurDomn
ia
pentru că obiceiurile vechi .ale bresl
de
și
Domni de mat înnainte cât
se păzi, sunt întărite atât de fraţii cărnei cercetând-o Domnia mea la let.
i
Mea; şi acestă vînduială a tăieri
păzit, am dat
Ne că sati urmatşi sat Domn
induforis
iei Mele
1813 Aprilie 18 şi pliro
şi printr'acestă carte a

aceca
ca întocporuncă ca să se pizescă. De
poruncim D-tale Vel Cămăraşe,
care
u
pentr
im;
întăr
o
ă
, acestă
de isnâv
utare
străm
ă
puţin
de
ze, fără câtuşi
cudând
mai şi asemenea să se urme
avut,
vechiul obiceiul lor ce laii
fi
vor
ce
cel
poruncă a Domniei Mele, după
pre
iar
urmeze şi să-l păzescă;
Iulie.
7
viinciosul nizam Ovreilor, să-l
—181
spd.
receh
neze; i saam

înfrî
împotrivă următorila acesta, săi
(Cad.

LAXAVII

fila 269.)
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V.

A.

URECIIIĂ

Cu respect la toleranța religidsă, de care mal sus aminti
răm, aduce
acte de așă natură, că unele se par a contradice vechea
şi frumâsa îngăduinţă a Românulut pentru ork-ce cult. Caragea acordă,
vidurăm, diverse mil
la biserici eterodoxe şi învoesce edificarea unei nout
biscricI catolice pe
moșia

Dudesci;

dar de altă parte,

alăturea

cu

acte de tolerență ca acestea

,
datori suntem a aduce unul care, la prima vedere
, ar pute fi considerat
de contrarii veche! toleranțe române. Cu pitacul
săi din 17 August 1813, loan
Caragea
scrie

Metropolitului

să vestescă

enoriașilor, prin

preoți,

că nu e
permis ca să-și dea crestinii pe la Evrei slugă
saii slujnică, or! copil sai
fată nevristnică, sub ameninţări de pedâpsă.
Insă Domnitorul se grăbesce a
declară chiar el, că nu din intoleranţă se ica
acestă disposiţiune, ci spre a se
evită bănueli născătâro de turburări: «iar
din col virstnici, or! parte bărbătescă sanii femeâscă, slobodI sunt a se băgă
la Ivrer să le slujescă, precum
acestă slobodeniese urmâză şi prin
alte ţări.» (1)
Nu cum-va asemenea disposiţiune eră
luată — cum și iceati gurele rele,
ca să jumulescă și de la Evrei ceva
parale? I probabil că, după ce Ivrcil
aduseră lui
Vodă

a

OI

Ploconul

poltit,

asemenca

prohibiţiune

se

ridică.

IO

a.

. .
(1) Liind-că= catolici
A
r Ce se află* ședend
.
u
pe. moșia. Dudesci prin. julb
făcut rugăciune Domniei Mele
ă ai
, ca să |i se dea voie a
înnoi biserica ce
0 aii avut acolo veche, arătân
d
că este

sau dat acâstă carte a Domnic
i
&pd. — 1813. August 29, . |

Mele

şi cu voia stăpânului moșiei,
li
de voe PN
şi slobozen
Saam receh
“ ie: 7 i ee

(Cod. LXXIV, fila 81 »)
Pitac la Metropotilul Pentru
16 loan

Oureii cei ce ax slugă crestine
Gheorghe Caragea.

Preaosfinţia 'Ta Părinte Metropol
ite, multe necuvidse urmări
roforisit Domnia Mea că s'a
mări N Ne-am pliîntîmplat şi pote a se m
politie, din pricină. căci mulți din cei săra
)
al înt
ci,
avâ
nd Copil sai fet împlă seataici naîn
obicinuesc de-i daă slugi sai sluj
nice pe la Ovrei și dintrageatg
se așază feluri de
estic,

turburări,
se mai băgă pe la Ovrei slug şi nu doar că Poprim Domnia Mea a a
i sai slujnice dintre creştini
fără „numai, ca să lipsescă din
i cer e ot ai
mijloc ori-ee bănuială s'ap
socoti Vor voi,

Ovreilor, poruncim ca tuturor preo
ţilor de prin tâte mahalalele
. O ie Supra
le dai Preaosfinţia Ta cu dead
insu
l
poruncă, de
către toți enoriașiilor
molitfa lo, La „ei Să
: ac&stă poruncă a Domnieja face
Mele, că de aspoInOSCcută
nimenea să nu îndrăsnâscă a-şi
da pe la Ovrei slugă sati sluinică
sI nainte
sati fată, nevîrstnici fiind, căci cel
ce se va dovedi împotrivă urmasi
edep
pedep
sisi c cu străș
ășnici
e, , cac: un pricicinu
nicie
i
d i copi
se val
inuiitor
tor de turburar
are; e;. iariar qi
din cer vîrstnici
N
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Alăturea cu chrisovele în fav6rea bisericilor eterodoxe, să nu uităm de a
reaminti şi pe acela dat pe numele bisericii ortodoxe românesci din Scheiii,
în Braşov. Caragea reînnoesce vechile privilegii la 4 preoţi al bisericei Sf.
Nicolae, în 28 Maiui anul 1813. Vom aminti asemenea că loan Caragea reînnoi diverse mil! şi pentru biserica 'Trei-Erarchi din Iași. (Vedi documentul
în anexe.) (1)
sai

ori parte bărbătescă

femesscă, aceia slobodi

sunt a se băgă pe la Ovrei

.

să le slujescă, precum actstă slobodenie se urmeză şi prin alte ţări. 'Tolco
pisah epd.— 1813 Aprile 17.
Vei

(Cod.

LXAZV,

filu 41»,

(1) Chrisovul preoților

Dat-am

domnescul

eee
ee
au

e

Logofăt.

e

de la biserica din Șchei, de lângă celatea Braşovului,
pentru milele ce ai.

Nostru

chrisov acestor patru preoţi anume

şovului,.ca să aibă a ţine pre pămîntul
cate: oi 800, adecă

popa, .

i PODU e e a o e. i Și POpR
ea
POpa
e. ce sunt la sf. biserică din Şcheiiă, delângă cetatea Bra:
fieş-care

ertate de ocrit; aşijderea şi
acea ţcră şi, nefiind şedători
fie în pace de tâte dăjdiile şi
ria Domnie Mele; asemenea

preot

câte

Domnici
oY 200,

Mele ale. Jor drepte

care oi să fie în

pace

bu:
şi

păstorii. de la oi să fie ment străini din
aici în pamîntul ţări! Domniei Mele, încă să
orînduelile câte vor eşi peste an de la Vistieşi caiii lor să fie în pace de olăcari şi de alte

tot să fie nesupăangarii, şi când vor da alţii cu cărți iscălite, iar aceştia la alţi fraţi Domni
de
atât
preoţi
rață, pentru că acestă milă aii avut-o aceşti
Moruz, precât şi de la Domnia Sa fratele Alexandru Vodă

înainte,
1793 Noembre 16, Ne-am
cum din chrisovul Domniei Sale, ce-l vădum, cu 16t Dumnede
ii şi pre Noi cu
Domnul
adeverit. Drept aceea, învrednicindu-Ne
de am înnoit și
it
milostiv
Ne-am
ţări,
avnice
întâia domnie a aceşti! pravosl
păzâscă nese
li
să
o aibă şi
am întărit mila acestor patru preoți, ca să
Mea
Domnia
m
porunci
şi
sus,
mai
strămutat, întocmai după cum se cuprinde
a
aveţi
să
zapcii,
şi
i
dregător
altor
i
i,
poerilor ce veţi fi cu slujba oeritulu
u-le
nefăcând
ol,
acele
vor îi la
lăsă caiil numiţilor preoţi şi pre păstorii ce
Domnici Mele sc va

de mai

porunca
întru nimic supărare, căci ori-carele peste
ca acela să scie că va, petrece
unul
,
supărare
cuteză a face câtuşi de puţină
Mea; şi am întărit. ehrisovul. acesta
scârbă şi se va certă de către Domnia
Gheorghe Caragea Voevod şi cu
cu însăși credinţa Domniei Mele l& loan
Gheorghe Caragea Voevod, Confii,
credinţa prea. iubiţilor Domniei Mele
şi D-lor cinstiți și credincioşi boeril
stantin Caragea Voevod, martori fiind
Constantin E ilipescu Vel Dan, pan.
veliți a! Divanului Domnie Mele: pan
pan Grigorie Brâncoveanu Vel
Radu Golescu Vel Vornic de “Ţera-de-sus,
de Țera-de-sus, pan Radu Slătineanu
Vistier, pan Grigorie Ghica Vel Logofăt
treilea,

Racoviţă Vel Vornic al
Vel Vornic de 'Țâra-dejos, pan Dumitrașco , pan Iordache Slătineanu vel
patrulea
pan Istrate Kretzulescu Vel Vornic al
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In privinţa

organisări!

hiscrici! sub

noua

domnie,

nu

avem

de adus

multe nouă documente. Din pitacul do la 1 August 1513 apare că instituţiunea

decasteriilor pe lângă Metropolii şi Episcopi! persistă, după cum ele ati
fost stabilite de Metropoliţii ultimi, cel impuși ţerilor de către Muscat (1)
şi după cum existat, deși nu cu numele de consistorir, încă de ma! înainte.
Abusul cu chirotoniile continuă. Domnitoriul reînnoesce anteridre nizamuri,

„ori dă altele nouă, cu gând de stirpiro a abusulul acestuia, la «4 lebruarie
1813 şi apoi la 9 Iulie 1813. Ingreuiarea formalităţilor de dobândire
a
voei

de chirotonire

se pare

că

eră și ca un

mijloc

de

exploatare mat în-

demănatec. Lucru bun în sine însuşi, dar nu mal puţin instrument
de jăluire în mânile celor răi. Așă se întîmplă pretutindeni:
legile cele mar
Logol&t

de 'Țera-de-jos,

pan

Constantin

Suţu

Vel

"atman

, pan Michalache
Manu Vel Vornie de politic, pan Mihalache Suţu Vel
Spătar,
pan Constantin
Vlăhuţă Vel Postelnie, pan Atanasie Christopolu
Vel
Lowofâ
t
al străinelor
pricini,
pan

Nestor

Vel

Constantin Kretzulescu

Clucer,

pan

Aleco

Mavrocordat

Vel Paharnic, pan Iordache

Vel

Tufeanu

Căminar,

pan

Vel Stolnic, pan
Dumitrache Manu Vel Comis, pan Costache Caraca
ş
Vel
Sluger,
pan Michail
Vel Pitar, și Ispravnic pan Iordache Slătineanu
Vel Logotăt de 'Țâra-ule-ijos;
scriindu-se chrisovul acesta

la întâiulan
în orașul scaunului Domnici Mele Pucure dintru întâia domnie a Nostră, aici
sci, la anit de la zidirea lumi
164 7321, iar de la nascerea Domnului
nostru Isus Christos let 1813 Maii
28, de către Constantin Logofătde Divan.!
Ă

(Cod. LXAVII, fila 130,
- (1) Iată actul:

Fiind-că Sfinţia Sa Episcopul Rîmn

cu protosinghelul de la Craiova are icului: Chir Gal action și dimpreună
Sfinţia Sa or
pricinile bisericesc! ale norodulu
i şi patru clericy, carii
pu
[ s
se tru „ an
rurea cu sirguială și cu silinţă Ja pricinile şi judecăţile lnce (pen

de către D-lui Caimacamul i de către D-lor boerii divaniţi, aii de la Pr
de mal înainte, cât și de la Domnia Sa fratele Constantin-Va a
după cum

pjuesce
omn

Ne pliroforisim
- din cartea, Domnie
ce ov i
psilant,
1803 Iulie 18, ca să scutâscă drepte bucatele ! lor.Sale,
stup
i!
i
rîm
ăto
3 let
i
mărit, vinul ce:l va face în viile lor

de vinăricitt şi oile de: Oril «te dij-

accea innoim și Domnia Mea mila acesta, 'şi: poruncim si eee
drept
dijmari 1 vinăriceri şi oeii, ce veți [i orînduiți după vremi la e slujbaşi
lor

nimeni

întru,

nimic

supărare

mai

sus

lor să nu le faceţi, că așă este porunca
— 1818 August1,
Mii

(Cod: LXXVII, fila 163)

numiţilor

clerici

pe

dr ee

Domriiei Mele;'i s "epre
o.

Săam

slujbe

bucatele

receh pd.

ISTORIA . ROMÂNILOR
bune devin o plagă
le aplică. (1)
(1) Iată pitacele

Io Ioan
Preaosfinţia

şi cele mal rele

isvor de fericire, după

Gmenii cari

relative:

Gheorghe
Ta

un
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Caragea,

Părinte

Voevod îi Gospodar zemle vluchscoe.

Metropolite şi Sfinţiile Vâstre iubitorilor de Dum-

nedeii Episcopi, îndatorat fiind Domnia Mea a griji cu neadormire pentru
tote câte sunt spre bună orinduială şi dreptate a supușilor Domniei Mele,

de a nu se lăsă nick un lucru răi să curgă cu nebăgare de s6mă,atât la:
partea politicescă, cât şi la tagma preoţâscă, Ne-am pliroforisit Domnia
Mea că la tagma preoțâscă, de la o vreme încâce, curge un mare catahrisis
nesuferit asupra chirotoniilor, cu mijlociri neprimite bisericii, pentru că nu
se chirotonisesc după trebuinţă pe locurile ce se află lipsă de preoți saii de

diaconi, ci şi peste trebuinţă, cu asupra înmulţindu-se chirotoniile, fir de
nici un cuvînt, şi cu acesta se pricinuesce locuitorilor mireni însărcinare
şi nedreptate;

și cercetând

Domnia

Mea

cu deadinsul,

ca să aflăm

cu

ce

mijloc se urmă chirotoniile mai înainte, Ne-am adeverit din ehrisâvele fraților Domni ce aă stătut înaintea Nostră, că se urmă, într'acestaşi chip,
adecă: unde se întîmplă cu adevărat lipsă şi trebuinţă de preot, da părcălabul
satului, împreună cu sătenii, sait mahalagiii, saii orăşanii, adeverinţa lor în
scris, sub iscălitura tuturor, la mânile aceluia ce eră a se face preot sai
diacon într'acel sat, saii mahala, sait oraş, cum că este slobod, făr de nici

o pricină de dajdie, și cum

că îi sciti viţa şi firea lul şi că cu adeverat

ati lipsă şi trebuinţă de preot, care adeverinţă se iscăliă şi de stăpânii
a fi
„moşiei, ori mănăstirâscă de eră saii boerâscă, iar de se va întîmplă
dimadeverinţă,
acea
așă,cu
şi
megiașii;
numai
iscălâscă
să
sat megieşesc,
eparchia
preună şi cu megiașii, veniă acela ce eră să se preoţâscă, cei din
eparchiile
din
cei
iar
Mitropolit,
Părintele
Sa
Metropoliei la Preaosfiinţia

Sfinţia
Episcopilor la
.
A

Lor iubitorii de Dumnedeii Părinţii Episcopi, şi dând

de archieacea mărturie, atât iscălită, cât şi prin cuvînt, se cercetă apoi
vârtos penmagi
îar
lor,
ia
vrednic
pentru
reii după orînduiala bisericescă
în scris
anafora
cu
arătă
se
,
cărturar
şi
vrednic
găsiă
do-l
tru înzițătură, şi
lipsa şi
este
unde
biserica
către Domn, cu satul, oraşul, sait mahalaua, cu
or,
orășanil
saii
iilor,
mahalag
a
sau
satului,
trebuinţa, dimpreună cu adeverinţa
făe de
r
preoțilo
r
malţilo
a
aceea
ia
categor
do
ii
spre a fi feriţi şi archiere

voe ca să-l chirotonisctrebuinţă, şi cu acea anafora întărită avea archiereil
ce i se da, după lege,
âscă
archicr
care anafora, împreună şi cu cartea
scă;
pentru preoţie; le
politicesci. Deci,
forte cu cuviinţă
strămutată şi de

t
de zapoiil
aveă insuși acela la mâni, ca sănu fie supăra
Mea
Domnia
-o
acestă întocmire Și orînduială vădându
nei
întocma
urmeze
se
să
ca
şi după lege, am hotărît
:LogoVel
Mea
Domnia
t
porunci
ȘI.
am
și
acum înainte,

Mea ale acestor
fătului ca să pue în lucrare înnoirea şi de către Domnia, şi d-lui Vel Vist.
t
porunci
am
chrisâve ale fraţilor Domni de mai înainte;
ce se cuprinde
a face poruncile Domniei Mele în tâtă ţâra, după mijlocul
înainte făr
acum
de
mai sus, şi pre ork-care îl va găsi preot sai diacon
— Tom.
P. 4, Urechid.

X.—Iaoria Pomânilore

4
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A isbutit sait ba Caragea să stăvilescă
abusul chirotoniilor, nu putem
documentă pentru Valachia-Mare,
dar peste Olt abusul acesta este în
flore.
a

a

aaa

de anafora întărită de Domnia Mea
la mâna lui, să nu-l cunuscă, ci ca
un mirân şi dajnic între birnicil
fEril
; dar până a se face și a se împli pe
ehrisovele de Domnia Mea, scriem
ni
Ungro-Vlachici şi Sfinţiilor Vâstro Preosfinţiei “Tale Parinte Metropolite al
iubitorilor de Dumnedeă Episcopi,
astădI înainte
de
nici un preot sait diacon să
nu so mal chirotoniscscă far de
după mijlocul de mat sus arăt
at
şi făr de anafora întărită de
Domnia Mea pentru voia dată,
nici

adeverinţă

către
ceca ce se cuprinde

Dani, precum
este întocmit
MetropolieY;

Toleo

să so iea plocon mal mare decât
la împărătescile pravile politicesci,
carl s'aă prețuit în
în chrisovul Domnie! Sale frat
eluy

de la l&,
şi de

pisah.—1813

1794,

priimirea

Februarie

(Pecetea

gpd.)

se cuprinde, care

acestul

4.

pitac

să

Alexandru Vodă Moruz, ce
se află trecut şi în condica

avem

Vel Logofăt.

Domnia

Mea

r&spuns.

hiv Vel Medelnicer.

- (Cod. LXNIV, fila 23 v)
Cărţi legate lu tdte județe
le pentru rîncdhuiala chi
rolontilor preoţilor sati
diaconilor cum să se
Urieze,

D-vstre ispravnicilor
ot sud.... sănătate. Cu
tote că orinduiala chirot
până acum se urmă înt
oniilor
r'acestaşi chip, adecă
cel co eră a se chirotoni
mal intâiii de da jalbă
si venii
Domniei Mele şi se
făcea poruncă la isprav
să cerceteze, de eră
ace
nici ca:
de preot la acea biseri la fără pricină de dajdie ? de crâ lipsă şi
că? de nu eră preoți
trebuinţă
prejur, de unde să PSt
îndestul la alte biserici
atât de stăpânul moșiei,ă îndeplini acea trebuință? de era cerut și de prim.
Limit
petrecerea? cu care acea cât şi de lăcuitorir de acolo? şi în ce chip
ih fost
cercetare isprăvnicâscă
duiă la Preaosfinţia,
veniă apol aici i se ori
Sa Părintele Metropoli
nt sai Ia, Părinţii
lăceă și biscricâsca
FE isco Y de-i
cercetare și, de se găs
iă vrednic de darul
se arătă cu anafora,
și atunci se da şi por
unca Domniei Mele preorier Ni
nisi. Dar vâdend Dom
nia Mea că cu acâ
asc Îi o
sla se Pricinuesce
să se chirotonisâscă
acelor
mult trâpăd şi cheltu
i i
ială, cu Venirea, lor
pe aici, de aceea porunc
în
adecă: cel ce va [i a's im, de acum înainte să se urmeze întrac dou si duri
e chirotonisi preot sai
esta: Ia ip
adecă, va [i cu adevăr
diacon în vre-un
at lipsă şi trebuinţă
tă i ide
de
tului,
Preoți

împreună cu săt i și
mahalagii, sai Orășanii,, să dea părcala) 1 ?
supt iscălitura tuturor eniloc
adeverinţa lor son
fir de nici o pricină de uitorilor, la mânile aceluia, cum că este
lobi
dajdie, şi cum

că-i
adevărat aă lipsă și
trebuinţă de preot sau Sciă vi6ţa şi firea lui î că “e
diacon, de nu sunt
la alte biserici de pri
ră U ai
mprejur, de undo să
buinţa acelui sat; care
adeverinţă să se, iscălâscă se pâtă împlii o pa
de stăpânul moșiei, pt
diaconi

ISTORIA ROMÂNILOR

|
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La 1815 este nevoit în dout rînduri să reînnoiască pitacul să&ii ad-hoc pentru Oltenia.

(1)

mănăstirescă sai hoerâscă do va fi, iar fiind megieşescă, să o iscălâscă numal

megiașul;

cu

care

acâstă adeverinţă viind la isprăvnicat,

cercetându-i şi

D-vostre de este adevărată, să o daţi la mâna lui, cu însciinţare către Dom:
nia Mea de cercetarea ce veţi face, după mijlocul ce sai (is ma! sus; şi .
cu aceeaşi cercetare viind aici la Divanul Domniei Mele, să dea jalbă, după
care vom da şi Domnia Mea cuviinci6sa poruncă către Prea Sfinţia Sa Pă-

“rintele Metropolit saii către Părinţii Episcopi; care acâstă orîndială să o
publicuiţi în tot judeţul, ca să fie sciută tuturor locuitorilor, spre a fi şi ei
întocma!

următori,

ferindu-vă

însă de

cea mai

puţină mituire

sai

voe ve-

ghiată la însciinţarea ce veţi face, sait măcar de a luă vre-un ban cu nu-

mire de avaet
audul

Domniei

un avaet

de

la acela care

Mele una

că, după

ca

va [i să se chirotonisescă, căci de va veni la

acâsta, să

ce sc va îndatoră

şi fiţi sănătoși.—1813

Iulie 9.

scie acel mituitor

sait luător de vre-

a plăti îndoit, apoi se va și învinovăţi;

(Cod. L.XXIV, fila 16 v.) (1) Iată aceste dau
Ia Ioan
Poruncă

Gheorghe

la Caimacam

pitace:
Caragea

Voevod

i Gospodar

şi lau 5 județe:ot preste

zemle vlachscoe.

OIL, pentru

cei ce se chirolo-

nisesc: [ăr de poruncile Măriei Sale.

Cinstite şi credincios boerule al Domniei

mele D-ta biv Vel Postelnice

Nicolae Scanavi, Caimacamule al Craiovei, am luat Domnia Mea pliroforie
cum că acolea în oraşul Craiovei şi într'acele cinci judeţe ot preste Olt se
urmâză mare catahrisis la rîndul chirotoniilor, căci cei ce sunt a primi darul
chirotoniei de preoţi şi diaconi nu se cerceteză mai întâiu de către D-ta sai
de către ispravnicii judeţelor după orinduiala nizamului ce am dat Domnia
Mea prin ponturi cu publicaţii, atât acolea Ja Divanul Craiovei, cât şi pe
la tste isprăvnicaturile judeţelor domnescii Nâstre ţări, de sunt adecă fără
nici o pricină de dajdie? de este lipsă și trebuinţă, de preot la acea biserică
unde voesce a sluji? de nu sunt preoţi de prisos pe la alte biserici după împrejur ca să se potă lipsa împlini? de este cu voința satului şi a stăpânului
moşiei? şi să însciințaţi Domnici Mele;ci fără a: li se face cea mai puţină
cercetare şi fără scirea şi porunca Domniei Mele; se chirotonesc, şi Ne-am
mirat cum de suferi D-ta a se face acolea o urmare eaacâsta,cu totul îm„potriva voinţei şi poruneci Nâstre, de care şi straşnic poruncim Domnia

Mea, nici cum să nu mal îngăduesci D-ta a se mal urmă.un fel de catahrisis

înla nizamul chiritoniilor, să se cerceteze după .orinduiala nizamului şi cu
porunca
dea
se
li
să
ca
sciințare să se trimiţă la domnescul Nostru-.Divan,
- Domniei Mele spre a se chirotonisi, fiindu-ţi sciut şi acesta cu hotărire, că

53
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Ca să se vadă că în restul ţărit s'ati fâcut ma! puţine abusive chirotoni
ri,
dăm în notă o listă do 514 de preoţi chirotoniţi în ani! 1813-.-1
815.

avem
găsi

Domnia

Mea să facem

chirotonisiţi

făr do a av6

cercetare, şi veri-câţl preoți şi diaconi se vor
porunca

Domnici

Mele

la mânile lor, se
vor da în dajdic în rînd cu cel co portă ludelo domne
scel
Nostre Vistierir,
iar D-ta at să dar

grei respuns, ca unul co de urumazi! D-ale
este spânzurată îngrijirea la tâte cele co se urmâză
acolea, şi cu lesnire nu te vel
put îndreptă; și că al primit acestă porunc
ă a Domnier Mele, să avem
răspuns, cu care împre

ună să ne trimiți și catastih de câţi Preoți
venirea Nostră și până acum? câţi dintr'aceia sai chiati po:
runcile Domniei Mele Şi CâțI s'a chirot
onisit fără a ave domneseile Nostre
porunci ? — 1815 Ianuarie 15.
Asemenea porunci sai făcut şi către 5
judeţe ot preste Olt.
rotonisit de la bună

(Cod.

LXĂIV, fila 168 v.

Al doilea Publicaţie

.

în lote județele

OIL şi la D-lui Caimacau

de dincuce de OI şi în d județe ot
presle

ol Craiova pentru

nizamul chirolonici.

„_16 Ioan Gheorghe Caragea Voevod
i Gospodar zemle vlachscoe. D-văstre
. . . sănătate.

ispravnicilor ot sud..

Cu

tote că, pent

ru orînduiala şi ni:
încă din It, 1813 Iulie 9 samă
dat poruncile Domnici
în ce chip să urmaţi, adecă: cel
ce va [ia se chiroloîn vre-un sat, unde va [i cu
adevărat lipsă şi trebuinţă
de nu sunt
prejur, de unde să se pstă împl preoţi saii diacon! Ja alte biserici de primini și irebuința acelui sat,
să se iscălâscă de stăpânul
care adeverinţă
moşiei, ori mănăstirâscă
sati hoerâscă de va îi
iar fiind megieșescă, să se
verință viind la isprăvnicat, iscălescă numal megiașii: cu care acestă adezamul chirotoniilor,
Mele către D-vstre
nisi preot saii diacon
de preot sait diacon

cercetându-o Şi D-vâstre de
o daţi la mâna lui, cu însciinț
esto adevărată să
are către Domnia Mea
face, după mijlocul ce s'aă
de
cercetarea ce veţi
Divanul Domniei Mele să deadis mai sus, şi cu aceeaşi cercetare viind la
jalbă, după care vom da
runccăă către Preaosfinţia Sa Pări
si
cuviineiă
ntele Melt
M ropolit,it, saă
sat cătr
cat.
fe ţia
ţgclLor
copil; dar ca nu care cum-vaşi
osa,Epis
Leă Sfin
să se facă Vre-o catahrisis
cinuire a chirotoniilor, spre
cu
acâstă pri:
stuirea locuitorilor Dirn
cu a se chirotonisi și dintre năpă
ici
ar eu | | et
birnicy diaconi i preo
ți
şi
a
yre
tul încărcat cu dajdia acelui
unu Si
ce se

chirotonisesce de ac aa
trăise ici
i la, [ecioril de ai
când vor fi ceruţi a se chirotonisi numa
CU sirăsnicio
diac
oni
sai
preoţ
i, d preoți i țircovnici,
sus arătat, să dai însciințări ale ispr
ăvnicatului către. Dai mijlocul
din alte tagme şi bresle
de mal
Gmeni; ci dar într'acest
acum înainte, ca la rîndulde chir
an
i
Mea,
iar nu
î3 chip să urmaţi
decât numai feciori de preo otoniilor să nu fie
de
ți i țircovnici; si dili
alt-l
insciințaţi Domniei Mele, şi [iţi sănătoși
de Gmeni
, — 1815 ebraice elporu
ncel să
v& poruncim,

ca de acum

(Cod. LXXIP, Ata 182 »)

înainte

ISTORIA

Atât de numeroși
funcțiunea

de

erati

ţircovnici,

preoţii,

ROMÂNILOR

că ci craă reduși să ocupe în biserică

de paracliseri.

polit Nectarie şi Episcopii

de

53

Argeș

In

13

Ianuarie

(losif) şi cel

de

1813,

noul

Metro-

Buză&it (Constantie)

supun lui Caragea o anafora, cerând să fie scutiţi de biruri câte 2 grămătică allători pe la fie-care biserică, că şi din aceştia se chirotonisesce preoţii
trebuincioşi. Ioan Caragea aprobă cu regret așezarea de fîrcornici deosebiți

pe la biserici, conform anaforalei. (1)

(1) Z& Joan

Gheorghe

Caragea

Voevod i Gospodar zemle vlachscoe.

Preaoslinţia 'Ta Părinte Metropolite şi Sfinţiilor Vostre iubitorilor de Dum:
nedeii Episcopi, at vtdut Domnia Mea arătarea şi cererea.ce faceţi prin-

tracâstă analora pentru întocmirea ţireovnicilor, pentru care făcând Domnia
Mea cercetare de sati obicinuit a se face întocmire acestora prin întărire
domnescă, Ne-am pliroforisit că mai înainte de trecuta răsmeriţă acestă
bisericescă slujbă a ţircovnicilor o împliniă la bisericile de prin judeţuri
şi de prin

domnescile

oraşe

preoți

şi diaconi

ce

și netrebuincioşi, fiind înmulţiţi din catahrisis ce

se află

urmă

acolo

de

prisos

şi nu avei vre-o

altă slujbă următâre datorici lor; iar acolo unde cră numiţi preoţii cei treDbuincioși, se orînduiă din preoţii ce prisosiă la alte sate şi nu aveă slujbă
Disericâscă, de împliniă lipsa celor-lalte case, sait când se întîmplă, în ade-

văr la unele judeţe lipsă de pris6se de preoți i diiaconi, slujba ţircovnicilor
se orinduiă de o împliniă fiii preoţilor şi diaconilor cei necăsătoriți şi neintraţi în orinduiala birnicilor domnescei Nâstre ţări; iar acum este să se scâță

aceştia din dajdie cu paguba domnescei Nâstre Vistierii. După acâstă dar
dreptă întocmire şi orînduială, hotărim Domnia Mea de a se face şi de
acum

înainte

urmare

şi

întocmai

cu

totul aneresim

cele ce în diastima

trecute! răsmeriţe ([iind străină Stăpânire) s'aii urmat prin catahrisisşi împotriva domnescilor chrisâve şi porunci, după care atât Preaosfinţia Ta cât
şi Sfinţiile Vâstre Episcopilor veţi fi următori întocmai, ca să se păzâscă
dreptă şi cuviinci6să orinduială şi între cei bisericesci, pentru care vom
da Domnia Mea şi prin domnesca
se pune în lucrare acestă urmare

schimbare. — 1813
H

—

“

Februarie
9

|

,

Nostră ţcră cuviinoi6sele porunci, de a
de acum înainte, fără câtuşi de puţină
.

Vel Logofăt,

(Pecetea gpd.)
(Cod. LANIII, pag. 131.)
Prea Inălţate Dome,

săvirşesc
Cunoscută este Măriei Tale că slujitorii Disericilor, adecă cariîntărirea și
pentru
atât
une
rugăci
e
ferbint
aduc
sfintele taine, prin care
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o)

Cu şreti

nu sati

lu! Caragea

no vino a crede că până la finea domnie!

bună sporirea a Stăpâniril, cât şi pentru tot norodul pravoslavnic de obşte,
sinuri nu pot săvirși acestă dumnedeescă taină preoţii, de nu vor ave
dot wrămătici ajutor, adecă un dascăl şi un paracliser; cari aceşti grămătici,
aNându se însărcinaţi cu acestă purtare do grijă, ai fost nesuptraț! din început de rindul dăjdiilor, pentru două pricini, una cea sus arătată trebuinţă
de ajutor preoţilor la săvirşirea slujbelor şi a doua că, când se întimplă
de more dintracel preoți vre-unul, se chirotonisesce dintr'acel grămătici în
Jocul, ca unil ce sunt deprinșt la înv&țătura cărții şi cu sciință de oriînfost

ai

a răsboiulul

trecută

şi în vremea

cart

bisericesc;

slujbelor

duiala

verotiţi prin poruncile Divanului de atunct, însă cu numirea schimbată de
țircveni, pre limba stavonescă; și fiindcă acum luarăm pliroforie de la
vre:0 căți-va din protopopi că pe alocurea sar [i suptrând unil dintr'aceşști
vrămâtici de către sătenit lor şi de către zapeiil politicesci, puindu-I la
bir, ruâm fresca Mâriel “Tale bunătate, ca în fericitelo qile alo Mărier
Vale să nu se strice acestă bună întocmire şi veche oriuduială a stintelor

dumnedeescilor

şi

locașuri,

ce

Dumnedeii,

luf

lauda

țineze

în
cele

rusăciunilo

at sei, şi să se recâacă

slujitori

nu

rădică

de

dilele

tote

să se

pricină

dintracestă

ca

se

co

ferbinți

împu:

câtre

acel

aduc

mai

se

intii pentru fericirea sănătăţii, indelungarea anilor stăpânirii Alărici “Tale,
— să se dea luminate poruncile
apol pentru tote sutletele pravoslavnice,
Mâriul

Tale

doi grămătici

in

totă

(era, a nu

li superațI

de fieşcare biserică,

de

cari vor

ave

angarale

şi

dâjdil

pecelluiturile

la mânile lor, mat virtos că el sunt încă nevristnici, necăsătoriți

aceşti

câte

archieresci

şi cel mal

mulţi feciori de preoţi, şi anii Mariel Tale de la Dumnedeii rusăm să lie
>
inulţi și fericiţi,— 1313 Ianuarie 13,
AT Măriei "Tale părinţi sufletescr:
Nectarie

Metropolit,

losif Arweş,

Insemnarea

«de preoții ee se chirolonisesc

după

Constantie

Duztii,

îusciințările ispravnicilor.

Stan ot satul Ciesci din sud. Teleorman, diacon, 1S13 Septembre 28
Nedeleo din satul lărla, sud. Teleorman, diacon, 1813 Septembre
28

Anidleciia din satul Câcărăzeui, sud. Teleorman, diacon,
1813 Se tembre 28
ltadea, din satul Podisarul, sud. Teleorman, popă
1813 zei rabie 21
Deâzuşoiu ot satul Runeul din sud. Ares, diacon
1813 Cetomire 1
Stoian ot satu Mubuesel, sud. Argeş, diacon, 1813 'Octombre
1

Vizan ot satul Hâzoeset din sud. Teleorman, diacon,
Desuzin ot satul Halisci din sud, Telorman, diacon,

1813 Octombre
1813 Oct mbre

1]
1.

Stan

ut

Nezul

din satul Isbâsest ot sud. Teleorman, diacon
1513 Oc ml
sin Popa aaGheorshe
at satu ZArnescl
sud, Argeş, diacon,
ctom re 1313
Nan
UI
se, sud.

bea

ÎS.
.
Şase

satul

a
sati

licele

a

âjeset

din

ot

sud.

sul,

Teleorman,

Muscel,

diacon

popă,

ISI

1513

Octornl

Ianuarie

16
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re-ce nu mai aflarăm:

Marin din satul Mălureni, sud. Argeş, diacon, 1814 Ianuarie 17.
loan din satul Başchiul din sud. Argeş, diacon, 1814 Ianuarie 17.
18.
Dumitru ot satul Prevalea, sud. Argeș, diacon, 1814 Ianuarie
22.
Ianuarie
1814
diacon,
Gheorghe ot satul Bârsesci, sud. Argeş,
ot

- Sandul

Gheorghiţă,

Ilfov,

preot,

Februarie

1814

3.

|
loniţă Duca, preot, 1814 Februarie 5.
16.
Februarie
1814
diacon,
Pătru ot satul Ciofrângeni, sud. Argeş,
Riza ot satul Valea lui Giurgiu, sud Argeş, diacon, 1814 Februarie
9.
Istrate de la satul Recea, sud. Teleorman, diacon, 1814 Martie
Pantelimon

Olt,

Băcesci, sud.

la satul

de

diacon,

1814

16.

Aprilie 1.

17.
Ioniţă de la Poiana Lacului, sud. Argeș, 'diacon, 1814 Aprilie
17.
Aprilie
1814
diacon,
Argeş,
sud.
,
Buciumenil
satul
la
loan de
17.
Aprilie
1814
diacon,
Argeș,
sud.
loan de la satul Gura Roşcovului,
17.
Aprilie
1814
diacon,
Argeş,
sud.
Barbul de la satul Bărbătesci,

1814 Aprilie 28.
Popa sin Popa Radu de la satul Alunișu, sud. Olt, diacon,
Aprile 28.
1814
diacon,
Olt,
Stan sin Popa Stan de la Aluniș, sud.
6.
Maiu
1814
preot,
'Vantei,
Ipatie Grămăticu de la Valea
1814 Maiti 8.
loan Grămăticu de la Crucişoră, Olt, preot,
Maiii 10.
1814
Ioniţă sin Popa Mateiii, Prahova, preot,
Prahova, diacon, 1814

sin Popa Nicola ot satul Mănesol-Ungureni,
Maii 3.
1814 Maiii 5.
Constantin, satu Gănesci, Prahova, preot,
preot, 1814 Maiu 5.
aici,
de
Precupeţi
loan Dascălu ot biserica
Saac, diacon, 1814 Maii 12.
Constantin de la Văleni-de-munte, sud.
Dimboviţa, popă, 1814 lunie 2.
sud.
Constantin sin Popa Nicolae dela Văleni,
sud. Teleorman, diacon, 1814 Iunie 1.

Negu

ot satul Diiagul-do-jos,

Gheorghe

Mateiii
loan

sin

lunie

sin

Dumitru

Badea sin

Popa

loan

2.

Popa

Danciu

sin Popa

Popa

ot satu

ot Peretu.

Pană

Radu

1814
Capu-Luncci, sud. Teleorman, diacon,
sud.

ot Poenari,

Teleorman,

sud.

diacon,

Argeş, diacon,

ot Alimănescil de-jos, sud.

1814

Iunie

l.

1814 Iunie 17.

Argeș,

diacon,

1814

E
,
,
1814
on,
diac
ș,
Arge
sud.
Cătunu Sinesci,

Iunie 18.
sin Popa Grigorie ot satu
Iunie 15.
Argeş, diacon, 1814 lunie 16.
Marin sin Chițu ot Galicea, sud.
Argeș, diacon, 1814 Iunie 16.
,
Florea ot Piscul Ginericăi, sud.
Argeș, diacon, 1814 lunie 15.
17. e
Michaiii ot satu Donesci, sud
Iuni
1814
on,
nesci, sud. Argeș, diac
18.
e
luni
Radu sin Diaconu Radu ot Căză
1814
t,
preo
a,
sud. Dimboviţ

loan

-de-sus,
loan Grămăticu ot satu Conţescă
1814 lunie 25.
Vitănesci, sud. Olt, diacon,
satu
ot
loan
Iulie 94,
Radul sin Popa
1814
sud. Olt, diacon şi preot,
5.
Badea de la satul Momoiii,
re
ernb
Sept
1814
sud. Olt, diacon,
embre £.
Stancu de lu satul Sinescă,
Sept
1814
on,
diac
Olt,
sud.

-del,
loan de la satu 'Trufinescil-din
Tătăraţi-de-jos, sud. Teleorman,
la
de
Dinu
Popa
Serban sin
Decembre

2

diacon, 1814
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liste ca acâsta în condice. Nu putem crede că și în 1815 numai 2 diaconi
se făcură. Ori-câtă grijă va fi avut Visteria să nu se împuţineze birnicil
din sate prin creare de preoţi şi diaconi, chirotonirile crai un venit prea

bun,

ca

să

Domnitorul
citaii voe

fi renunţat

cu

grăbire

prelați

biserici!

la

ele,

ba

chiar

şi

și Marii Logofeţi, cari se împartișiaă şi ci de la cel cari solide

chirotonire.

Rolul şi influenţele culturale ale bisericii, în condiţiunile în cari eră recrutat personalul bisericesc, nu prea eră considerabil. Negreşit Ioan Caragea

cereă bisericii, în 1813, să întervină

cu rugăciunile

ci ca să înceteze

cpi-

demia ciumei, ori să mijlocescă, rugăciuni să plâie la timp (1), în interesul

agriculturii; dar ce putem dice de puterea unei biserici în caro abusurile
craii nenumărate și de tote felurile?
La Chioscul de la Ilerăstr&ă, pe lumină de lună, se întilniaii feciori de
boeri cu iubitele lor. Se pare că și dintre clerici nu se sfiaă unit de
a

merge n6ptea pe acolo.

Constantin sin Diaconu Radu ot satu Beleţii, sud. Muscel,
diacon, 1815
Ianuarie 5.
Nicolae sin Popa Gheorghe ot satu Vlădeni, sud. Muscel,
diacon și popă,
"1815 Decembre 2.

(Cod. LXĂXY, fila 266 v)
(1) Poruncă pe la sate ca să facă
J& Ioan

Gheorghe

osfeșlunie penlru pluie.
Caragea

Voevod.

D-v6stre ispravnicilor ot sud. . . . . sănăt
rugăciunile către milostivul Dumnedei purur ate. Vă facem în scire că
ea
viinciose, cu cât mal vîrtos acum într'acâstă vremeşi în t6tă vremea sunt cude trebuinţă pentru
ploi
se cade mai cu deosebire şi cu osîrdie a
se
face
de
către
norod
de
olste
liind-că acâsta, este mijlocul cel adevărat cu care îmbl
ândim şi, întorcând
pre Dumnedei, să nădăjduim milostivirea
dumne
deiri
i
sale. Nu lipsim dar
a ve scrie şi a vă porunci într'adins, ca
să
îndat
oraţi
pre
tâtă câta bisericescă, adecă pre egumeni! de pe la sfintele mănăstiri,

pre protopop! pre reoti
ca să se osirguiască cu durere și făr de
lenevire întru slujbe şi ruchci i
către milostivul Dumnedeii, făcându-se
litanii cu adunare de noro : fară.
cu sfintele icâne, cu sfintele mâşte, pe „la
tote
însuşi D-v6stre, dimpreună şi cu bocril i boeri oraşele şi satele la ca oi
nașii judeţului să 6 fe șI
ca de la toţi de obște, mari şi mici,
parte bisericescă Și mirenâscă Sai
facă cu durere rugăciuni ferbinţi,
şi
acestea şi. cu credinţă nă Ia) lui d
a se intorce milostivul Dumnedei și cua câștig
ă milă de plsie. c 4 . uind
iubitor de 6meniși mult milostiv; și fiţi sănătoși.
— 1813 Aprilie 20 a un

(Cod. LXXIV, fila 42)
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Chioscului de la Her&străti, căci i a

Un preot bate de morte pe păzitorul
faut

”

ca acesta,

unul

«Pre

serie Vodă

Metropolituluy, în 25 Septembre 1823, de nu ar fi fost popă (care prin depărtarea lut Dumnedeii a primit darul preoţiei!) lam li osîndit negreșşit
politicesce la spânzurătâre sait cel puţin la ocnă, ca pre un tâlhar ce ai
cugetat întru sine să ucidă un om.»
Domnitorul

cere Metropolitului să se ridice darul acestui nevrednic preot,

,

pe lângă pedepsa politicâscă. (1)
Ce se mal

preoți,

de

qicem

când

vedem

abusurile protoereilor? [ii şi-at

fost făcut un venit însemnat și spornie, amendând
muierile «ce se întimplă de cad în păcat.»
grav:

ca să-și înmulţâseă

ceati un adevărat

«chantage», acusând

Cevă

mal

ai păcătuit.

Acestea,

adese

nevinovate,

se grăbiait să plătescă orl-ce globe.
De sigur că de acest

protopopii

acosta oribii,
intre

în

fă-.

le sciii că

şi fete cinstite că

ca să nu

fetele şi

pe

bani

gura

Gmenilor,

şi Episcopii,

ba şi Cămara

să fie obligată la asemene amendă

femeia unui

venit inlam

domnescă. Intimplându-se

venitul

femei

cu

so folosiai

la Vodă. Se face
supus austriac, acesta, sciindu-şi novasta, cinstită, reclamă
Caragea scrie
loan
cură mare, şi atunci, pentru oprirea unui ascmenca abus,

(1) Pitac călre Melropolilul

pentru

ui popă

ce ai bălut pe păzilorul

Chioşcului JMerăstrtii.

Domnia Mea, chiar cu ochii
Preaosfinţia “Ta Părinte Metropolite, înşine
trupului săi ce ai pătimil
Noştri, am v&dut bătaia, cazna şi sfărămarea
bnic popă, cu acest, fel de
netre
păzitorul Chioşcului Hertstrăă de la acest
spre ajutoru | Gmenil
sărit
fi
ar
nu
de
organ şi cuget pătendu-], în cât,
,
că Par fi omorit precum au şi glăsuit
doltorului Rali ce şade acolo, negreşit
lui este să-l omore. Pre unul ca
acestă vorbă asupra bătăiei, că cugetul.
prin- depărtarea lui Dumnegeii ai primit
acesta, de nu ar fi fost popă [care
cel
it politicesce la spânzurătore sai
darul preoţiei), lam fi osîndit ncereș
ucigă
să
ca
sineși
întru
t
cugeta
ce ai
mal puţin la ocnă, ca pre un tâlhar
întîmplat a fi popă, iată îl trimitem
sa
dis,
am
m
precu
că,
fiindsă
om; dar
ă politicâscă poruncim și hotărim
aci la Preaosfinţia Ta, și drept osînd trei sute mal sus arătatalul pătimaş,
ă taleri
dea negreşit făr de altă zăbav
acum înainte acest popă, după pur: a săY fie spre căutare, şi fiind-că de
a mai săvirşi

e, este nevrednic de
tarea lui şi sfintele bisericesci can6n
ca să i se facă negroșit de „tre
olco
sfintele slujbe, poruncim cu deadinsul
cea mai puţină scădere.
Ta şi bisericesca osîndă, fără
Preaoslinţia
pisah &pd. —

1813

Septembre

(Cod. XXIV, fila 88 +.)

25.

* îZOTPpA “1

Unzy 3

«e
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dc.

i

58

V. A. URECIIIĂ

Metropolitului, la toți Epitropit și la tâte judeţele,
în modul

următor:

Ja loan

Gheorghe

Caragea

în 18 Septembre

1814,

Voevod i Gospodar zemle vlaschscoe.

Preaoslinţia Ta Părinte Metropolite, am luat Domnia Mea curată plirolorie că pe la judeţe să urmâză un catahrisis deosebit de către protopopl,

carii, ca când ar fi lucru legiuit, numa!
şi cu numire de gl6bă, pradă și jăfuese

cu un prost cuvint că este ohiceiă
pre fetele i mucrile ca se întimplă

de cad în faptă de curvie şi, ori însuşi ci, sai prin preoţii satelor,
când află
vre-o ast-fel de păcătuire, numa! decât protopopul cere globă
cât
va vrea
de la acea femee saii fată, iar acea ponosluită femee sati
fată, ori adevărat
sau neadevărat de va, [i acel ponos al protopopului, carele
fiind silit de o
acest fel. de lăcomie, fără de nici o cercetare, le apucă
de lo globesce fâră
nici o sfială; din care acâstă a lor roa urmare nasc
două lucruri împotri:
vit6re la bisericescile canâne, unul adecă pedepsa
de globă, care acest fel
de pedepse biserica nu are la acest fel de greşeli,
nicesci și ispovedanii, şi al doilea, cugetând numiţit ci numat sfătuiri duhov:
protopopi şi porniţi fiind
la acest fel de urmări, de la acest îel de fapte
şi ponosluire, liresce se înțelege că şi voinţa lor cugelă ca apururea
lapte, din cari să-și îndestuleze lăcomia acestulsă se întimplo acest fel de
necuvios căştie, lucru cu
totul împotriva legii și cinulul preoţesc; de
aceca scriem Preaoslinţiei “Tale .
ca numai decât să se poruncâscă cu străşnici
e protopopilor al aceşti! eparchir,
ca de acum înainte nici protopopii nici
vre-o
unul din preoţii satelor să
nu îndrăsnâscă a luă de la cine-vași măcar
un
Dan
cu numire de globă do
la acest fel de

intimplări, orisă silâscă pro men!
a le da sărindare sai
şi fară de voinţa și proerisis al
lor, căci de se va dovedi
că aii luat, apol
se va și pedepsi cu straşnică

„altele asemenea,

pedâpsă, îngrijind Preaosfinţia
Ta de a se urmă și a se păzi porunca
pisah. gpd. — 1814 Septembre 18. (1) - şi nizimul acesta tot-deauna. Tolo
”

Publicaţii la tote judefele î la Iipiscopă şi la Sf. Metropolie pentru fetele i
femeile

cele veduve.

D-vostre ispravnicilor ot sud.
....... sănătate, Am luat
curată, pliroforie că pe la jude
Domnia Mea
ţe
se
urmsză un catahrisis deosebit
potropopi, cari, ca când ar
de către
fi
obiceiii şi cu numire de gl6bă,legiuit, numat cu un prost cuvint că este
pradă şi

întîmplă de cad în faptă
de: curvie, și ori
când află vre-o ast-fel de
păcătuire, numaj
va vrea

jăluesc pre fetele i muerilo
ce se
însuşi
ef, sat prin

preoţii satelor.

decât potropo ul eta el6b
de la acea femee
ă cât
ori adevărat sau neadevăra sad fată, iar acea ponosluită. fere e sai +
tă
t de va fi ace] ponos
şi de vădirea acei ponosluiri,
temându-s d închisără
de
nev
oe
plătesce acea gl6bă Vin N
lucrurile sale, ca să scape
du 1 din
de acel pon

os al potropopului carele
de acest fel de lăcomie a
câşt
igul
ui,
nu este îndoială că de mult fad ilit
PI
NI
e-ori, făr
(1) Cod.

LAXNIV,

fila 144
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de a fi dovedit acel ponos, ci numai după piîra vre-unul vrăjmașş al acei fete
sai femel sai mucri, făr de nici o cercetare, le apucă de le globesce făr
de nici o sfială; din

împotrivitâre

care acestă a lor

bisericescilor

can6ne,

rea

unul

urmare

adecă

născend

pedâpsa

două

lucruri

de gl6bă,

care

acest fel de pedepse biserica nu are la acest fel de greşeli, ci numai sfătuiri duhovnicesci și ispovedanil, şi al doilea că, cugetând numiții potropopi

şi porniţi fiind la acest fel de urmări de la acest fel de fapte şi ponosluire,

liresce se înţelege că şi voinţa lor cugetă, ca apururea să se întîimple acest
fel de fapte, din cari să-și îndestuleze lăcomia acestui necuvios câştig, lucru
cu totul în potriva legii şi cinului preoţesc; de aceea vă poruncim Domnia
Mea cu. străşnicie, cu numai decât să publicarisiţi prin tot judeţul acestă
poruncă a Domnici Mele, ca de acum înainte nici potropopul judeţului nici
vre-unul din preoţii satelor să nu îndrăsnâscă a luă de la cine-vaşi măcar
un ban cu numire de gl6bă de la acest fel de întîmplări, ori să silâscă pre
Oment a le da sărindare sati alte asemenea, făr de voința şi proeresis al
lor, căci de se va dovedi vre-o unul din ci împotrivă urmând, să scie că,
după ce so va îndatoră a întârce îndoit ceea ce se va dovedi că ai luat,
apol se va şi pedepsi cu strașnică pedepsă; să îngrijiţi insă şi înşiv& ca,

orl-când veţi află

pe vre-o

fir de a vă rămâne

cuvînt

de Ne vom înfi r&spundători,

de îndreptare. — 1814 Septembre

Un alt abus al protopopilor eră cu
30 pretindeai aceia pentru un peciii.

ispravnicilor

urmând

unul din potropopi sai preoţii satelor

împotrivă, numa! decât să însciințaţi Domniei Mele, căci
sciință că aţi aflat una ca acesta și aţi tăcut, înşivă veţi

18. (1)

peciurile de cununie. Până lu taleri
Domnitorul, la 5 lanuarie 1815, scrie

să facă publicaţiuni, în tot judeţul lor, că n'aii a plăti peciul

decât un taler şi 20

parale

de

cununia

I-a, de a II-a cununie

taleri 2 pa-

dea numai
rale 20, şi de cununia a lil-a taleri i, «şi acest avaet are să-l
partea

neguţătorească şi prostimea

(1) Cod. LNĂIV,

2) Publicaţii

fila 142 v.

(!), iar boeril nu ai a se supără». (2)
o

_

la 17 judeţe pentru avaetul ce ai a luă potropopii
răvaşele de cununie.

D-vâstre ispravnicilor ot sud...

de la

. . . sănătate. Fiind-că Ne-am pliroforisit

judeţe, pentru răvaşele ce daă de
Domnia Mea cum că potropopii de prin
de avaet până la taleri 30 şi acei
nume
cununie lăcuitorilor, fac cerere cu
de-şi vind şi dobitocele lor până
ce vor ca să se căsătorâscă siliți sunt
nefiind suferită la audul Domniei
să împlinâscă ceruţii bani, care acesta
carisi în tot judeţul, la toți de.
publi
a
Mele, poruncim D-vâstre să puneţi
ave trebuință spre a luă răvaşe
obşte, spre a sci fieş-carele că, când va
cu tată, să dea, taleri unul parale
de cununie de la potropopy, fiind june
doi parale 20, şi de cununia
taleri
2, i de cununia de a «doua căsătorie
are să-l dea numai partea nede'a treia căsătorie taleri 4; şi acest avaet
ă; cici dar, dup ă ce se
lar bocriii nu aiiU ase supărtră;
i
sscăă şişi prostimea,
guţătorâsc
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Vorbind de peciuri de cununie, să amintim că Domnitorul intervine în
câte-va rînduri pe lângă Metropoliţi şi Episcop! în favârea unor căsători,
va să qică amestecându-se în cât-va în atributele, pe atunci exclusive, alo

bisericii. (1)

|

Cam anevoc eră de a nu se rtci credința în biserică, când Domnitorul,
din interes igienic, ordonă să nu ma! primâscă preoţii la «daruri» Omenil
bolnavi. Inţelâptă eră ncgreșit disposiţiunea, ca măsură ile combatere a epidemiei, în timpul ciumei; dar poporul nu puică fi mulţumit cu explicaţiunea
dată, când eră oprit
dea sărută patrafi
ori rul
pâlele odăjdiilor la exhibiţiunea
sfintelor taine. (2)

va publicui, precum mai sus s'a (is, apoi să îngrijiţi a se urmă şi a se
păzi tot-deauna de acum înainte fără strămutare; și fiți sănătoși. — 1815
lanuarie 5.

(Cot. LXXIV, flu 167 v).
(1) Pituc la Melropolil, ca să cunune pe Căminarul
Smaranda

16 Joan

Gheorghe Caragea

Lahovari.

Voevod

î Gospodur

Alecu

”

zemle

Ghica cu

vlachscoc.

Preaosfinţia 'Ta Părinte Metropolite, fiind-că D-luj
Căminarul Alecu Ghica
este de a luă în căsătorie pro D-ci Smaranda,
ce
a
avut s0| mal înainte pe
răposatul Cluce

r Manolache Lahovari, porun
teză și, de nu eso vre-o pricină zăticnitre cim Preaosfinţici 'Talo să cerce,
dai slobodenie de a se și cunună în Dumin după canânele bisericesc, să
ica viitore. . 'Tolcoco pisah
a
Ta
.
pi
«pd.
— 1813 Februarie 14.
Pisa
SI

(Cod. LXNIV, fila 27 v)

(2) Pilac călre Preu Sfinţia Su Părintele AMetropolit,
ca să dea poruncă
preoților după la idle mănăslirile
i bisericile, a nu mai primi în
biserici
Gmeni bolnavi, cari merg de cud
la sfintele daruri

, Prea Sfinţia “Ta Părinte : Metropolite,
» prii
p mind 3acest don
pitac, să dai poruncă preoţilo
vostr
r după la tote mănăstirile
din politie a nu mal primi
i Dita dea
în biserici 6meni bolnavi, cari
| sintele daruri, ară iogehereua
mere de cad |
D-lor boerilor epistaţi af lăză
“uih op
retu
rilor adecii a
vei . Ban 1819
pisa
Itadu ese
Goles
u cu și$ D-lui biv Vel P ostelnic
ni Costache Suţut
. Tolcleeo

(Pecetea gpd.)

(Cod. LĂATY, fila 64 »)

Vel Logofăt,
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în mulţime, Domnitorul, conformându se

vechilor datine, ordonă, la începutul. posturilor și ma! ales al celui mare,
încetarea petrecerilor și a tuturor
Divanul însuşi, conformându-se

adunărilor pe la cluburi. (1)
unul vechiii us, merse în acest an,

prima qi a postului, şi ţint Domnitorului

Astăqi se ivesce rada
care însuşi Miîntuitorul
şi inimi curate intrând
fatătâre şi do patimile
cel ceresc

pentru

cele

în

următorea, oraţiune:

sfîntului post, Prea Luminate şi Prea Inăiţate Domne,
nostru postindu-l pildă nouă ne-ait r&mas, ca cu feţe
în curgereu lui, prin înfrînarea de hrană cea descele vătămătore, să îmblânqim pe părintele nostru
trecute ale nâstre

greşeli!

şi așă să

putem

cu

în-

bogată, ca
drăsndlă a cuteză spre a-l chemă părinte şi a cere mila lui cearile împăraschiptru
de la un prea puternic, ce cu drepta sa chivernisesce oblăduirea cea păților şi povăţuesce inimile oblăduitorilor. Deci, fiind-că
a deschide ușa
mîntescă închipuesce cea cerâscă, noi nu îndrăsnim niciTa, cel de la DumMăria
acestul sfint post, mal înainte de a îmblândi pre
închinăciunile
nedeii nout dăruit stăpân şi părinte pe pămînt. Ci aducend
nostru
stăpânul
la
de
e
ertăciun
cerem
plecate,
nâstre cele până la pămînt
pre Măria Ta, și
de orl-ce, ca
de obşte no
'Pa asemenea
tându-ne de
cem şi no!

nisce slugi, vom [i greşit şi vom fi scârbit
erţi, ca şi Măria
rugăm ca din totă inima cu milostivire să ne
aşă încredinşi
tuturor,
orul
stăpânit
la
de
ertare să câştigi
de sfială adufără
cea din tot sufletul Măriei Tale ertăciune,
ei pentru
Dumned
ul
milostiv
nevrednicile nâstre rug către
cu

a Măriei Tale

împreună
fericită stare şi îndelungată vicţă şi sănătate, prin împlinirea
ci
af Măriel Tale şi pentru a te învredni

toți cel prea iubiţi
sf. post a ajunge ca să ţii şi

stălpări

în

mâni cu bucurie,

spre

a întim-

sa în lerusalim, cât ȘI la
pină pre păzitorul Mărici Tale, atât la, intrarea
lui, a căruia sfint nume îl pros,
st. învierea sa din mormînt, a te închină revărsat către noi nevrednicii şi
livim pentru tâte fagerile de bine ce aii ne-ai dăruit prin domnia Mărici
ce
pentru buna norocirea şi mângâecrea
înţelept, blagocistiv, blând şi cu
bun,
cel
nostru
în
Pale Domnul şi părintele
luY să ocrotescă pre Măria Ta, atât
dreptate către toţi, şi darul și mila
prea
a
şi
Tale
scumpel vieţii Măriei
lumea acâsta, păzind fericite qilelo tâte acele împotrivă nebântuită, cât şi
de
ii
famil
.
iubitei şi prea luminatei
eună cu ce! aleși

u-te
“la împărăţia cerurilor învrednicind
(2)
.
amin
săi,
ai
ori
enit
moşt
adevăraţi

(1) fe loan Gheorghe

Caragea

a fi pururea

împr

e.
Voevod i Gospodar zemle vluchsco

d-că acum
niel Mele D-ta Vel Spătare, [iin
uo să. so
Cinstil şi credincios boerule Dom
treb
e
-car
fieș
când
al Pascelui,
s&i, de
ui
etul
am intrat în qilele slîntului post
Dumnedeii pentru ispăşirea sufl
! (resărie
Spăt
nevoiască cu rugăciuni către
tul
publicarisescl în tot semp
aceea dar poruncim D-tale să felurimurile de clupuri (elubtui) d a se, mal
pectire: Agic)) ca să înceteze tote
C “obruariei 3.
sfint post. 'Lolco pisah gpl.—
Logoltt.
el
face în tătă curgerea acestui

(Pecetea gpd.)
(2) Coa. LXXV, fila 147 v.
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Scăderea evlavici, a credinţei, nu eră însă atât de mare în cât să se sleiască isvorul de înavuţire a bisericii: darurile de la credincioşi. Sunt încă
destul de numerse asemenea daruri, car provin din tote treptele socic-

tăţil. (1)

(1) lată

diata

unui

'Teodorache

Șalvaragiu

în

favorea

mănăstiri!

Căl-

dăruşani:
Nectarie

al

Ungro-Vlachiei.

liind-că ei cel mai jos iscălit Teodorache Salvaragiu sin Ioasaf Monachu,
din cuget şi rivnă dumnedeâscă, pentru vecinica pomenire a sufletului meii,
a părinţilor şi a fraţilor mei, închin şi dai danie sfintei mănăstirii Căldă-

ruşani din sud. Illov, unde se cinstesce şi se prăznuesce

hramul sfintuluy

marelui mucenic Dimitrie, isvoritor de mir, o prăvălie ce este în mahalaua
scaunelor: vechi, po loc moştenesc, adecă în fața uliţei cea mare stinjini

doi și palme
slînjini

două fără două degete, în uliţa ce merge

doi fără două

degete,

şi lungimea

locului

din

în dosul

prăvălici

uliţa cea mare până

în uliţa în dosul prăvăliei stînjini 20 palme 2, care prăvălic o am cumptrată de la sultan-mezat încă din Ict. 1814 Octobre 6, precum anaforaua
stărostiei de mezat arată și, stăpânindu-o până acum, din bun cuget şi rivna
dumnedesscă, cum arăt, o închin şi o dai danie numitei mănăstiri, unde
este chinovie

„închirieze
[ie pentru

de părinţi

călugări,

însă

cu

acest

şart

ca mănistirea

să o

la muşteriii ce-i va găsi și chiria să se ica de fieş-care an, ca să
hrana şi chivernisela părinţilor, ohavnică şi nestrămutată, iar ca

să o vindă după vremi saii să o facă schimb, slobod să nu fie nici sta:
reţui, nici părinţii, nici alt. nimeni, ca de a pururea să fiti pomenit la sf.
jăvtfelnie împreună cu ctitorii mănăstiri! și în rugăciunile sfinţilor părinți,

ca un lucru ce este din muncaşi sudorea mea luată; iar care va îndrăsni,
ori din stareţi după vremi, sait
din proestoşil mănăstirii, sati din n&mul mceti,
a strică acest dar, ad strămută de sub stăpânirea aceştii mănăstiri, sati
să

decatăală; pentru caroara” dat șiȘI sinelurile
vețichi,ȘIeîmpreună
POstre cudn acestă
întricoșala
sinetu
carte juc
de
danie, să fie sub zaptul mănăstirii,
şi de Preaosfinţia

dimpreună cu prăvălia; rugându-mă& da
Sa Părintele Metropolit i de D-lor bocrite itro ia cesti

mănăstiri de ait întărit acestă danie, ca să nu pâtă nimeni ii ei . a aa

mîntul acesta; şi pentru mai adevărată credinţă şi
de sigurifsită stăpânire.
am iscălit mat jos, împreună cu martorii ce se văd, ca
să se credă; însumi
cu mâna mea am iscălit, puindu-mi şi pecetea. —]
;
,
16.
Iunie
816
P
(Pecetea pd.)

p eodorache
A
Șalvaragiu sin Ioasaf Mon

9
achu adeverez la acâztă
ep
danie: Ă pentru pomenirea
sufletului meu și a p ărinţilor m a „acestă carte de
N
Răducanu Tocilescu biv

varagiu

martor.

Nicolae

3-lea Logotăt de la Dias

Logofătul

Trecută în condica Metropoliei.

(Cod.

LĂAV,

fila

258 2.)

Metropolioi

Dumitrache

martor

Mihuleţ.|

maţtor Nicolae
So

Sal:

ao Dal
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unora din mănăŞi pre când nouă testamente vin să sporescă averea
la spitale ori
site»
<afiero
fi
a
stiră, averile a mal multora din ele continuă
servi
te la Spia
ări
sunt hot
şedle. Aşă bună-oră averile Arnotei şi Govorei
lui Mavrogheni, acolo unde astădi
talul Străinilor organisat lângă biserica
mănăstirii Glavaciocului fură
este spitalul Filantropici. Tot aşă averile
afierosite la şcole,

prin

decretul

din

1846.

ciumă vinăriciurile Metropoliei,
Un moment se icaii pe sâma spitalelor de
Domnitorul revine asupra acestei
Episcopiilor şi chiar ale spitalelor ordinare.
măsuri în 5 lanuarie 1814. (1)
*

ru două
Spitalului Străinilor nemernici, pent
(1) Pitac către Vorrii epitropi că
lului.
mănăstiri ce sai afierosit spita

duiala şi
alului Străinilor nemernici, orîndouă
mă
D-vostre boerilor epitropi ai Spit
cele
l
spita
t
aces
la
Mea
dupe care am aficrosit Domnia
cetitore-

une
mijlocul
Vilcea, nu privesce spre stricăci
e a orînnăstiri „irnota și Gocora din sud.
mbar
schi
o
vree mănăstiri, nici la
afierosim
le
scilor aşezămînturi ce ai acel
ce
l
sovu
chri
în
os
ci mai vîrt
duclilor ce ait avut din vechime, chiar aşă: ca să aibă egumenii să ţie întru
dice
cuviinţă întru
în condica Domniei Mele se
ămînturi, să se păzescă după
aşez
cile
ores
ctit
e
star
iâse să li
uinc
treb
a lor bună
cele
ile
şi meremetur

re,
tote întocmay fără de strămuta indere a chrisovului nimenea nu pote (ice
cupr
tă
aces
nu pâte popri pre
so facă; dupe care
la acele mănăstiri, nimenea
tote bisericecă nu trebue să fie egumen
inţă
cuvi
după
şi a nu păzi
ea
ijir
îngr
ave
nu
a
alţi trebuinde
și
i
egumen
pote lipsi pe preoţi i cântăreț şi nelipsindu-se,
scile orînducii, nimencanu
nte,
de mai înai

câți i-ati avut
cea trebuinciosă, şi
cioşi slujbaşi al bisericii,
e şi hrana şi cheltuiala
riil
simb
şi
da
se
li
a
u se face în vremeși
urmâză
ui la mănăstiri urmâză
dar aceste, se înori-ce meremeturi vor treb
mănăstirilor. Din tote
le
turi
veni
din
r
chia
voința Domnie Mele
fir de cusur,
că noima chrisovului şi
sce
ede
dov
sc
t
cura
mănăstiri tote trebuințelege şi
împlini din iraturile acelor păzi şi etitorescile aşevor
se
co
după
ca
este,
vor
mal sus s'a dis ȘI s0
fie spre ajutorul spitalului,
țele şi orînduelile câte
să
uri
irat
din
âne
răm
va
ce
osul
pris
orînduelilor mănăstiresci
zămînturi,
scăderea trebuinţelor și
cu
e
orez
ajut
şi pentru facese
nu
iar să
cari s'aii întocmit iară
i,
ntur
ămiî
aşez
r
că un bine întocmit
împotriva ctitorescilo
şi se înţelege că am stri m alt bine, lucru
dice
se
ci
atun
căci
să face
rea de bine;
ca cu stricarea aceluiaşi
priimit, şi apoi imrii
edei
şi păzit de atâta vreme,
dumn
nici
ut,
plăc
fi
pote
nu
poruncim „Do
care nici omenirii
ru chrisov. De aceea mai sus arătate e
Nost
ui
cul
nes
dom
r
chia
se facă la,
potrivitor şi
în
nă strămutare să nu
stiri, FA să se păzeeci€ on
mănă
stre, ca câtuşi de puţi
tor
aces
ale
i
duel
orin
dere
şi
sc:
să urmeze ări de
trebuinţe, cheltucli
urmare,
ăminturile ctitoresci
tocmai, precum şi aşez căci de vom mai află vre-o câtuși de puţină
nescului Nostru chrisov,

64

Y. A. URECIIIĂ

In lunie 1813, Metropolitul cel noă cere lui Vodă dreptul de a urcă cifra
de impus clerului cu așă disa dare a «cârjeb», sub cuvint că viâța sa
mai scumpit de la 1793 şi că Metropolia este însărcinată cu grele datoril.
Acea

dare se urcă de la 6 taleri

1/, la 13 de la fie-care preot şi diacon din

tătă ţera, ca «plocon al cânjei». (1)
adecă neurmare coprinderii

[i siliți Domniei
(Pecetea
(Cod.

chrisovului, atunci

după tot cuvintul drept vom

Mea a strică acâstă afieromă. 'Tolco pisah. pd.

spd.]

LNNIV,

fila 99 v.)

Cărţi deschise pentru vinăriciul Metropoliei, piscopiile, spilulurile și
schilurile, a nu se supără de taxildari şi vînăriceri.
Fiind-că pentru trebuinţa cheltuelii spitalurilor i a lăzăreturilor sai făcut
hotărire de s'aii luat milele de vinăriciii mănăstiresc), dar iară sai făcut
şi poruncile Domniti Mele la t6te judeţele, în cari se cuprinde că vinăriciurile Metropoliei i ale Episcopiilor şi ale spitalurilor să nu se supere a

se luă pe sema spitalurilor de năprasnică bâlă, ci să se lase cel orinduiţi
de Metropolie, de Episcopie şi de spitaluri, a se strînge pe stema lor ne:
supăraţi, după chrisâvele Domniei Mele, s'a dat dar acestă carte orinduiţilor

din partea sfintei Episcopii Buzăii, cu care să aibă volnicie a-şI luă milele
vinăriciului pe deplin, făr de nici o poprire sait supărare de cine-vași;
de

care poruneim şi D-vostre ispravnicilor al judeţelor i taxildarilor de vinărici să aibă ajutor, spre a nu se supără împotrivă de către cine-vastii
saam receh &pd. — 1814 Ianuarie 5.
(Cod.

LANIV,

fila 98 ».)

(1) Je Joan Gheorghe

Caragea

Voevod î Gospodar zemle vluchscoe.

Preaoslinţia Ta Părinte Metropolite, cu tâte că din condicile
Liv anului
Ne plirolorisim Domnia Mea că Preaosfinţia Sa proin Metr opolitul Dositeii,
prin voe dată în scris de către Domn la ct. 1793, când sai
făcut Metropolit,

ati luat ploconul cârjei câte taleri şese și jumătate,

dar de

şi
până acum fiind trecuţi 20 de ani, când preţul tuturor lucrurilor s:atunci
îi înăi
ţat făr de semănare peste cel de atunci preţ, după
v&duta, scump to cc

se urmâză întru tâte şi mai vîrtos având Domnia Mea,
i sila, 2 o.
lele daturii cu care eşte însărcinată sfinta Metropolie, plirotor
pentr
ia în două
aceste civiinei

6se pricini, dăm Prea Sfinţiei Tale
si sloboqenio e să
stringi după la toți preoţii și diaconii din (cră acestvoe 106
ne
Ca să
noit Metropolit, câte taleri 13 de la fieş-care, îneriiă a
cârJei, Ca Un
pricină

(L 8)

să

nu

se

facă

vre-un

|
|
(Cod. LXĂIV, pag. 446.)

catahrisis.— 1813

Iunnie j

24.aj

insă

ca

cu

Vel Logolăt.

acestă
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Metropolit Nectarie de ajefui preoţii

și diaconil cu îndoite plocâne, când cel sciă cât a trebuit să cheltuescă
acel prelat ca să dobândescă scaunul metropolitan, fie în plocâne la domnie,
|
fie în rusfeluri la boerii din Divanul țării!
*

de a aminti

SA nu negligem

buţiuni destule de Muscal,

că bietele

mănăstiri,

sunt obligate la anume

Caragea: ati să mal plătescă birurile

dejă

puse

cislă sub

la contri-

domnia

lui

pe aşă disul proviant. Muscalii, retrăgen-

plădu-se, obligă pe Divan să primescă magasinele cu producte și să li se
împartă
se
să
ca
hotăresc
tescă în han! acele producte. Divanul şi Domnitorul
obligatoriii «proviantul» pe mănăstiri şi elo să plătescă preţul aceluia.
mal

Nu

o de

amintit

nici odată nu-l mal

şi aceea,

multe

că

mănăstiri plătiră proviantul

ce

|

primiră!
e

Dim

o serie forte bogată

în anexe

de

acte

relative

la milele, privile-

. Pentru acestă parte sunt:
giile şi folosinţele bisericilor din ţeră-şi din Orient
ba şi spitale. Se va observă
și chrisâve, carl aii în vedere șcdle olene diverse,

și chrisovul de

certe mili acordate bisericii Trei-Erarehi din lași.

6
PP. 4, Urechid. - Tom.

X.— storia Jomânilor.

ANEXE
1. Carte

de Iogofețel orînduit să instaleze egumen.

Piind-

că la mănăstirea, Snagovul din sud. Ilfov am
egumen . .... cc... ....... în locul celul co au făcut Domnia Mea
fost până acum, după
alegerea Prea Sfinţiei Sale Părintelui Metropolit,
iată,
după obiceiti, orînduim pre...... -» se + „logofăt de Divan, carele,
merge
nd cu numitul
egumen la mănăstire, să-l așeze egumen
și să citâscă în audul tuturor părinţilor, posluşnicilor, robilor mănăstirii, deoseb
ita carte a.Domnic! Mele, ce
Sait dat la mânile egumenului,

făcând teslim tâto lucrurile mănăstirii,
mișcăt6re şi nemișcătore, de care făcând
două catastişe asemenea unul ca
şi. altul, iscălite de preoţii mănăstirii,
cum şi de orînduitul logofăt și de
cel de acum egumen, unul să-l lase
la mănăstire la mâna egumenului
sai orînduit, iar altul să-l aducă la sfinta
co
Metropolie în păstrare, după obicei; i saam receh pd. — 1812
Decembre .10.
1812

Maii

6. Neofit

archimandrit

, egumen la mănăstirea Zlăt
1812 Noembre 30. Iosif, archimand
ari.
rit la mănăstirea Distriţa, și sat
«prin scirea Episcopului.»
dis
'
,
1812 Decembre 10. Archimand
ritul Dionisie Lidorie
de la sud. Dimboviţa; nu s'aii dis «pri
ău la mănăstirea
n scir ea Metropolitului»,
nefiind Metropolit.
1813 Ianuarie 14. Neofit, archimand
rit la mănăstirea Snagov,
gerea Metropolitului.
după ale1817 eee eee
Archimandrit

ul

Neofit.

1813

Ianuarie

Vasile,

in

3]. Chiprian, ieromon ach la
mănăstirea

alegerea părinţilor ot Simopetro
de 1 a Sletagora,
Sale Părintelui Metropolit.
1813 Februarie 7. Neofit, archim
andrit egumen
hedinţi.

1813 Septembre.

Agapieieromonach egum

1813 Aprilie 15. Damă egumen
la Cesc
»
»
»
Iacov,
»

»

»

»

locul

»

1

egumen

Ianuarie,

Filaret

la Nucet.

archimandritulul

Michaiit-Vodă, dup

prin scirea Prea Sfinţieiă
la

Motru

din

sud.

Me-

a mănăstirea SfinţilorA postoli.

archimandriţ ] Gl
avacioe.
proin Apamia, | aa Câ
mpulung,
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1313 Octombre 29. Proin Plătărescenu, la Comana.
1814 Martie 15. La Cotroceni, Ienatie icromonach.
1815 Martie 17. Popa Constantin, eclesiareh Râncăciov, în locul lui Romano
_archimandritul.

Stariţa

Glicheria,

(Cod. LAXV,

2. fă Joan

la Viforita.

fila 17.)

Gheorghe

Caragea

Voevod i Gospodar zemle vluchscoe.

Dupk pliroforia ce Ni sai dat printracestă anafora de către D-lui Vel
Logoltt, poruncim Domnia Mea ca, şi de acum înainte, să fie asemenea aptrată acâstă cafenea a mănăstirii Mărcuţii, după coprinderea chrisovelor ce

1812 Decembre
are de la cet dinaintea Nâstră frați luminaţi Domn—i.

30,

Vel Logoltt.

(L. S.)

Prea Inălțate Domne,
jalbă acuDupă luminata poruncă Inălţimii Tale, ce mi se dă la acâstă
făcând
Damian,
Chir
Mărcuţa
viosulul archimandrit şi egumenal sf. mănăstiri
încă
rea
mănăsti
are
ce
Domni,
ilor
luminaţ
cerectare din chrisovele tuturor
«Așijderea

de la let. 1780 şi până acum, văduiii coprindendu-se chiar aşă:
fie apărată
a, ce are siinta mănăstire lângă casele de beilic, să
şi cafendu
de către vel cafegil

şi de către

ori-cine, să nu aibă a face

orînduială de apărarea acestei cafenele după

cu dînsa», care

cuprinderea chris6velor s'aii

acum fiind-că arată că
păzit necurmat, fără de a se supără cât de puţin;
— 1812 Decembre 29.
Tale.
Măriei
so suptră, rămâne la luminată porunca
Vel Logoftt.

(Cod. LXAIII, fila 57.)

e

entul ce dăm aick, el este
Deşi nu aparţine domniei lut Caragea docum
se aruncă asupra mănăcari
dări
bine-venit, căci e în legătură cu nouele
a
ia domnie a lui Ioan Caragea.

stirilor şi a clerului sub propr
e Metropolitul Ungro-Vlachiei:
La 4 lulio 1813, Primul Divan a scris lu! Ignatistraşn
ica și neschimbată” podupă
«Trebuinţă fiind a se plăti negreşit
DunăriiD. Ciceacov, la
i
armie
al
ndir
runda a Ex. Sale mai marele Coma
u plata porţionelor de carne i
comisia comisariatului
pentru bani! spitalelor

datoriile ţării pentr
şi pentru plata păsatului;

urmâză ca la răspunderea

icesc al st. mitropolie, i episcoacestei datori! să dea ajutor şi cinul biser
Sale Domcare este şi înadins poruncă a Ex.
piile şi mănăstirile,
Admiralului,

pentru

ca

să ajute

la răspunderea

mal

sus

numitelor datorii și

dar cercetându-se starea, Vistieriei,
cinul preoţesc cu suma de taleri 150.000;prea mult cinul preoţesc, pentru că
cum şi luând sema a nu sc îngreună ajutorla contribuţia zaherelei ; de
alt
ci at mal răspuns mai deunăqi e şi cele cuviineiose, au găsit că este de
cele
mijlâ
d
zuin
chib
nul,
aceea, Diva

nului
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trebuinţă ca să ajute cinul preoţesc numa! cu taleri 120.000; dar însă acestă
sumă de bani trebue negroșit şi neapărat să o împlinescă pentru plata mai
sus numitelor, datoril. Drept aceea Divanul râgă pre Prea Sf. Ta să binevoesci, chemând şi pre iubitorit de Dumnedeii Părinţii Episcop! şi pre cu:
„ vioşil egumen! aY mănăstirilor, să orînduiţi a se face după trebuinţă cislă
„pe acestă sumă

de bani,

care

împlini negreșit cel mult.până

a se răspunde

datoria

ţării,

se orînduesce

la sfirşitul

după

a se

acestel

strașnicele

pune

cereri

în lucrare

luni,

fiind

ce sc face

mare

și a se

grabă

Divanului,

şi de urmare ..... să aibă Divanul însciințare.— 1812 Iulie 4.
Constantin Golescu President. Marele Vistier. Consilier ostăşesc I.oghinov.
(Academia, 55/LI11,

Cu referinţă la darea impusă ţări de obște şi mănăstirilor
clerului încă înainte de sosirea luy Caragea în Iucuresci, am şi în genere
aflat, în ar-chiva Academiei
Române,

următâre!e

acte:

Cătră Preaosfinţia Lor Părinţii Episcopi Rimnic,
Noi

Ciimacamii

„Seiută

'Țării-Rumânescl.

este însărcinarea co s'a

Argeşiu și Buzeă.

împovorat asupr

a acestel patrii cu o
mare sumă de proviant, care trebue a
se analoghisi pre toţi de obşte. De
aceea se cuvine a face ajutor și partea
bisericâscă, mănăstirile, preoţii şi
diaconit. Şi fiind-că la Visterie

nu sunt
ȘI co stare au, asemenea nu sunt sciuți nicksciute mănăstirile cu metâcele lor
preoţii i diaconir, să bine-voiască
a se face o ar€tare pentru mănăstiri

i metâce cu stările ce vor ave, cât
și pentru preoți i diaconi câţi sunt
la fie-care judeţ, ca să se analoghisâscă
cu o dreptă cumpânire, suma ce se
cuvine a se împărtăşi şi a primi făină,
orz şi ovăs, după, la magasiile ce
vor căd& mai cu apropiere, şi mal
în urmă
să so facă și tacsil banilor, ca să se

dea la locul cel orînduit, să se răscum
cre
11.
dă
C. Filipescu, Serghie Arghiropulo,
!
C. Ralet » Grigorie Ghica, Barbu
cărescu, Istrate Kretzulescu, 1.
Vă
Văcărescu.
„ (Academia, 59/L111,)
zapisul datoriei. — 1812 Octombre

Noi Caimacamii 'Ţării-Rumânesci,
Pum
făinaa şişi orzul şi ovăsul
A a prov
ai iantului
1 0lUb, dăin

co
Pau 1
,
ce ai
„prin magasiile (Sri, însărcin
lăsat , ostire:
:scă
ându-l asupra tuturor de
obşte, ati luat Și zapis
Oaie rul a „se răspunde sum
a banilor pe. cetferta de
Ș
făină câte taleri
rta
de orz, ovăs, câte taleri 8 Aces
=
ta,7 est e sciu
|
.
iută tă şi si căcătre
i

posluțnie și“po Veni, îndată dude
să respungă căuacă 7 ajutor de taler le pe, privilegiați pe Seutlale
ghisit pe

„PO

7.

pool ca pentru o datorie obștâscă, cu sfat de obşte sc nalt,

e

SIE

espung

EDICI,

În

0

ȘI partea

icescă, adecă d
i 96,000 şi biser
de
pe Sci adecă asupraî
De aceea: să bine-voiţi Prea

ă câte taleri 8 fieş-care.
Vatstr
Voâ
re ea a a nalogh
isi
isi po
pe măn
m: ăstiri
Siinţiile
i Suma banilo
i r ce se arată și
răspundendu sa babi ae
de la preoţi, diaÎN
u.
Oreș
care
r&spundendu-s
răsuflare, în soroc de 2
» Să se facă și rescumpărare
luny ca
a zapisului, şi pe
acestă sumă
|

)
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de bani, suma „proviantului ce se vor. cuveni, se va arătă iarăşi de la
magasii să se ica, și cu mijlocul acesta să aridicăm sarcina datoriei

ce
ce

sati împovărat asupra ţării. — 1812 Octombre 12.

Golescu, Grigorie Ghica, Istrate

adu

C. Filipescu, Serghie Arghiropolu,
[retzulescu, Ioan Văcărescu.

(Academia, SSILILL)

*

In 1 Octobre 1812, Caimacamil "Țării Românesci răspund Prelaţilor ţării:
«Cinstitul pitac al Prea Sfinţiei Vostre primindu-l, am vădut şi cuprinderea.

Acâstă sarcină a greutăţii este obştâscă. Datoria nostră este iarăși a, se
face o drâptă cumpănire, fără unii să se îngreuneze şi alţii să se ușureze.

In vremea răsboiului toţi aii pătimit în feluri de însărcinări. Hotărirea s'a
făcut (nedescilr.) la 12 ale următbret, faţă cu Prea Sfinţia Ta Părinte Episcâpe al Buzăului; ai fost şi cu mulţămire, ca să plătescă preoţii şi diaconii
numat

câte taleri

opt şi deosebit

15.000

cetferți, ce ai rămas

de

nu

sai

e
putut analoghisi, să se îmbrace asupra sfintelor mănăstiri, socotindu-s
-se
cunoscându
bine
Voâstră
Sfinţia
Prea,
către
de
a nu fi greutate osebită,
analoghia

ei; şi
acestă povară, care negreşit urmeză a-şi luă şi săvîrşirea
orz şi ovăs,
făină,
proviant
din
ce se cuvine a primi mănăstirile şi preoţii

sai putut îmbrăcă,
se va face cunoscut prin care magasil ai rămas de nu partea
preoţilor şi a
din
orînduiţi
fi
vor
ce
cei
de
luă
va
şi de acolo se
căci Vistieria nu pote
mănăstirilor,

şi le vor

vinde

cu ork-ce

preț vor put6,

i chip, după cum se arată,
să se însărcineze. A n6stră părere este într'acestaș
—
Octombre 14.
la care aşteptăm și cinstit răspuns. — 1812
Kretzulescu,

C. Filipescu,

Serghie

loan Văcărescu,

La 18 Octobro

Arghiropolu,

Barbu

Văcărescu, Istrate

Văcărescu.

Isac Ralet, Iordache

“Pării-Românesci arată Prea Sfinţiei

1812 tot Caimacamii

escu şi Serghie Arghiropolu,:la ce
Lor, sub iscălitura numat alui C. Filip
,. Obilosci, Petrele, Giurgiu şi
Buz&i
magasil este proviant şi cât (Brăila,
rte orz şi ovăs).
Baciul, 9.173 cetferte făină, 16.051 cetfe

(dcademia, 59/LIII)

sus
ii "Țăril-Românesci (tot cei doi de
La 23 Octobre 1812. — Noi Caimacam
din
ul
iant
prov
i
maris
tesli
dat ordin dea se
vestesc Prea Sfinţiei Lor că sai
aţi să-l primâscă de către Prea

roin
unele magasil la Omenii ce vor. fi însă
va face îngrijiri ca să se răspundă,
so
lo»
Dani
plata
ru
pent
iar
Lor,
|
Sfinţia
este. — 1812 Octombre 23. (1)
spro a se plăti datoria zapisului care
Pa
.
(Academia, 60/LIII)
se

Am

arătat

| la pag.

către mănăstiri

...

Căi

a chrisovelor

Să
sa

lor

pus

de

tarifi

e:
noir
irea
înno
pentru rein

privilegii

şi

se la acestă taxă.
nato ati reclamat să nu fie supu
PI

(1) Aducem

mănăștiri.

mai

d

departe

și alțe anexe

a

mili.

ga rie de
obligato

Mănăstirile închi-

impus
relative la proviantul pusese,

a se plăti de
o

-
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Jaloba egiumenilor greci călre

Curagea să-i apere de plala laxei pentr
u

înnoirea

chrisivelor.

Fiind-că de Dumnegeii păzita Vâst
lOsa, stare în caro se află tâte sfint ră Inălţimo încredințându-se de ticămilor, şi pornit din (irâsca milă, ele mănăstiri, adusă de intim plările vre.
să le îmbunătăţiţi şi să lo îndreptabunătate şi dragoste către religie, vrend
credincioșilor urmași ay Inălţimi ţi, aţi găsit de cuviinţă urmarea binei Vâstre şi ați prennoit chrisove
mănăstiri; de aceea şi noi,
le acestor
după datoria nctăgăduită, scri
ind toţi cântări de
mulțămire către cel A-Tot-Putern
ic, ne-am rugat cu Jacriini
îndelungata viGță şi întărirea
ferbinţi pentru
Inăl
ţimil Vâstre pe scaunul domniel,
cu fil Inălţimii Vâstre. Acum
împreună
iarăși venim cu genuchi pleca
iubirea Vâstră de dreptate,
ţi
să
rusăm
ca să dea deosebită poruncă
păzescă neclintite tote cele
domnescă să se
cuprinse în domnescul

fim supăraţi

prin

cerere

chrisov

de

şi să

nu

mal

avact şi altele, cari nu
le plătâscă mănăstirile, ci
pot nici se cuvino să
să
ciuiala milei la înnoirea chri plătim numa! dăjdiilo de pestu an, adecă e:
s6velor. Şi orl-cum va
Chirilă Areh. epitrop St.
fi voia Măriel “Tale.
Mormînt, Egumenul mănă
„Chiril Sinaitul Şi cel împ
stiri! Sf. Gheorghe.
reună cu mine cpitropit
impreună cu alţii.
mănăstiriy Cotroceni,
Timotei, egumen mănăstirii Stav
ropo
(Academia, 68/LUD,.
p leos , împimpr
reună i cu cer-l
cer-lalţ
alti,

La 24 Martie 1813, Caragea menţin
e
eră, dej pusă.
(Academia, GO/LIII).
RR

FRI

Mănăstirile

continuă

șodlelor.

*

şi

,

sub

“eu

po

550.»

380,
50.

320,
120.
170.

120.
|

0.

so:
350,
60.

ce sai
(Pentru

550.

»
»

»

Mae

»
-»

„n
»

»
»
»

Radu-Vodă.
Sf

George

Cotroceni

Văcăresci
_
Michait-Vodă

Sf. Ioan
Zlătară

Sf. Ecaterina
Mărcuţa -

Sit Apostoli

| Stavropoleos

gumburita
nazovu
Codrenii

|

Caragea

Cisla mcinăstiriloy

„600. Mănăstirea

tasta reînnoiri! chris6velor, precum

.

NR

a

plăti

o

făcul în 1817

dare

,

anuală

Mai

în

folosul

19.

ȘcOle.)

350.
65

550.

Mănăst;
N

năsirea

60.
400.

130.
180.

Baia-de-aramă
Ilurezul cu met6-

.
»

Notru
Jia e

.
.

Cozia,

»
»

280.

255.
370.

i
piobogia

»

cele

Bucovăţul
Brâncovenii

280.

»

Căluiul

300.

»,

i
dlotăranii
Sf,
Ioan (Focșani)
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Total

550. Mănistirea
250.
»
100.
»

420.

»

Mărginenii
Mislea
Comana

250.

»

Nucetul

130.
130.

»
»

Valea
Râncăciovul

130.
90,
450.
200.

»
»
»
»

80. Mănăstirea Băbenii
350. :
»
Rimnicul
40.
» .
Dedulesci

Dâlul

„100.

Butoiul
Golgota
Câmpulung
Vieroşul

Bradul

»

Caragea

Gheorghe

Maiă

Cu tote că încă în 1816

»
»
»
»

Bistriţa
„Plătăresc!
* Gruiul
Răsvan

65.
-80.

DI
»

Sf. Sava
Căscidrele

Voevod

”

i Gospodar zemle vlachscoe.

dat porunca Domniei

s'a

-

Clocociovul

600.
70.
40.
„50.
12.000.

(Academia, 74/LIIL,)
Jo loan

.

90.

Mele

la anafo-

raoa Preaosfinţiei Sale Părintelui Metropolit şi a D-lor orînduiţilor boeri,
pentru bani! şedlelor ce sunt datore mănăstirile a da pe tot anul, ca, adunându-se cgumenil mănăstirilor la un loc, să facă cislă între diînșit cu drâptă
din
cumptnire, dar fiind-că, din pricina ncunirii ce sai ivit între uni!
lipsă
ca
pentru
aceea,
de
acum;
până
nici
cisla
săviîrşit
egumeni, nu s'a

Mea am
sescă tote prelungirile şi pricinuirile egumenilor, înşine Domnia precum
se
dajnice,
e
mănăstiril
tote
pe
întocmit cisla pentru bani! şedlelor
împlinirea ba-

cu
arată mal sus, după care şi poruncim să se facă urmare
mănăstiri se vor
arătate
sus
mal
te
dintr'aces
cari
la
de
iar
nilor întocmai,
, bani
egumenilor
prigonirii
diastima
fi împlinit de atunci până acum, în
întârcă
se.
li
să
poruncim
f6ie,
acâstă
în
mal mulți decât sunt aşezaţi

și mănăstirile, ce vor fi
înapol ceea ce li se va fi luat mal mult, precum
se văd aşezaţi în acestă
decât
răspuns întracestă diastimă bani mal puţini să împlinâscă ceea ce aii dat
acela
dintr
cu
ca

fâie, să rispunqă şi cusurul,
ma!

mult

cele-lalte

mănăstiri.— 1817

Maiii

19.

Vel

.

(L. S)

Am menţionat
năstirilor.

în

vol.

nostru

X despre rechisiţiuni
_

în bani

Logofăt

impuse

mă:

opolitului, din ordinul lui Cutuzof,
La 19 Aprilie 1812 Comitetul scrie Metr
i, că era datoresce peste 2.000.000
taler
să arunce asupra mănăstirilor 200.000
și a
din 1812 pe porţiânele de carne

taleri din Istul

şi pre 3 luni

1811

proastă stare.
spitalurilor, şi Visteria țării e în
(Academia,
Către

565/LIII)

chrisâvele

mal adaogem

aduse

cu

mili

pe cele următâre:

şi privilegii

la mănăstiri, biserici,preoţi,

-
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Perilipsis

de churisovele i cărțile ce se îunoesc de Măria
nostru

Domn

16

Gheorghe

Caragea

Sa

Prea Inălţatul

Voevod.

Cartea, a patru preoți de la mănăstirea Brâncoveni. Scutiţi preoţii și drepte
bucatele lor de vinăriciă i dijmărit. Care carte, luându-se de Dumnâlui
Vel Vist. de la pecete, nu s'ai trecut la condică.
(Cod. XAAĂTIV, fila 22 v.)
Chrisovul mănăstirii Plăvicenii, ce se dedese mai înainte, la Ic! 1913 Aprilie 1,
al Măriei Sale Ioan Gheorghe Caragea Voevod, care, negăsindu-se trecut în
condică, sai, trecut aică în condică în perilipsis.

Să fio ertată sf. mănăstire de tote dăjdiile şi orinduelilo ce da alte mă:
năstiri şi să aibă a scuti de vinăriciii
şi de oerit oi 100 şi de văcărit, când

i dijmărit drepte bucatele sale, cum
va îi, dece, şisă aibăa
ţină şi lude

dece, Smeni străini, fără pricină, însă 6 ce i-ai avut şi patru ce s'aii adăc-

gat de Măria Sa loan Gheorghe Caragea Voevod, şi măcar şi când or da
alții ertaţi cu cărţile Mărie Sale iscălite, iar acestă sf mănăstire şi bucatele ei şi Gmenii cl să nu dea. Şi ai mal prostichit Măria Sa ca să ica po

fieş-care an de la vama
nesci al acelui judeţ

Slatinei sud. Olt taleri 100, i de la vinăriceri! dom:

Oit alţi taleri

100

peste

banii

cămăril.

(Cod. LXAVII, fila 221.)
Sai făcut porunci către ispravnicil din sud. Vilcea Şi din sud. Romanați

i din sud. Gorj, pentru

Megaspileon, ca să rămâc
Decembre

18.

mila de vinăriciii

ce are mănăstirea

iarăși po sâma acestor sfinte

V/achsaruiiă şi

mănăstiri.

—

1813

(Cod. LXXIV, fila 97.)
I& loan

Gheorghe

Pe acâstă alăturată

Teodor

Caragea

anafora

a

Cincul, sudit austriacesc,

Voevod i Gospodar zemle vlachscoe.
D-lor veliţilor boeri nerămâind odihnit
D-lui Vel

Ilatman

al

țişat la Divan înaintea Domnieci Mele, cu Ioniţă Ișlicaru Divanului la înfăşi Stanca soţia lut
dicând Cincul, prin apelaţia sa, că de nu i se va lăsă
asupra lui epitropia
bisericii, după hotărîrile domnesci ce are la mâna
sa cere să i se plătescă

banii ce s'aii ales că are a luă, din Iât, 1801,
de când Sati însărcinat cu epitropia, şi până la 16 1811, după socotâla ce
i s'a teorisit atunci de proin
Metropolitul Ignatie i de D-lui Constantin
Dudesc
şi să-l insărcineze stăpânirea cu acâstă epitrop u, aflându-se Vel Logofăt
ie pe ork-caro va găsi cu
cale. Am întreba

t pre Cincul să ne arate
după ce am dat-o prin domnsescul Nostru: în ce stare se află acum biserica
pitac din 16. 1813 August 2
asupra lui Ioniţă Işlicaru, şi nu tăgădui
nici
Cincul că de atunci încâce
„i-ai făcut Ioniţă Greşi-eare meremet,
cu It 28oz giastima putropiel sale, precum și el ar (i meremetisit-o mai
de nu sar
n l6t. 1
rderea, tirgului în Iât. 1804, din carifi întîmplat cutremurul
aceste două întt
şiŞ biserica s'a , smintitU şi prăvăliile
lări
cu totul s'a dărăp
ravălii
drăpănat, care ; făcend
Ricându-l
în urmă Ignatie, abiă agonisi
u- e
ă din venitul lor cele orinduile
de ctitori pri
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diată, și vedend că nici un mijloc nu are biserica, nu numai de a cheltui
pentru dregerea Şi meremetul ci, ci nici banii ce ai rămas să-l iea el, după
socotela co sa dis ma! sus, nu aveă de unde ai se plăti, de aceea nuai

mal îndrăsnit a ma! cheltui peste

ceea ce are să iea; iar Ioniţă Işlicarul,

împreună cu Stanca soţia lui, şi de ai cheltuit de la sinele la meremetul
se siguripsi mai întâiii
bisoricil, făcend zapt şi prăvăliile, dar nai urmata

şi pre el pentru

banii co aro a luă şi să fi dat şi chezaș, după coprinderea

domnescului Nostru pitac, care cetindu-se în Divan şi vădendu:se întocmai
pocoprindător, am întrebat pre Ioniţă şi pre Stanca de ati dat ma! întâiă
am
așăzămînt
şi
şart
runcita siguranţie şi chezăşie, în vreme ce cu acest
atunci
că
răspunseră
şi
ef,
prăvăliile
cu
dat Domnia Mea asupră-lo biserica
să răsbâscă,
în luna lul August, fiind sciută molefseala în politie, n'aii putut

la D-lul Vel Logolttul,

ca să dea chezăşia după cuprinderea pitacului; că-

biserica şi prărora li sati qis că rea le-au fost urmarea de ai făcut zapt
şi răspunchezășie
şi
siguranţie
poruncita
întâiit
văliilo fir de a da mat
înşişi
Cincului,
socotâlă
seră că, şi do nu aii dat chezăşie, dar teorisindu-se
are a
că
dovedi
va
se
ce
banii
cl se făgăduese de a-i plăti de la sinele
proin
Mărgelaru
Nicolae
îndatorat
fost
fiind
care
luă, bez acei taleri 4410,
urmă,
în
şi
sineşi
la
de
epitrop. prin hotărirea Domnului Moruz, a-i plăti
nu se cuvine a-i cere să
el,
plătit
i-a
epitropia,
cu
'Peodor
se
însăreinânduarată Cincul acea hotărire a
i so plătâscă acei bani; împotriva, cărora ne
let. 1800 August 2, în copie
Domniel Sale fratelui Alexandru Moruz, din
prin. care vădum că

[.ogof&t,
adeverită în It. 1805, do cel de atunci Vel
acei bani, ca un epitropal
plătescă
să
sar fi îndatorat Nicolae Mârgelaru
ne at mai arătat 'Leodor şi sobisericii, iar nu «dle la sineşi; cătro acesta
IgMetropolitul

fiind de proin
cotela ce i s'a teorisit în l€t. 1811, iscălită
atunci Vel Logoitt, când
aflându-se
natie și de D-lui Constantin Dudescu,
de-asupra lui și să ise plătescă
ai şi cerut a i se luă acestă epitropie
Metropolitului Ignatie Și a D-lui L.ogodreptul sti, precum din anaforaua
fiind. scrisă tot dintr acel 16t. Decembre,
fâtului Dudescu, ce ne-aii arătat,
găsit atunci cu cale spre ajutorul

fost
unde vtdum şi mijlocele ee sai are
a juă, Cincul, adecă ori să se vîndă
ce
banilor
si
biserici! şi spro plata
allă atunci, şi cel ce lo va cumperă
se
câteși trele prăvăliile, așă cum
taleri
câte
bisericii
da
a
(ie îndatorat

100

pe an de fieş-care

prăvălie, ca

de ctitori şi din prisos să se tacă

orinduite
să so împlinâscă legăturile cele şi din vîndarea lor, după ce se va plăti
bisericii,
ale
altele trebuinci6se
bani
vre-0 trei patru mii de let acel
în
luă
a
dreptul epitropului, de va prisosi şiori
Teodor
tot
să să insărcineze
pisericii,
prefacerea
pentru
să fie
Mi 000:
ca să le facă Pal
,
30
desăvîrşită stăpânirea sa locul prăvăliilor,
cu cheltuială până a aleri
a preface şi biserica
ȘI e a da acei câte aleri
de acolea înainte să urmeze. r&mâe prăvăliile co va ace
apol
şi
mult patru,
să
şi
sus
dis mai
trei sute pe an, după cum său
pe tot anul acel etision; care

și să cheltuiască

ohavnice la el
acel miiloo nu
veliţi ieri ci
pentru ce nu

şi la n6mul
se vede să
însuşi după
sati pus în

săi, plătindu-i-se
precum dice D-lor
fi fost după cererea Cincului,
Cincul
întrebându-se
şi,
a judecății chibzuire;
mijloce,
două
lucrare vre-o unul dintr'aceste

sau
| nu sal găsit muşteriii Și cl, fiind epitrop,
»
că
qicend
provalisi ,
lupă urmă
căol, altul, şii îiin cele după
pentru
prove
că ori
urmă
răspunse
saii
unul
sfiit a primi

.
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de

cuvint

rudă

la

amestecă

a se

Işlicărâsa

răi cere Stanca

a ctitorei, întâiă căci

epitropia

după o anafora

aceştil biserici

cu

a răposatului Gri-

gorie, când atunci sai arătat analoghia ctitoriei, nu se vede pomenită
unde-vaşi acestă Stanca de rudă, şi al doilea că, şi rudă de ar Îi măcar,
iarăşi nu are cuvînt, fiindcă ctitora, prin diata sa, depărteză pre rudele

el a nu se amestecă
rele lat

orînduit

întru nimic, ci epitropul

ea, ca

acela

să

fie volnic,

Nicolae

se

când

pre ca-

Mărgelaru,

sineși

pe

va ved6

neputincios, să orînduiască pre altul în locul săi; care diată cetindu-se înaintea Domniei Mele, cât pentru rudele ctitorei o v&dum întocmai co:
prindătâre, iar pentru epitrop, cu t6te că nu se vădu cuprindendu-se vre-un
acest fel de plirecsusiotita, dar din depărtarea rudelor a nu se amestecă
întru nimic, se dă înțelegere că asupra epitropului ai rămas îngrijirea şi
orînduiala aceștil

biserici, de aii iconomisit; şi măcar în numita diată

arată

ctitora că lasă bisericii numai tre! prăvălii, iar Stanca și loniţă diseră că,
care

în pisania bisericii, după

și copie, se văd lăsate prăvălii,

ne-aii arătat

dar făcendu-li-se întrebare pentru cea de a patra prăvălie, ce sait făcut?
răspunse că ar fi vîndut-o acel Nicolae Mărgelaru proin epitrop, la carele
sau dis că, vîndend-o
iarăși a se teorisi de
unele din condeele ce
Logofstului Dudescu;

Nicolae, nu se pote învinovăţi Cincul;, iar el cerură
isiovă socotela Cincului, cu cuvint că ar [i încărcate
sunt arătate în socotela Metropolitului Ignatic şi a
cărora li s'ait cerut să arăte unul două dintr'acele

condeie ce dic că ar fi încărcate, ca să se teorisescă, şi în cele după urmă

răspunse

că totă acea socotâlă

nu

jăcut-o Serdarul Petrache, fiind

ar fi

bună,

orînduit

de

căci

D-lor

după

ce

socotela

ait

veliţii boeri,impotrivă

secte pre Cincul dator taleri 9.000; a cărora cerere de a se teorisi de isnovă
socotâla, Cincului nu fu primită Domniei Mele, pentru că socotela, biseri-

câscă fiind, urmâză a se teorisi de Preaosfinţia Sa Părintele

Metropolitul

și de D-lui Vel Logofăt de 'Ţera-de-sus, şi fiind-că şi socotela co o are
Cincul sau teorisit iarăşi de Motropolit și de Vel Logofăt, când aceea nu
va fi ţinută în semă, urmeză

ca, nici acesta de acum

să nu fie ținută

în

scmă,

ci ori o parte sait alta, să ccră a se tcorisi şi altă dată de alt Metropolit şi de

alt Logotăt mare, şi într'acestaşi chip se va da o pricină de a nu se mal isprăvi
acestă prigonire nici odini6ră; iar pentru epitropia bisericii, măcar că
Stanca, cu cuvîntul” rudenici, şi de ar [i cu adevărat, după diata ctitorei nu
are nici o dicheomă a 0 pretenderisi, dar fiind-că ea Ne-ati dat făgăduială,

înaintea D-lor veliţilor boeri, că şi cu dintral lor vor drege și vor mere-

metisi biserica, a o aduce

în stare bună,

precum

aii început

a o mereme-

tul de vera de:sus. a prin vedeta ar oi ni palea Pre Dul Vel Logolă
la ce stare a fost i isenica în diastima, : i a ia jocului să 10 cerceteze
cut,

de când

ai luat-o Stanca Işlicărâs n

prună Cineulul,

au adus-o, şi după cercetarea co ai facut Du

î din

anul tre:

Ye părbată-st, la ce stare

ul Ne-a dat plirolorie prin“
li ă
tr'acestă alăturată anaf
E
:
ua
analora, că: din
cutremur ait. fost crăpată răă, învălitârea
stricată, i zugrăvâla
stricată din ploi, și ati fost si fâr de îmoreimuire
i
din anul trecut, luând-o numita, Ișlicărâsă, ai învelit-o
din not zu şindrilă
de brad,
ăcut de

ai cârpit-o pe la crăpături, ati dat turnul jos, fiind cră a si Pat
lemn, s'a făcut împrejmuirea curții tote de i!
a pa ŞI am

urmă a dat lăgăduială

i

Işlicărâsa

că, face
, uluce, şi în cele după
a că,
tăcându-se dreptă
socotâla Cincului,
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ii) să
ceea ce i so va alege că are să iea îl va plăti de la ea, pre cari (prăvăl
e
slobod
rămâe
să
ă-stii
bărbat
a
şi
ci
a
mârte
după
iar
lor,
a
le ţie până la morte
ea,
de
date
și
ite
pe sema hisericil, fără de nici o datorie de cele cheltu
le

şi epitropul ce se va orîndui după mârtea lor asemenea
păzi, făr de

a

să urmeze a

le mal îndatoră, şi să păzescă şi legăturile, precum

ctitorii aut

la chiriașii
orinduit. Deci condeiul de taleri 4.410 ce l-ai răspuns Cincul
Nicolae
acel
rat
îndato
d
nefiin
pia,
prăvăliilor când s'aii însărcinat cu epitro

te are Cincul de a
Mărgelaru a-l plăti de la sineși, ci ca un epitrop, drepta
ce se mai cuprinde
r
i se plăti, precum asemenea şi cea-laltă sumă a banilo cu, teorisindu-se
Dudes
i
ătulu
în socotela Metropolitului Ignatie şi a Logof
de Preaosfinţia Sa Părinnu numa! acele două condici, ce dice Ișlicărâsa,
de-sus, dreptate are iarăşi
tele Metropolitul şi de D-lui Vel Logofăt de 'ŢeraIşlicărâsa cu bărbatăStanca
voi
Cincul do a i se plăti, şi aceea, şi de va
în anaforaua D-lui
arată
se
ce
ul
mijloc
stii a luă epitropia bisericit, după
să dea chezaş pentru acâsta înVel Logofâtului, hotărîm ca, pe de o parte,
plătescă, Cincului peşin banii,
să
tocmal după anafora, iar pe do altă parte
teorisit socotâla Cincului,
s'aiă
când
de
,
şi do la lect. 1811 Decembre încâce

finţiei
a-și parodisi socotela bisericii înaintea Preaos
până
de-sus
'Ţerade
i
ătulu
Vel Logof
Sale Părintelut Metropolit şi a Dilui
ui
Cincul
banil
ori
iar
,
u-săii
bărbat
și
a
în diua ce ai făcutzapt Diserica Stanc
epide
ată
depărt
du-o, să rămâe

îndatorind pre Cincul

nedân
neplătindui, saii chezăşia ca s'aii dis
, şi D-ta Vel Logofăt de 'Ţera-deu-săii
bărbat
şi
cât
ca
tropia biserici! atât
m se arată mal sus.—1814 Maiă 21.
precu
cios nizam întoemal

sus să dal cuviin

Mănăstirile

fiind

impuse

cu

O

dare

Vel Logoftt.

|

. ,

(Pecetea gpd:)

în

folosul

spitalelor

de

ciumaţi,

tă:
Cotroceni a cerut să (io scuti
lscoc.
Poevod îi Gospodar zemle vlac
1 Ioan Gheorghe Caragea
ăstirea Cotrodatorie întru care se află măn
Pentru prosta stare și grea Mele rugăciunea ce Ni se face printr accată
i
iubit id i 2
cenilor, primită fiind DomnieGhe
he Caragea, al Nostru preaapărată de daorg
Sale
i
ţie
ină
Lum
a
fie
anafora
tei mănăstiri, poruncim si
D-lor celor-lalţi efori af acosului spitalului. — 1814 Septembre,
toria acestor ban! at ajutor

epitropia mănăstirii

Prea Inalte Stăpâne.

o mare sarcină,
se află în adevăr sub te cinci suie ni
eni
roc
Cot
ire
ăst
măn
Viind-eă sf.
regulat, de pes
grea şi imposibilă de
« espoia i „find
avend o datorie fârte
cini de o lungă durată,

ături și sar
p rinţ
lei, şi tot felul de încurcsunt tote captate în genere asa, ci sărmani imp
rudin
cari
trăi
că,
a
şi de veniturile
necesarul, st ved si iN

iţi de tot
riri în privința
din acea: mănăstire, lips
l de lipsuri şi net ume
felu
tot
at
forț
ă
ult
îndep ini cu nimă
muturi, de unde res
nţa Și neputinţă co a
voi
ŞI
ar
chi
ă
pân
,
iri, de aceea cret
măsurilor de luat
şi cele-lalte sfinte mănăsty nte din petiţiunea
ti
coi
obi
de
eză
urm
toțe cele ce
durosa rugămi
primit cererea şi căl
cu cale şi bună de
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de faţă a părinţilor, pentru a so ertă de ocamdată, prin milă şi compătimire de iubitârea de milă Inălţimea Sa, starea imposibilă actualăa mănăstirii, şi anume

reclamaţia

de

o mie de lei pentru spital, precum şi orlk-ce

altă atare de dările ce urmâză, până când mănăstirea să va ridică puţin de
greutatea insuportabilă care o apasă, şi atunci va continuă iar (după cum
promite) cu tâte dările fără lipsă, în conformitate cu cele-lalte sfinte mănăstir), și ori-cum va decide prea ilustra şi de Dumnedeii păzită Inălţimea Ta.

Gheorghe

Caragea, Gr. Brâncoveanu,

Grigore

Băleanu. (1!

Cu referinţă la starea prâstă a mănăstiri! Cotroceni mai aflarăm o ana:
fora în. limba grecă (in condica No. LXXIX,. pag. 294), în cuprinderea
următâre

tradusă

din grecesce:

-

Prea Înalte Stăpâne,
Sf. mănăstirea Cotroceni aflându-se manilest într'o stare de maro decădere, atât din causa enormei datorii ce o apasă, precum şi din râua direcţiune şi administraţiune a egumenilor predecesori şi supreveghiători de
pe vremuri, şi având trebuinţă do un sprijinitor practic, care să lucreze

în mod desinteresat şi mai de aprâpe în tot ce privesce îmbunătăţirea bunurilor de.sub administraţiunea sa, spre regularea și aplanarea diferitelor

afaceii

și procese, spre buna

necesare la hrana
afacerilor
dovedilor

ordine

şi întocmire

a veniturilor

şi speselor

şi altele trebuincidse 6menilor mănăstirii, precum

și a

privitore la supraveghiarea oficiilor eclesiastice, spre descoperirea
falşe și sfeterisiri comise în parte, atât în lucrurile mănăstiri!

cât și în acele a egumenului predecesor Visarion, spre întocmirea şi verificarea, unui compt general al tuturor daraverilor şi a (nedescifrabil) după
mortea r&posatului Visarion pân acum, acâsta fiind prea drept şi f&rte
nocesar pentru uşurarea și deplina
spre liniştea creditorilor cari şi-aii

scăpare din adevărata datorie, chiar
încredinţat drepturile (bani) lor ace-

stei mănăstiri; şi spre stabilirea diferitelor lefuri promise, ceea ce mal curînd la reducerea datorie! va contribui; chibzuind cu toţii .în multe fe-

luri și cu imparţialitate în privinţa modului cu caro sar pute regulă
interesele de mai sus, n'am găsit -altul mai eficace decât următorul,
adecă;
sf, archimandrit
D. Dionisie Plumbuiţânu, fiindu-ne cunoscut do mal
mult ca un cinstit ieromonach şi econom excelent, fost altă
dată şi la Cotroceni timp de mal mulți any, om cu practică dibace
şi cu ide! lămurite

asupra drepturilor şi intereselor mănăstiresc,

bucurându-se

de stima tu-

mosului, preeutn.
le aeparaţiuni
muncă oȘi şieu ameliorări
simțemintul
e să iinvederăză
cata Șși a,
făcuteru:la
vână
,

nisi

din afară şi
viință să i
voinţei lui,
al bară
tuturor n

mai

,

ȘI din

întinderea

ecaretelor

din înăuntru

si
crescerea adusă, veniturilor acelei mănăstiri,
socotim
de
cuse dea de Inălţimea Ta de Dumnedeă
î «
în
sarcina de epitrop al mănăstirii CotrooLnipăzită.i l chiarnina
LE
averilor mănăstir
:
or
și
de
administrator
năstiresci, care săă ordone
tot ce contribue la o

bună regulare a acelor însemnate

(1) 'Praducere din grecesce,

mai sus, ca să potă

și

mănăstirea
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să-şi revie cu încetul din acâstă colosală datorie și să îndrepteze şi afacepile mănăstiresci, negligiate şi ruinate, şi să stabilescă o normă convenabilă
pentru cheltuelile absolut necesare, ţinând în slujbă numai numărul indispensabil de slujitori eclesiastici și mirenişi de cepistaţi, ca să r&mâe

un prisos din venituri, cu care să se plătescă datoria; să-și îndeplinâscă
iste datoriile cu rîvnă şi filotimie, ca un membru mănăstiresc ce este, lu:
crând

gratuit

la achitarea

până

datoriei

şi

mulţumindu-se

numai. cu mă-

nesuptrat,
năstirea Plumbuita ce are şi pe care o va stăpâni neclintit şiacestei
măal
protector
şi
de nimeni, căct el s'a arătat ca un alt ctitor
părinţilor
însaşi
chiar
scrie
să
Ta
Inălţimea
năstiri, pe cât ((pzawi653xy?); iar

şi alegerea sf.ardin mănăstirea de jos, ca ci să confirme acestă numire
mănăstirii Coal
tor
chimandrit D. Dionisie Plumbuiţenu: ca administra
prin scrinumindu-l
şi
nd
recomandâ
sus,
troceni, în limitele precise de mai
zelul
îmboldi
a
spre
şi
siguranţă
sa
a
pentru
sură particulare mănăstiresci
şeîn
cuvîntări
și
şi filotimia sa; tot de-odată în dreptele sale propuneri să (ie protegiat de
mănăstirii
dinţa (uroaa75£ =-musaadele?) spre uşurarea

numiţi de Înălţimea Ta
Inălţimea 'Ta de Dumneqei păzită şi de nojy eforii
u-Vă să ne sprijiniți
şi cari prin graiit şi prin fapte nu încetim îndemnândparte să fie înduplecat

de altă
în tot ce contribue la binele mănăstirii; pe
şi chezăşia unor negustori
onâre
pe
scrisă
de nor să dea şi o garanţie
la verificarea ei din parte-ne la
cu avere, că va ţin€ socotâlă anuală până
de ori-ce abus sar con-

bili
sfirşitul anului şi că garanţii vor (i responsa
fie-care an cu ac6stă garanţie
„pe
ast-fel
stată în acest compt anual, urmând
şi Prea Cuvioşia, Sa să fie ținut

dar
până la achitarea datoriei mănăstiresc;
justificată de ale mănăstirii
socotela
nou&
dea
ne
să
an
la finele fie-cărul
în periodul anual, ca să fie
săvirşită
daraveri şi de a datoriei descrescere
fiinţă
să se dovedâscă şi mat mult În
visată și de noi după verificare şi Sale, care ne va da ast-lel lumini şi încapacitatea şi sîrguința Cuvioşici
În modul acesta avem bună speformaţiuni temeinice pentru anil. următori.
va scăpă de datorie, iar mănăstirile de
ranţă că în câţi-va ani mănăstirea
l, fără

de embaticul drept şi proporţiona
jos, la timpul cuvenit, vor heneficiă vre-un bun, ci din contra să ajungă la
ca mănăstirea Cotroceni să alieneze ca resoluţiuneaa definitivă să se iea de
indreptare şi propăşire; rămâne dar
4.
Se
păzită. — 1814 Septembre
SE
Inălţimea 'Ta de Dumnedeii
A
anu Vornic.
ăce
i
Băl
ie
gor
Gri
nu,
vea
Brânco
Gheorghe

Grigorie

Caragea,

(Cod. LXAIZĂ, fila 150.)

|

ntului Gheorghe.
3. Chrisovul mănăstiriă Sfi
Pentru

vinăriciti

ore ot sud. Saac,

de

pe moşia

sa Poeni

ot sud. :Vlaşea,

şi părpărul.
câte doi bani de vadră

de la Ocne.
200 bolovani de sare
t.
2.000 or de oeri
RE
sci.
“Pre cârciumi în Bucure
străini.

ni
Lude 35, scutelnici, &me

i din cinci

po-

78

,
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4. Mănăstirea

Michaiii- Vodă.

Vinăriciit din cinci popore ot sud. Muscel, câte dor bani de vadră și părpărul.

500

oi de oerit.

150 bolovani sare de la Ocne.
Intreiala pescelui din baltă de pe moșia mănăstiri! Ciocănesci.

19 lude, scutelnici, străini.
20 lude dintre dajnicii Visteriei,
5.

Chrisovul

bisericilor

domnesci

din

Ducuresci.

Cei ce se află în slujba bisericii de sus și de jos să scutescă vinăric
iul şi
pe drepte bucatele lor.
Să scutescă și câte o pivniţă, col ce vor fi având dreptă
a lor.
Taleri 100

dijmăritul

de la vel vameş al carvasaralei, .
Taleri 50 de la Visterie, biserica din Curtea-Nouă.
Câte tal. 20 de la Visterie la hramuri.
Taleri 101 din oerit.

Taleri 150 din slujba vorniciei ot sud. Ilfov.

Venitul de la trei scaune scutite.
Taleri 20 biserica din Curtea-Veche

Taleri 10 biserica din Curtea-Nouă [be lună, de
la Visterie,
„Taleri 150 din vama Ploescilor peste
banit
cămării
,
pentru prăvăliile ce
sau luat în zidul puşcăriei. -

Vinăriciul din dâlul Bucurescilor, i din
B ucuresci, şi de la Copăceni, din
Ilfov şi Vlașca, din popsrele cele sciute.
Să plătâscă şi zidurile puşcărici.
”
Preoţii i dascălii şi grămăticit să aibă ]
a sfintele Pasci câte un postav,
și cisme şi papuci de patru ori întrun an

Lude 4 eclisiarchilor, scutiţi.
2 proiestoşilor sait duhovnici.

2 protopsaltului.
2 deftereului.

Câte lude unul de cântăreţ.

|

Chiriile locurilor domnesci, cele ce sunţ
aficorisite.
Veniturile chiriilor şi al vinăriciului str

" f6ie pecetluită domnâscă.

ingCndu-se,

să se

6. Chrisovul mănăstirii Sfintey
Ecalerina

Vinăriciii din tre! popâre ot sud. Saac.
100 bolovan! sare.
Două cârciumi în Bucuresci scutite.

împarță

cu

ISTORIA
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7. Chrisovul mănăstirii

Sfintului

Lude

6, 6meni

Spiridon- Vechii.

ot sud. Saac, câte doi bani de vadră.

s6pte popâre

Vinăriciii din

79

a

străini.

(Cod. XXXIV, fila 224).
$.
'Taleri 200
“Paler 100

de
de

Ivivul

mencislirii

Chrisovul

ot Sfelagora.

la Ocne.
lu vel Vameş.

9. Bebeichioiu

Tarigrad.

Ivirului din

metoh

“Paleri 100 de la carvasara.
100 holovani sare de la Ocene.

10.

Dochicru

mânăstirii

Chrisovul

ol Sfelagora.

'Taleri 100. de la Ocne.
alert

100

11.

de

Ohrisovul

Valeri dt de
19.

la vel Vameş al carvasaralii.

pre

la Visterie

Chrisovul

Paleri 80 de

Sişmon

măncstirii

pre

Tâvnovuluă.

an;

manăstiriă

la. Visterie

din munţii

Sfintului

Nun

de la Hedile.

an.

13. Chrisovul bisericii şi* șeolei ol Poiana.
e
Doi preoţi şi un dascăl scutiţi.
vinăriciit şi dijmărit.
de
lor
ele
bucat
e
drept
Sa scutescă şi
.:
14. Chrisovul bisericiă Negustorilor

Paleri 45, G0 la qiua hramului
Lude

Udricanului

5, străint.
16.

Chrisovul

|
măndstirii

O pivniţă în Bucuresci, scutită.
4, străini.

din Bucuresci, meloh Sfintului

ol. Focșani.

O pivniţă în Bucuresci.

Lude

|

5, străini:

13. Chrisovul bisericii
ude

Sfintului Nicolae, de la Visterie.

IKvelzulescu

din

Dautcuresci.

Ioan

80

|
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17. Chrisovul bisericii Sfintei

Vineri.

Un brutar și o brutărie ce seste pâne la bolnavi, scutiţi.
4 preoți slujitori la Sfinta Vineri, scutiți ci! și drepte bucatele

dijmărit i vinăriciii.

18. Chrisovul lui Manea

Brutaru, penhru căci cit dal
de cl Ortanolrofion.

bisericii cea

lor

de

făculă

Pentru să fie scutit el şi copii! luj.
Să scutescă vinăriciii i dijmărit drepte bucatele lui.
Să scutâscă

și o pivniţă

și o brutărie.

19. Chrisovul mănăstirii Sfinților Apostoli, ce se dice Archimandril.
Vinăriciii din cinci pogone ot sud. Saac, câte doi bani de vadră
şi părpăr i gărdurăritul.
Vama do la sborul ce se face la diua Sfinţilor Apostol
i la Mizil, care
ține trei dile.
|

150 bolovani sare.
400 oi de oerit.
Intreiala din pescele de pe moșia mănăstiri!,
ce are
Două pivnițe în Bucuresci scutite.

la sud. Ialomiţa.

O prăvălidră de la pârta mănăstirii scutită,

20 lude, străini, scutiţi. 10 lude dintre pămînteni.

20. Chrisovul

mănăstirii

Cotroceni.

„Vinăricit din delu 'Țigănescilor şi al
Șitinescilor şi din dâlu Bucurescilor
Giurgiului, până

și din drumul

satul

Petrile sud. Vlașca,

în viile mănăstirii

câte cinci bani

150 bolovani sare de la Ocne.

Taleri

150 de la vama

15 lude, străini.

5 lude, dajnică.

Urzicenilor

în

9r

de

vadră
il

şi

ȘI

Radului- Vodă,
părpărul

perpărul,

.

și din

cămăși

Peste banii căimăria,

400 oi de overit.

21. Chrisovul mănăstirii Arn
ota
Vinăriciă

din sud.

Vilcea

din patru sate

, câte doi banj de
va ră și părpărul
Câte taleri 100 din oeriti dij
.
măr
it
şi
vi
na
U Și taleri 50 din
cari să-i dea cumpărătorii peste
banii vămii .
100 bolovani sare;
100 oi de oerit. :
Lude 10, străini, scutiţi.

vama,

|
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22.

Chrisovul

mănăstirii.

Radu-

SL:

Vodă.

Vinăriciit din dâlul Lupescilor de lângă Bucuresci, câte doi bani de vadră
şi părpărul, îi din delul Vălenilor sud. Muşcel, câte patru bani de vadră şi
părpărul, î scaunele de carne ce vor fi pre moșia mănăstirii, cum şi găr|
durăritul dintr'acel del.
500 o! de oerit.
Lude 20, posluşnici, scutiți.
200 bolovani sare.

23.

Chrisovul

De vreme

mănăstirii

la metohul

20 lude, străini, să fie

schitului.

Mărului

Poiana

din

Tutana. .
sud.

Slain-Rimnic,

Mărului:
ce sfîntul şi dumnedeescul schit ce se numesce Poiana
ea

hramul Nascer
din sud Slam-Râmnic, unde se cinstesce și se prăznuesceşi pururea Feciorei
Prea Sfintei Nâstre Stăpâne de Dumnedeii născătâre care schit este făcut:
şi Ruși,
Mariei, unde locuese părinți sihastri Rumâni
unde atât din fraţii Domni ,
Vasilie
stariţ
t
do Sfinţia Sa Părintele răposa
afierosit vase cucreştini s'au
cât şi din archierel i din alți pravoslavnică
schitului, caro în trecuta .
podba
viinci6se, cărţi și alte sfinte odâre, şi tâtă
s'au făcut din ajuto- .
iarăși
și
tot
de
ars
sai
vreme sat fost întîmplat de
cuviinci6se scuteli,
cele
i, cu
rul și mila cinstitorilor de Dumnedeii creștin ........ şi tot cuviincios schitul
totul
care în starea ce se află acum este cu
sciindu-se că binele

sul. Dar
de trebuinţă fraţilor sihastri ce locuesc întrin
se părăsesce de r&utăţi prin
nu
i
binelu
şul
vrăjma
și
este pururea zavistuit
binele şi folosul sufletesc;
âscă
să so zătien
cel ce seaflă, multe pricinuesce ca
itorului Dumnedeiistăpân
tot
a
pronia
din
drept accea dar, de vreme co
acestui prea luminat scaun al Ţării-RumăNe am învrednicit a fi oblăduitori
ce avem a supuşilor Noştri, în tot
nesci, pe lângă totă purtarea de grijă
locașuri să . se păzescă, atât
chipul Ne silim ca şi sfintele lui
acum în qilele Nostre, cât şi mai
să se. afle în linişte, de vreme ce
ai lăsat viâţa acesta cu turburări
se
sus de lume, şi cari! neîncetat
pentru
şi
Imp&rati, pentru Domni

Dumnedeii
cu pravilnicsca lor orînduială,
în.urmă,
c întrînsele sunt aceia cari
locues
cei ce
pre
şi petrec 0 vi6ţă îngerâscă, şi „mai
pentru
deii
Dumne
către
află rugători
care acest
toti pravoslavniciă creştini;

este
ce sau numit mal sus, unde acutaali avut
sfint schit al părinţilor acestora
nach,
ieromo
arehimandrit Mateiu
stareț şi purtător de grijă cuviosul şi milile ce mai jos se cuprinte, a a e
cum
ră,
acest privileghiii şi legătu
- aa.
cât ȘI de la Domnia a ce-cae vedura,
la fraţii noştri Domni de mai înainte,
ale,
chrisovul Domniei
stantin

Voevod,

Ipsilant

scris cu let. 1803

Aprilie

nesupărat şi nesupus
de

precum

din

23, Ne-am

unde-va, slobod

către

Părinţii

adeverit, adecă: acest sfint schit să

io

, 5
şi stavropighion, şi nio „leeum
de câtre

Episcopi.ce după vremi vor

fi, nici

spre
străin între e ului,
de egumen, âdinintrăceleom afier
vre-o schimbareăinar
. schit
osite
alte obraze, cu cu
cevă
a
e
vre-o înstr
nu se supere

resvrătire, nici
ilnicesci
tului după canGnele cele prav
-cui ; .căce ar
si
măcar cu ori-ce din i, orînduiala schi ,
i
în vederea, orl-cui
ce le ati de la stariţii lor, măcar de-sar şi păr6
6
V. 4, Urechiă, —1om.

X.—storia

i re
Pomânilo

9."
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fi mai bine, căci că sunt cu greşclă cugetele omenesc, ci să fie în pace şi
în linişte despre tâte cele turburătore şi zăticnitore spăseniei lor, afară din
vre-unei

stricarea

care

dogme,

când

aceea

în-

de

va. simţi, atuncea

se

şi dovedindu-se, se

suși: Preaosfinţia Sa Părintele Metropolit cercetându-so

va îndreptă, iar alt nimeni cu nici un.fel de mijlocire să nu se amestece,
a mestecă și turbură liniștea schitului şi pacea lraţilor sihastri, cu semt-

nare de zizanie; iar milele schitului acestuia sunt acestea, adecă: pe tot
anul să ia 12 cojâce, 12 bucăţi de aba neagră, 12 perechi cisme, 24 oca de
unt-de-lemn şi 6 oca tămâe, pentru cari acestea să li. se dea taleri una
sută cinci-deci

de la Visteria domneâscă

Gheorghe;

pe 'tot anul,:la qiua Sf.

vinul ce vor face în viile schitului, apărat de vinăriciă, stupi! de dijmă:
rit, pe drepte bucatele ce vor av, cumși lude 39, scutiţi, cu cari să
şi să se chivernisescă părinţii sihastri la trebuințele ce ai,
se ajutoreze
adecă

unii să dea grâu,

unii

mălaiii

urdă,

şi

alţii brânză

i porumb,

alţit

pescari să aducă pesce pentru hrana părinţilor, iar alţii dârvari şi posluş-

nici la chilii; însă fiind-că, acest schit se află la loc' do munte și părinţii
călugărași ce locuesc într'insul la multă stenahorie şi lipsă, fiind locul strimtorat, de nu se pot hrăni, care schit fiind-că areo
vie în sud. Slam-Rimnic,
dată danie de la unii alţii, după vremi, și cu vinul: co so face într'acestă
vie se ajutoreză atât schitul la cele trebuinci6se peste an: cât şi părinţi!
călugărași, Domnia Sa răposatul Alexandru-Vodă Ipsilant întru a doua domnie
a Domniei Saie sai milostivit de -i-ai mai adaos încă lude 21 scutelnici,
Gmeni făr de pricină de dajdie, peste lude 39 ce-i aveă ma! dinainte, ca să-l
aibă pogonaşi la acâstă vie, cărora făcendu-li-se cercetare de către ispravnicii judeţului Gmenilor ce i-ai avut găsiţi, li sati dat și pecetluituri dom-

nesci la mâni, cari acești scutelnici, fiind-că sunt pururea în slujba părinilor călugăraşişi a sfîntului schit, ork-când şi ori în ce vreme
după
trebuință, se va întîmplă a se pune şi a. se orîndui şi asupra scutelnicilor
mănăstiresci i boeresci a da şi ci la zaherele sai cară cu bor
ori vre-o

orinduială de cai saii alt veri-ce fel de orîndueli şi podvedi vor cși, ace:
ştia și atunci să nu fie supăraţi şi nimeni să nu se îndrăsnâscă a
le face
vre-o cerere;
sare

precum

una

sută; prin

și de

“cari

la ocna

chrisove

Slănicului. să

iea

ce are sfintul

totă volnicia celor ce cu ajutorul lui Dumnedei
sfint schit, casei r&posatului biv Vel Ban Dimitrie

pe

tot anul

acesta

schit

bolovani

se

dă

şi

se allă ctitori la acest
Ghica ce este ctitor şi

epitrop, i casa răposatului Nicolae Dudescu biv Vel Logofăt i boerilor
Cârlovesci și Nicolesci, care ori-când i se va întîmplă
a' se
supără
ac t
sfint schit atât de Episcopii după vremi, sati pentru sc]
imonobirea orîn
duelii
ce
are
schitul șih părinţi! sihastri, sait pentru a
4
rea aa alba
.
SI
cau cii
așezarea
altui ceumen
impotrivă,

decum

a

aceşti

a înstrăină

ctitori să nu

cevaşi

de

ale

schitului.

îngăduiască “ȘI când

|

cu

fa

le

pă

re,

ni

[i încte pastrare» nici

„din cuvînt, atunci prin scirea. Preaosfinţiei Sal n ,va fi înțelegere numa!
dea djalba ala dregători,
obiceiii
CTE
€ca nici cum
Um
Obiceiu

Metropolit
săe nu Părintelui,
se facă, căci

să

d
va fi în tre tre“ca, Calc do
ni
buinţă de păstrarea odârelor, , ctitorii, » ca
Ca
hisce
mai.
doritori
fiind
şi
pentru
sufletul lor,Tr mai bine | le va păstră
şi i
|

vreme oo într'acest sfint schit lăcuesŞI iar le: va
e părinți
gercscă şi mai presus de lume, și mal 'virto
s
cum 13și pentru mai buna stavropighi
pighie tocmelă, am

pune

la

sihastri a
vic i
după
lavi
IN
înLozp
ce avem
înnoit aişi via
și Noi,
am întărit
şi Domni
a
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Mea atât legătura şi așezămîntul ce aro sf. schit, câtşi tâte milele ce se
cuprinde mal sus, ca să i se păzescă pe deplin şi nestrămutat. — 1813
|

o

13.

Ianuarie

24. Chrisovul schilului Dălhăuș

ot

schit Dălhăuş

Siîntului şi dumnedeescului
se
ca
cu
de

din sud. Slam-Rimnic.

sud.

Slam-Rimnic,

unde

cinstesce i se prăznuesce hramul soborului Sf. Voevoqi Michail şi Gavriil,
să aibă a-şi găsi lude şâpte, Gmeni făr de pricină, neavând amestecătură
vre-un sat, pe cari! ducenduii înaintea D-lor ispravaicilor şi cercetându-i,
vor fi străini cu adevărat, să le dea adeverinţă pe numele şi chipul lor,

cu care viind la Visterie, li se vor da pecetluiturile Domniei Mele, spre a
fi în pace şi ertaţi de tote dăjdiile şi angaralele, veri-câte ar eşi de la Vistieria Domniei Mele preste an în ţeră, de nici unele val şi supărare să nu
aibă. Așijderea să aibă a scuti şi drepte bucatele schitului, stupii i rîmă-

torii de dijmărit şi vinul

de vinăriciă; asemenea să aibă a scuti şi de oerit

de a
ori-câte ol va av& acest stint schit drepte ale sale, ferindu-se însă
ale
sunt
că
facă
le
să
ca
străini,
altora
ale
şi
schitului
amestecă în oile
mila;
perde
își
atunci
acâsta,
schitului, căcl dovedindu-se într'o urmare ca

fraţi Domni
pentru că acest sfint schit au avut acâstă milă atât de la alţi
Vodă IpConstantin
Domn
fratele
Sa
Domnia
la
de
şi
de ma! înainte, cât
let. 1803
din
scris
vădum,
silant, precum din chrisovul Domniei Sale, ce-l
Dumnedeii
Domnul
-Ne
învrednicindu
Aprilie 24, Ne-am adeverit. Drept aceea,
de i-am înnoit
şi pre No! cu domnia acestil pravoslavnice țări, am bine-voit
păzescă pe
se
i
să
ca
sus,
şi i-am întărit tote milele ce se cuprinde mai
deplin

și nestrămutat. —

1813

Ianuarie

13.

(Cod. NNIĂ, fila 2.)
25-15

Fiind-că

loan

Gheorghe

din

numai

Voevod

Caragea

i Gospodur

zemle vlachscoe.

se pote

face cuviinci6sa

nu
arătarea jălnitorilor

do:

şi alte dou& sute bune şi drepte
vadă că peste acele tre! sute oi mal aiispravnicilor ai judeţului -să faceţi
ale lor, de accea porunecim D-vostre
adevăr să însciinţaţi Domfiei
acestă cercetare cu scumpătate
30.
ie
ri
<
.
Mele. Îi— 1813: lanua

și

dreptul

Vel

.

Logofăt.

(L. S)
(Cod. LXXY, fila 118-)
Prea Inălțate Dume,
După luminată

schimnici

porunca

ot. schitul

Inălţimil

Găvanelor

Tale

de la acestă jalbă

şi a maicelor

ot sc tu

de

sus

a „părinților
unc

ur,

lazi 6,
36 schimnici co eră
ă că, peste maic
prin care arat
Buzăii, at
maice, .
ot sud. sai
eră, acum sc all:
ce
i
v
e
pest
şi,
42
sunt
de
adun
acum

8

A
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T

e

cerând

mila

Măriet

Tale,

oc

m o

azi

x

ca, peste

300 or ce aii, de scutesc, să li
se mal
prostichescă alte dou& sute, cu să scut
a să se potă ajutoră la chivernisela escă cincl sute, câto ait acum în păr,
și moșil sait alte acareturi n'a, poru lor, înmulţindu-se părinţii și maicele,
ncindu-mi-se ca să cercetez de ai
jăluitorii acum cinci suto o! și
să fac arătare Măriol Talo în scris
, următor
fiind, am cercetat și mă îndestulară
aît cinci sute de or; lo-am cerut dar jăluitorir prin graiul lor că în adevăr
vre-o dovadă ca să mă încredinţeze
și diseră că cr adevărul arată, iar
când
se va dovedi că nu au ci atâtea ol,
ci ai amestecat alte o! alo altora
ce
plăt
esc ocrit în oile schiturilor ca să
se scutescă, atunci să perdi priv
li
cer înnoirea cărţii de milă co aii,ileghiul scutelei ce ai, şi fiind-că numiţi
de vol bine
prostichiul.
încă de două sute or după legătura-voi Inălţimea “Ta a li so face
co dai, să aibă luminată
porunca Inălţimei 'Tale ca la înno
irea
cărţi
!
să
li
se puo acest prostichiii, iar
de nu, să li se înnoiască privileg
hiul precum so află
— 1813
. Ianuarie
lordache Slătineanu, Vel Logofăt. 27.
26. Cartea sfintului și dumnedees
cului schit Lespedile din sud,
Prahotu,
pentru

Milostiiu Bojiiu I& Ioan

mila

ce are.

Gheorghe

Caragea Voevod i Gospodar zem
le via:
slîntuluy și dumnedcesculur
co se numesc Lespedile, din
schit
sud.
Pra
hov
a, care este metoh al mănă
„St. Panteleimon, ca să aibă
stir
i!
a luă, milă de vinărici din
din sud. Prahova câte doi
poporul Măgurenil
bani
de vadă și părpărul după
vremea vinăriciului să aibă
obiceiă, însă la
vinăriciul de la acest popor sfintul schit a-Și trimite omul săi, ca să serie
împreună cu vinăricori]. dom
două catastişe asemenea
nesc! și, făcând
unul ca și altul,
ehscoe.

Dat-am

domnâsca

Nâstră

carte

iscălite fiind amîndou&
năricerii domnesc! și de
şi de vi:
omul sfintuluy schit, să-și
doi bani de vadră şi părp
ica schitul mila sa câte
ărul, iar cel-lalţi bani ce-X
aşijderea să aibă a luă
ica vinăricerii domnesci:
pe
și câte taleri una, sută din tot anul de la Ocne una sută bolovani sare cum
vama Câmpinei, pentru că
du-se la loc răi şi cu neî
acest sf. schit aflânnde
mânare de chiverniselă
dărăpănat şi la prâstă
şi de hrană si find
stare, lipsit și de alte
venituri și mil, aă avut
mili, atât de la fraţii Dom
aceste
ni de.mai înainte, cât
şi dela Domnia Sa fratele
Constantin Vodă Ipsilant,
pre
cum
din cartea Domnie! Sale
risit. Drept aceea, învred
Ne-am plir
nicindu-Ne Domnul Dum
nedeu şi pre Nol cu dom ofoaceştii pravoslavnice ţări,
nia
Ne-am milostivit şi Dom
nia
schit, de i-am înnoit şi i-am
asupra sfintulur
întărit milele ce se cuprinMea
d mai sus, ca să i se
păzescă nestrămutat, spre
a fi stintului schit de
gărași de îmbrăcăminte
hra
nă
și părinților căluși chivernisire, iar Dom
nie! Mele Vecinică
poruncim şi la toți câţi
pomenire:
se cuvine: a se da în
toţi
mai sus, făr de nici o smintâlă
milele ce cuprind
; i saam receh pd.anij
— 1813 Februarie 5.
(Cod. XX,

fila 8)

27. Chrisovul sfintei mănăstiri Cotr
ocensi, -

Sfintei și dumnedeesci! mănăst
iri Cotrocenil, unde se cin
„Prăznuesce hramul Adormirii
stesce si se
Prea Sfintef Stăpânei nâstre
de Dumnedeu
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şi cuviosului

ca să fie sfintei

. . .

.

mănăstiri milă de la Domnia

Mea, tot vinăriciul din dâlul 'Țigănescilor și al Viţichescilor, ce se ţin din
delul Pitescilor sud. Muscel şi din delul Bucurescilor, din drumul Giurgiului

până în viile mănăstirii
de

la Domnia

Mea,

să

Radului

aibă

Vodă;

a luă

totă

și iar să fie sfintei mănăstirii! milă

vama

din

baltă

de

la

satul

Petrele

sud. Vlaşca și vinăriciul dintr'acest sat cu părpăr și ploconul după obiceii,
atât dintr'acest

del,

cât şi din cele mat sus numite, câte cinci bani de vadră

şi părpărul; şi să mail fio sfintei mănăstirii milă de la Domnia Mea, să aibă
a luă pe tot anul de la ocna 'Lelega bolovani sare 150, la vremea când vor
luă

şi alto

mănăstiri,

care

voia şi de către vameşi

sare

să aibă

nimic supărare

volnicie

să. nu

ao

aibă.

vinde

ori unde-i

Așijderea

de

va fi

la. toţi

cel ce aii vil pe moșia mănăstirii să aibă a luă sf. mănăstire otaştina din
20 vedre o vadră, după vechiul obiceiii; aşijderea ai avut sf. mănăstire Co-

troceni prin chris6ve

domnesci milă a luă pe

an

din vama

domnâscă

a

tirgului, ce se făccă mal înainte vreme la oraşul Flocii sud. Ialomiţa, al
treilea ban, care i sati urmat până la o vreme, iar mai pe urmă mutându-se

tirgul de

Flocea

la oraşul

la Urziceni,

în' sud. Ialomiţa,

se isterisiă numita

mănăstire de acest al treilea ban; dintr'acesta eră pricină în totă
Domnia

iar

cu mănăstirea,

Sa Alexandru

Moruz

Voevod,

cu o milă, pentru acâsta aii hotărit

folosescă mănăstirea

vrând

vremea

ca: să

se

a i se da de-la

vămii Urzicenilor, pe tot anul, câte taleri - 200. tocmai, cari cumpărătorii
Dani să aibă a-i răspunde vameşii la mănăstire peste suma cumptrătorii,
când se vor vinde vămile, fâr de a se scăde cămara domnâscă, iar când:

nu se vor vinde vămile

şi se vor da-in credinţă, atunci să răspundă cămara

domnâscă aceşti taleri 200 la mănăstire, precum acâsta vidum întocmită
în chrisovul Domnici Sale. Aşijderea să aibăa ţin6 acâstă sf. mănăstire

Jude :15 străini, făr de pricină, pre cari acum să-i aducă din străinătate şi
după adeverinţele D-lor ispravnicilor judeţului să li se dea şi pecetluituri,
cum

şi lude

cinci

din

ludele

Vistieriei.

Aşijderea

să aibă a scuti și ol 400

de oerit, pentru că aceste mili le-ai avut sf; mănăstire şi de la alţi fraţi
Domni de mai înainte, precum Ne pliroforisim Domnia Mea din chrisovul
Domnie Sale Constantin Alexandru Ipsilant Voevod, ce-l v&dum, cu let.
1803 August 14. Deci întărim Domnia .Mea:milele acestea cu însăşi cre-:
dința Domniei

Mele

I& loan Gheorghe Caragea Voevod,

iubiţilor Domniei Mele fii, Gheorghe

i cu credința prea

Caragea Voevod, Constantin Caragea

Voevod, martori fiind şi D-lor cinstiţi şi credincioşi boerii .veliţiai DivaGolescu
nului Domnici Mele: pan Constantin Filipescu Vel Ban, pan Radu
Vistier, pan.
Vel
Brâncoveanu
Grigorie
pan
Ţera-de-sus,
de
Dvo.nic
Vel
Vel
Grigorie Ghica Vel Logofăt de 'Țera de-sus, pan “Radu Slătineanu
treilea,
al
Dvornic
Vel
Racoviţă
Dumitrașco
pan
Dvornie de 'Ţâra-de-jos,
Slătineanu
pan Istrate Kretzulescu Vel! Dvornic.al patrulea, pan Iordache

Vel Logofăt de 'Țera-de-jos, par Costache Suţul: Vel Hatman, pan Michalache
Chri-

Suţul Vel Spătar, pan Costache Vlahuţ Vel Poustelnic, pan Atanasie
Vel Căstopulo Vel Logofăt al străinelor pricini, pan Aleco Mavrocordat,

ispravnie
minar, pan Dumitrache Manul Vel Comis, pan Michail Vel Pitar, și
acesta
chrisovul
scris
sa
Și
'Țera-de-sus.
de
pan Grigorie Ghica Vel Logofet
scaoraşul
în
aici
Mele,
domniei
a
Domnie
întâia”
dintru
dintâity
la anul
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nostru

Domnului

unului Domnie Mele Bucuresci, la anif de la nascerea
Isus Christos la lât. 1813 Februarie.

28. Chrisovul sfintei mănăstiri Mărcuţa.
Mărcuţa, după apa Co-

Sfintei şi dumnedeescii mănăstiri ce se numesce

lentinel ot sud. Ilfov, ce este închinată la mănăstirea din ostrovul Halchri,
unde se cinstesce şi so prăznuesce hramul marilor Voevod Michail şi Ga.
vriil, şi cuviosulul egumen Chir. . . . . . . . . ca săi fie milă de la

Domnia Mea vinăriciul de la aceste popâre numite mal jos, ce sunt în patru
judeţe, însă peste Cricov poporul ce se ehâmă al Dobrotenilor, carele se
împarte cu trei nume: Ceptura, Dobroteni şi, despre răsărit, partea viil
Gardului, pe unde se hotărăsce cu vinăriciul mănăstirii Văcărescilor, i valea
Nucetului,

şi iar peste

Cricov

în dosuri,

poporul

Gorănetul

şi

Muscelul

Piscul lui pure din plasa Mărunţişului,și în plasa de sus a dosurilor: Gorănetul i Pelinul și Săr&scii ot sud. Saac, şi trel popore co sunt pe moșii
megieşesci, anume Zănga, Creţescii și Clăvitesci ot sud. Olt, în prâjma

i

“cărora popore dintr'aceste două judeţe fiind-că sunt locuri slobode, orl-câte
vii se vor mai sădi să lie iar pe sema acestei sf. mănăstiri, care să-şi iea

mila de vinăricii precum

mai jos se arată, şi Cizdita poporul Soresci, po-

porul Săpânca jumătate, poporul Pleşcoiul şi poporul Cârlomănesci, poporul
Săsenilor, poporul Valea 'Tencului, poporul Zorescilor, ot sud. Buzit. însă
numai de la cei ce au vii de acestă dată prin zisele popore, ale cărora
nume sunt scrise în condica mănăstirii, şi plasa Blagniţi, plasa Dumbrăvilor, plasa lalţurilor, plasa Muntelui, plasa Ocolului ot ilalânga, plasa
Ocolului ot Ilinova, plasa Câmpului, iarăşi numal cel ceai vii până acum,
cari aceste plăși sunt în sud. Mehedinţi, pentru care la vremea vinăriciulul

să orinuuiască egumenul omenil mănăstirii, ca să umble împreună cu vinăricerii domnesci să scrie vinăriciul din tâte aceste popsre și plăşi şi, făcând două
catastișe asemenea unul ca altul, iscălite fiind și de vinăriceril domnesci
şi de Omenii

mănăstirii,

să stringă

şi banii

dajnicii de vadrăpo bani patru şi ploconul
bani să iea vinăricerii

domnesci

vinăriciului

de nume

câte doi bani

de

vadră

ce este de

plătesc

i părpărul, din

cart

şi ploconul,iar uel-

lalţi doi să-i iea Omenii sf. mănăstiri, dimpreună
cu obi cinuitul părpăr, afară
s
însă din părpărul poporelor din sud. Daac, care este venit obicinuit al
a...
„ precum sunt arătate anume în cartea domnescă ce are
la acestea să nu se amestece Gmenii mănăstirii a
mal mila vinăriciului, iar părpărul să-l iea omul . vă

,

Dârpăr, fară „de nu

ie sf. mănăstiri milă de la Domnia Mea, săi
ina, însă
bani unul, fiind hacul pămîntului, cum ieati și Atomi,
fie sfintei aceştia mănăstiri milă de la Domnia Mea să ica
se incarcă cu sare ot vel ocnă de car po bani opt. adecă de deo
doi; iar mănăstirea Şegarcea, să-și iea partea sa de car. o b

o 'rotă po bani
mănăstire

este

frați Domni,

unul, cum
zidire

îl scriii

domnescă,

vechile
după

hotărîm să fie tot-deauna

chrisâve.

cum

apărată

a

Si d

avut”

şi nesu

de'vadră p
cop uadră A
la rele c
Gto]

i he

en

ri ouale

să

ci

Si

Le acstă
je acestă

la A e

de dajdie. Aşijderea Și drepte bucatele sale
să fie scutite: si privi
ori-câtă sumă va av6,

la

nori

de dijmărit și vinul din viile 'sfinţey “dase “le
vină:
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ricii şi de gerit pânăla una mie oi;şi când namesnicii sf. mănăstiri vor
scote prin tirguri „dobitoce sati zaherele spre vîndare, să fie scutite de vamă;
precumŞi O pivniţă ce va ţin6 aici în. Bucuresci să fie scutită de fumărit,
ande căminărit, de vamă, de vinul domnesc, de ortul vătăşesc şi de alte

găril, de nimic

să nu se bântuiască, după

privileghiul

ce aii și alte zidiri

iea .de. la
domnesci; şi iar să fie sf. mănăstiri milă de la Domnia Mea, să
care
case,
sfinte
acestei,
ocna “Telega câte 2.000 oca sare pentru trebuinţa
iar
Şi
nelipsit.
anul,
tot
pe
fi,
vor
ce
milă să aibă a o luă de la cămăraşii

să mal aibă sf. mănăstire

a luă. întreiala. bălții ce este pe asa moşie, care

se amestece întru nisă numesce Măgurenil, baltă la care vameşii să nu
casele de beilic, să
lângă
e
mănăstir
mic. Aşijderea şi cafencua ce are sf.
nu aibă a face cu
să
ori-cine,
către
do
şi
cafegii
lie aptrată do către vel
de

mănăstire şi cu lude
dînsa. Şi iar am miluit Domnia, Mea acestă sf.morar,
doi vieri, do! vătaşi
un
scutelnici, însă trei posluşnici, opt dârvari,
să fie apăraţi de
cari
:văcar,
un
şi
plugari
la ol şi la rimători, trei argaţi
Domniei Mele

de la Visteria
tote dăjdiile şi orinduelile verlicâte ar. şi
găsescă două-deci lude, 6meni
să
volnicie
aibă
sti
aşijderea
ţoră,
în
peste an
aşezămînt la nici un sat, pe
de
făr
'si
bir
de cet nemernici, ce sunt -făr de
Ja: moşia Dărăscii. ot. sud. Vlașca,
cari găsindul şi aşezândui cu şederea
boeri ispravnici să daţi adevesă-l ducă la ispravnicil judeţului, şi D-vâstreîn Visterie, al cărora așezămint
aşeze
să-i
rință de numele şi chipul lor, ca
în cap câte taleri dece, ce se
să fie de tot ludele unul cu altul din cap
răspundă de însuşi egumenul la Vifac la toți taleri 200, şi bani! să se
o sută. la Sf. Dimitrie şi o sută la SE.
stierie de două. ori pe an, adecă
posluşania mănăstirii după în-

Gheorghe, şi să fie datori a se află depentru
alte dări i orindueli şi podvedi, de
voiala co va face cu egumenul, iar întru nimic supărare să nu se îndrăstâte, să fie apărați şi feriti, nimeni
că ori-carele se va îndrăsni a-l supără
nâscă a le face, măcar veri la ce,către Domnia Mea, urmându-se întoomal
întru cevaşi se vor pedepsi de
sf. mănăstire
aceste mili le-ai avut acestă
aceşti. sf.
după privileghile co arc; curi
ctitor
u Vodă Ipsilant,
i cărţile
atât de la r&posatul Domnia Sa Alexandr
e
chrisovel
prin
urmă,
Domni din
„Domnul
mănăstiri, cât şi de la toţi traţii
Noi
Deci, învrednicindu-Ne şi preȘi după evlavia
Domniilor Sale, ce ie vădum.
"pări-Rumânesci

pravoslavnice
de am înnoit
Dumnedeii cu domnia aceştii
i lăcașuri, am bine-voit
Dumnedei
lui
sfintele
cătro
avem
ce
se păzâscă nestrăse cuprind mal sus, să Mele
vecinică pome:
şi am întărit tâte milele câte de
Domniel
lar
întărire,
mutat, ca să fie sf. mănăstiri
vor învrednici
se
Domni, cari în urma Nâstră
a innoi i
scă
nire. Rugăm dar şi pre alţi fraţi
bine-voia
să
țări,
creştinesci
să fie
a li Domni şi oblăduitori aceştii
r Sale mili şi faceri de bine
însăși
cu
a întări aceste mili, ca şi ale Domniilo
acesta
Şi am întărit chrisovul
în urmă de alţii ţinute în s6mă.
Gheorghe Caragea Voovod,

I& loan
domnâsca Nâstră iscălitură şi pecete - Mele. ÎI, Gheorghe Caragea roovod,
Domnie!
iubiţilor
i cu credinţa prea
fiind" şi D-lor cinstiti și or DaoBan,
Constantin Caragea Voevod, martoriMele: pan Constantin F ilipesou el
i Domniei

boeri veliți at Divanulu

e în
iii
de Țăra-de-sus, pân Grigorie
adu
Ran
CSus
Ţârapan Radu Golescu Vel: Vornic
de
Ghica Vel. Logot&t
Grigorie
pan
vornic
l
e
V
Vistier,
Vel
Dumitrașco Racoviţă
Slătineanu Vel Dvornic de 'pera-de-jos, pan
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al treilea, pan

Istrate Kretzulescu

Vel

Vornic

al

patrulea,

pan

Iordache

Slătineanu Vel Logofăt de 'Țâra-de-jos, pan Costache Suţu, Vel Ilatman,
Mihalache Manul Vel Dvornic za politie, pan Michalache Suţu Vel Spătar,
pan Costache Vlahuţ Vel Postelnic, pan Atanasie Christopolu Vel Logoftt
al străinelor pricini, pan Aleco Mavrocordat Vel Căminar, pan Dumitrac
he
Manu Vel Comis, pan Michail Vel Pitar, şi ispravnic pan Grigorie
Ghica

Vel Logofăt de 'Ţâra-de-sus. Şi s'a scris chrisovul acesta
întru întâiul an
dintru întâia domnie a Domnie! Mele, aci în scaunul Domnie!
Melo Bucuresci, la ani! de la Domnul Dumnedei Isus Christos
1813 Februarie 11, de
Nicolae Logofătul de Divan.

29. Cartea bisericii Kretzulescu Adormirea Tecigrel Mariel
şi Sfinţiă Poevodi
din Bucuresci.

Sfintei şi dumnedeescei

biserici de aici

din

orașul Domnie

Mele Bu:
Sfintei
de Dumnegeii Născătâre şi pururea lecisrel
Mariei
şi
soboru
l
sfinţil
or
şi marilor Voevodi a cetelor îngeresci Michai
l şi Gavriil, care biserică
este zidită şi înălțată din temelie de D-luy
răposatul Vornicul Iordache
Kretzulescu, ca să fie sfinte
curesci,

în

toţi

unde

anii

se cinstesce

drepte

şi se prăznuesce hramul Adormiril Prea

i
bucatele

biserici milă de la Domnia Mea să scutâs
că
sale, vinul de vinăricii, stupil i: rimăto
rii

de dijmărit, şi oi de oerit trei sute, și o
pivniţă aici în orașul Domniei
Mele Bucurescii scutită de tumărit i
de
cămină
rit, de vamă, de vinul
domnesc, de ortul vătăşese şi de

'tâte alte angaril ce vor [i po alte
pivniţe; așijderea să aibă a țină și păstor
i argaţi lude4, însă nu Gmeni
prin satele ţării, ci Gmeni străini,
de
pentru cari ducând adeverinţă
de la
D-lor ispravnicii judeţului de numel
e şi chipul 'lor, să !i se dea
pecetluiturile Domniei Mele, ca să fie ertaţi
în pace şi nesupăraţi de tâte dăjdii
şi orînduelile veri-câte ar eşi
le
pe ţ€ră de la Visteria Domnie!
Mele, de nici
unele nici un val şi nici o supărare
.
să nu aibă, ca să fie pentru posluşania slintel biserici, fiind-că
acâstă milă a avut-o sf. biserică
iraţi Domni de mat înainte prin
și de la alţi
_sineturi, care le vădum şi Domni
a Mea.
Deci, învrednicindu-N

e Domnu Dumnedeă cu
domnia acești pravoslavnice
țări, Ne-am milostivit şi i-am l înnoit
mal sus, ca să i se păzâscă nestrămuta şi i-am întărit mila ce se cuprinde
t; pentru

care poruncim Domnia Mea
şi, vouă tuturor slujbașilor, ce
veţi
fi
orîndu
iţi
cu
ori-ce fel de slujbe, toţi
să aveţi a vă feri i nimeni
întru nimic supărare sau bântui
câte se cuprinde mai sus să nu
ală Ile tâte
iacețţi, că aşă es
i
Yi
i saam receh gpd
— .
1813 Februarie 7.
3 see porunca Domnie Mele;

(Cod. XIX, fila 44)
30.

Cartea sfintei biserică Pre
apadomney

Paraschivei.

|
Sfintei şi dumnedeescet biser
ici de aici din orașul Domn
resci, unde se cinstesce și
iel Mele
se prăs
NA
:
: nuesce
ce hramu] Sf intet.
Maicil Nostre
eap

Paraschiva, ca să aipă a ţine printr'a
ce stă car
er
te

Bucu-

adâmne!
a: Domniej

__
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Mele lude patru preoţi, nesupăraţi de tote dăjdiile şi orînduelile veri-câte
ar eşi de la Visteria Domniei Mele peste an în ţ6ră și aici pe tîrg pe.
preoţi, de nici unele val sai bântuială să nu aibă; aşijderea să aibă a scuti
biserică încă de mai
Sale,

ţile Domniilor
du-Ne

ce le vădum,

Ne-am adeverit,
domnesca

printr'acestă

nestrămutate,

mil!

aceste

stiinta biserică

milă

a avut-o

sf.

înainte de la alţi. trecuţi fraţi Domni, precum din căr-

Alea,

şi Domnia

acestă

fiind-că

care

lor de vinăriciii,

şi drepte bucatele

de-a

drept aceea, milostivinîntărim

a ave

lude

patru

preoți

se

pâtă află

carte,

Nâstră

fi aceşti

nesuptraţi de tâte câte scriem mai sus, şi când ar da şi alţi preoţi ce vor
milă,

mal av6 cărți de

Protopopilor

vâstre

moliftelor

iar aceştia

Domniei

cartea

de bucatele lor, co sai
supărare

să nu

(Cod. LANIA,

i altora. şi slugilor
Mele,

să aveţi

dis mai sus, nimeni

le faceţi,

— 1813 Februarie
apd.

dea, ca

să

care poruncim Domnia Mea

tot-

şi

şi vlădicesci i

domnesci

cu slujba dijmăritului i a vinăriciului veri în ce

vouă celor ce veţi umblă

judeţ, vădend

să nu

tot

la sf. biserică; pentru

deauna cu rugăciuni

10.

preoţi şi

aceşti

a vă feri de

peste porunca. Domniei Mele

că aşă este porunca Domniei Mele;

i saam receh

a

fila 44 v.)

Nicolae.
31. Cartea sfintei viserică Neguţătorilor din Bucuresci, hramul Sfintului
Dat-am

Nostră

domnesca

carte

sfintei şi

dumnedqeescei

biserici

de aici

se cinstesce şi se prăzdin Bucuresci, co se numesce a Neguţătorilor, unde
Nicolae de la Miralirul
făcăto
nuesce hramul s-tulul ierarch şi de minuni
a diua hramului

luă pe tot anul.l
chili, ca să aibă milă de la Domnia Mea a
spd.. câte taleri 45 şi jumătate,
uitul
pecetl
cu
Mele
de la Visteria Domniei
şi alte trebuințe ale bise-

însă taleri 10
ricil, iar taleri
străini şi fără
judeţului după

pentru unt-de-lemn, făclii, tămâe
a ţine 'şi cinci
5 şi jumătate preoţilor; asemenea se! aibă
eze ispravnicii
pricină.de dajdie, pre cari găsindu-i, să-l cercet
dea adeverinţă
le
să
at,
orinduială, şi fiind străini cu adevăr
&pd., spre a fi în

se deă şi pecetluituri
pe numele și chipul lor, ca să li
ca să
lor Visteriei şi de alte orîndueli,
dăjdii
pace şi nesupăraţi de rîndul
avut-o
a_
milă
acâstă
că
biserică, pentru
fie de ajutorul şi chivernisâla sf.
și de la Domnia

sf. biserică

la fraţii

atât de

Constantin

Domni

Vodă Ipsilant,

de

mal înainte, cât

precum

din: cartea

ce

o.vădum, cu lât,

drept aceea şi Domnia,
1813 Septembre 14, Ne-am pliroforisit;
să i se păzescă nestrămutat;
milostivit de-l înnoim mila acâsta, ca mai să fiţi următori; i
poruncim la toţi câţi se cuvine întoc
Vel
gpd. — 1813 Februarie 1.

Sa

fratele

Mea Ne-am
pentru care
saam receh
Logofăt.

(Cod. LXXIX, fila 24 v.).
32. Cartea” sfintei biserici

Fiind-că sfinta

ce este făcută din

Udricanu

din

Bucuresci,

de aici din Bucuresci,
ce se numesce Udricanu, Cluc
er i de Maria .soţia
canu
Udri
l.
satu
r&po
de
țemelie

biserică

:
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luy, care este închinat-la
ă mănăstirea Sf.
de a scuti drepte bucatele bisericil, adecă Ioan din Focșani, are privileghiii
vinul de vinăricii, să ţie și lude cinci stupi i rimâitori de dijmărit şi
„nici un fel de pricină de dajdie sati încă scutelnici, ment străini, făr de
după cercetarea se li se vor face după rcătură prin satele ţărir, cărora,
pecetluirile Domnie! Mele; i o pivniță orinduiala. Vistierici, să li se dea și
dreptă a sa să (io aicI în orașul
Bucuresci,
de ortul

apărată de fumărit, de căminărit,
do vamă, de vinul domnesc,
vătășesc și de tâto alte angarii, ca
să potă [i de trâbu vinqăril
bisericiI; care milă aă

vinului
înainte, cât şi de la Domnia

avut-o atât de la alţi fraţi Domni de
mat
Sa fratele Constantin Vodă Ipsilant, după
cum
Ne pliroforisim din cartea Domniel
Sale, ce o ve&dum, cu Iât.

22. Drept

aceea

şi Domnia

Mea,

1803

mnilo

Aprilie

aii avut-o, ca să i so. păzâscă nestrămu stivindu-Ne, îi înnoim mila acesta co
tat, și poruncim tuturor de obşte
părare saă bântuială pesto cartea
suDomn
iei Mele nimeni întru nimic să
facă; i suam receh
nu
Spd. —

(Cod. LXAVII,

1813

Februarie 144,

fila 16)

33. Pilac călre Sfinția Sa Pări
ntele
IO loan Gheorghe
Preaosfinția

“Ta Părinte

Carager

Aetropolil.

Voevod i Gospoilur zemle vluc
hscoe.

Met

ropolite şi D-ta Vel Lowofă
fiind-că D-lui Vel Banul Consta
t de Vera-de-jos,
Constantin Filipescu i Stolnicu ntin Filipescu, împreună cu D-lui Clucerul
l Alexandru Tilipescu, ctitori
gineni din sud. Prahova,
mănăstiril Mărce este închinată la
Aghion

făcut urătare Domnie! Mele
Oros, prin anafora ai
şi neîngrijitor pentru buna, pentru cest de acum egumen, că este r&i iconom
stare și folosul mănăstirii,
ale mănăstirii ai îndrăsnit de
în cât și o mosie de
orînduială la un Serdar Nico au înstrăinat prin schimb necuviincios si îăr de
la, și cer D-lor numiții epi
egumen la numita mănăst
tropi de a se orîndui
ire, în locul aces

tui de acum, cuviosul
Sinaitul, arătându-l că
Meletie
este bun iconom. De
aceea dar, primită [ii
rerea D-lor boerilor epit
ndu-Ne ceropi, poruncim Domnia
Mea să se orînduiască
Meletie egumen la mănăst
numitul

irea Mărgineni, făcend
u-i-se după orînduială
cartea Domniei Mele: de
egumenie, iar pe de altă
si
și părinţilor de jos de
parte să so dea de sciro
la Aghion Oros după
orîndu
scirea cuvioșilor. 'Tolco pisa
i
h. — 1813 Februarie 8. ială ca să fie
prin
DP
(Cod.

LXXIV,

fila 23 »,)

34. Carlea mănăstirii
Sf. Ecalerinei de milele
de sare

Fiind-că sf. mănăstire de aici
din oraşul Domniei Mele
și se prăznuesce hra

se cinstesce
cenice

|
Ecaterinei, ce este
mul Sfintei şi prea,
înj
metoh. la sfin
eye
ucu
res
cl, und ”
ta marea mănăst
Sinai, are milă prin cărţ
ire.
din
munt )
ile
alto
r fraţi Domni, car! le
ca să iea vinăriciă din
vădum Domnia Me ,
dâl
uri
le
dom
nes
ci ot sud
gurenii i. Băşichesciy şi
Finţescij, câte doi bany . Saac, însă din o orul Ju
«le vadră, și părpăzal:
aşij.
pir
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derea să ica şi de lea ocna Telega pe an bolovani sare 100, la vremea când
ieaii şi alte mănăstiri; asemenea să scutâscă și două cârciume, aici în oraşul
Domnieci Mele Bucuresci, de fumărit, de căminărit, de vamă, de vinul domnesc

şi de ortul vătășesc, de cârciumari şi de alte angaril

ce vor îi pe alte pivnițe;

deci şi Domnia

atât

Mea

Ne-am

sarea şi scutela cârciumelor,
la vremea

vinăriciulul,

să

milostivit

şi-i întărim

mila vinăriciului

ca să i se păzescă nestrămutat;

orinduiască

cuviosul egumen

om

pentru care,

din

partea

i

sa,

carele să umble împreună cu vinăricerit domnesti, să scrie tot vinăriciul
dintr'aceste deluri şi, făcând două catastişe asemenea, iscălite fiind şi de
vinăricerii domnesci şi de omul mănăstirii, unul să-l dea la omul mănăstirii

şi altul să-l oprescă vinăriceril, după care să aibăa stringe mila mănăstirii
şi, fâr de a opri nicl un ban, ori cu nume de deciuială pentru ei, sati altă

cheltuială covaşt, să-i dea omului mănăstirii toţi deplin cât ai primit,
ca să fie sf. mănăstiri aceste mili de întărire şi părinţilor călugări de
hrană şi chivernisclă, iar Domnie! Mele şi părinţilor Domniei Mele vecinică

pomenire;

i saam

receh

gpd. — 1813

Februarie 7.

Vel

(Cod. LUNNVUIL, jilu 41 v.)

Şi

Logofăt.

35. Carlea bisericii şi şedlei de lu Poiana

sud. lulomițu de milele ce aă.

biserică

de la Poiana sud. Ialomiţa, unde

Fiindcă

se cinstesce

sfinta

şi

şi dumnedessca

hramul

se prăznuesce

sfintului

şi făestorului

de minuni

ei întîmplări,
ierarchului Nicolae, este la loc cu primejdie de ale răsmeriţ
r, sau adus
ctitorilo
silinţa
prin
şi,
are
din care pricină remase la dărăpăn
de învăţătura
şcolă
şi
t
întocmi
s'au
oraş
de
tă
depărta
la stare, care liind
lor, aii
starea
în
şoola
Şi
copiilor şi, pentru de a so put6 ţine biserica
Domn
ul
răposat
la
de
însă
vădum,
le
ce
avut milă domnâscă prin cărţile

1797 Aprilie „10, şi de la
Alexandru Vodă Ipsilante, prin cartea de la Gt. cartea de la lt. 1199 SepDomnia Sa fratele Alexandru Vodă Moruz, prin
prin cartea
Domnia Sa fratele Constantin Vodă Ipsilant,
tembre
de

16, şi de

la let.

1803

la

Iulie

8,

ca

să

ţie

doi

preoți,

ce

'se

atlă slujind

lu

numita

scutiţi de tote dările preoţesel,
Diserică, anume popa Iordache şi popa Mincu, biserică,
'să fie scutit de tâto
şi Dumitrache, dascălul şcâlei de la numita
bucatele preoților şi ale dască ului
dăjdiile şi orînduelile ţării, cum şi drepte
a să ţie şi lude 2, Gmeni străin!
să fie scutite de vinăricii i dijmărit; aşijdere
apărați de tâte dăjdiileşi orîndue ile
şi făr de pricină de dajdie, scutiţi ceşi li se vor face de către ispravnici ju
Vistieriel, cărora, după cercetarea
i. Deci, învrednicine u-h e omnui,
deţului, să li se dea şi pecetluituri domnesc
ara
pravoslavnice țări, „Ne-am milostivi Rumu at
Dumnedeă cu domnia acestei, cuprind
nostri
e mai sus, să i se păzesc
innoit mila acesta după cum se

şi de întărire, iar omniei ! ele
spre a fi sfintei biserici şi şcâlei de ajutor fraţi
Domni, cari în urma Gstră
vecinică pomenire. Rugăm dar şi pre alți
iascăa inror i înn re
bine-vo
rea aceștii țări, săşi luce de
se vor învrednici cu aleoblădui
urmă
ine. s fie
mil
Sale
Domniilor
mila acâsta, ca şi
”,
ebruarie
de alți! ţinute în semă; i saam receh gpd. —

(Cod. LXXVIUI, fila 42).
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Câte-va

documente

lângă ca, se vor.ved6

36.

cari

interosâză

URECIILĂ

vre-o

la studiul nostru

Carlea mănăstirii Sfintulu

liind-că sfinta și dumnedecsca

biserică,

dar

și

șcâlele

de

pe

despre șeulă în domnia lur Caragea.

Spiridon- Vechii de milele ce are.
mănăstire

a Sfintulur

Spiridon-Vechiii
so află egumen cuviosul
Anania, are milă atât de la fraţii Domni
de ma! înainte, cât și de la Domnia
Sa Constantin Vodă Ipsilante,
de aici din

27, ca să iea

oraşul

Domniei

vinăriciă

din

Mele

Ducurosci,

unde

prin cartea ce o vădum, cu Iât. 1806
lunie
sud, Saac, însă din valea Dobrotel
i Var-de-el,

i Mărtinesci, i Popesci și Chiliile, i
iar părpărul numai din poporul valeaCuibul şi Nucetul, câte 2 bani de vadră,
Dobrotii i Val-de-el, i Mărtinesci, i
Popescii și Chiliile, cum şi lude 6
făr
de pricină de dajdie, Gment străini;
care milă, de vinăriciii și părpărul,
cum
şi aceşti lude șase străini, Ne milostivim şi Domnia Mea de le înno
im
şi,
la vremea vinăriciului, să aibă a-și
trimite mănăstirea omul s6i, ca să
umbl
e
dimp
reună cu vinăricerii domnesci
la scrisul vinăriciului din numitele
popâre şi, după ce va-măsură vinur
cu cotul cel domnesc pecetluil,
ile
să facă două catas
năricerii domnesci.
cât și de omul mănăstirii,și tişe, iscălite atât de viunul să ica vinăriceril
domnesci, după care să iea
câte
iar altul să rămâe la omul mănăs doi bani de vadră și ploconul de nume,
năstirii. pe deplin câte dot bani tirii, după care să aibă a luă partea măde vadră și părpărul, după cum
mai sus, făr de a se amestecă
se coprinde
vinăriceril-

domnesci. întru
mănăstiri), nici a 'pretenderisi
vre-o cheltuială sai deciuială nimic la banil
a sta cu vre-o impotrivire
pentru e), nici
omului mănăstirii; cum
și. pentru scutelnici, să
aibă a-l găsi şi, ducându-i
la
adeverinţă pe: numele și chipu D-lor ispravnicil, să-i cerceteze şi să le dea
l lor, ca să li se dea și
a fi sfintei mănăstiry
pecetluituri &pd., spre

părinţilor Domniei
Februarie 15.

(Cod. LĂAVII,

de chivernis6lă şi de
ire, iar Domnie
Mele vecinică pomenireîntăr
;i. saam receh &pd. Mele și
— 1813
spe
:
fila 42
0.)

/e
Vel

co t.
f&
Logoft

37. Mănăstiri din Orie
nt.
Sfintei și dumnedeescei
este aprâpe de cetatea Ohr mănăstiri ce se numesce a Sfintuluy Nau
c:
Impărot Michail Vuri, undida, zidită din temelie de bunul cre tin şim,
ni
e
rel
se
cin
ste
sce
şi
se
Naum, la care mănăstire se
prăznuesce rasul Sr cuv e
păzesc și se odihnesg
ios
lăcătâre de minuni,
și mâştele Sfin ict Sal
pentru care însciinţâ
e
ndu-Ne Domnia Mea
lipsă desăvîrșită, încă şi
că
al
înd
ato
e
rată din pricina răsmer
ajutor de nicăeri, şi părinț
iţelor. n
d. it
cu agonisita milă de pe ii ce sunt la acâstă Sfintă mănăstiro' + covân
nd alt
la creștini, am rîvniţ Do
faceril de bine şi orî
mnia Mea
rin cimal
nduim ca să iea pe
tot anu] de la Vistia
rie, cu pet
Alexandru Vodă Ipsilânte, prin chri
sovul ce.] vEdum,cu let, 1781 Septem
bre
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Jât.. 1782 Noembro 29, i de la Domnia Sa r&posatul :Domn Michaiii-Vodă
frați
Suţu, prin chrisovul ot I6t. 1784 Tanuarie 20, cum şi de'la cel-lalți
prin
Ipsilant,
Vodă
in
Constant
Sa
Domni, iar cel din urmă de la Domnia

indu-Ne și
chrisovul co-l vidum, cu It. 1805 lulie 12. Drept aceea, milostiv
de taleri
milă
acâstă
Domnia Mea, înnoim acâstă milă, ca să iea pe tot anul
. de
mănăstiri
sf.
fi
a
spre
,
80 de la: Visticriu Domniei Mele cu pecetluit
vecinică
Mele
Domniei
iar
s€lă,
chiverni
şi
ajutor şi părinţilor de hrană
pomenire;

receh

i saam

—

pd.

1813

Februarie

!

a

11. -

(Cod. XXVII, fila 33):
Şişmanu, care este făcută
38. Sfintei şi dumnedeescei mănăstiri ce se chemă munţii 'Târnovului, unde
în
re
Dună
de răposatul Sișman-Craiii şi este peste
de viţă .făcătore şi nedestei
se cinstesce şi se prăznuesce hramul sfin
că se află la multă

Domnia Mea
părțitei 'Troiţe, pentru care, însciinţându deNe unde-va, am rivnit Domnia Mea
venit
slăbiciune, neavând alt ajutor sait
iea pe tot anul mili
facerii de bine şi-i orînduim ca să
prin ajutorul
de la Vistieria

Mele câte

bani 6.000

şi părinţii

ce vor veni

la

ă milă sf. mănăstire
cheltuiala lor bani 500, având-o acâst
Dom-

pentru

milă,

acestă

Domniei

şi de la trecuţii fraţi Domni

de mai înainte, precum

din chrisovele

Mea, îl
aceea, milostivindu-Ne. şi Domnia
niilor Sale Ne-am adeverit. Drept
hrană
de
ţilor
părin
și
r
ajuto
de
i
stir
mănă
h
înnoim acestă milă, ca să-i fie si.
rece
saam
i
;
de vecinică pomenire
şi chivernisclă, iar Domniei Mele

spd. —

1813 lebruarie

(Cod. LXXVIU,

11.

Ala 55 2.)

a, unde se cinse numesce Ivirul ot Sfetagor
ânei nostre
39. Piind-că sf. mănăstire ce
Stăp
mul ' Adormirii Prea „Sfintei
stesce şi se prăznuesce hra urea Fecidrel Mariei, unde se află “şi stinta
Născătoril de Dumnedeii şi. purqice portăriţa, prin chrisovul Domniei Sale
cei
iconă făcătâre de minuni,
nie, i prin chrisovele

răposatului Alexandru

Vodă Ipsilant dintru întâia dom
creştinesci. țări cum
ut oblăduitori acestei

6

stăt

altor fraţi
Vodă Moruzi ot ct 1793
Sale fratelui Aloxandru!
03
nie
Dom
l
sovu
chri
Ipsilant ot &t.
prin
nie Sale Constantin-Vodă
to
Maiă, îi prin chrisovul Dom Domnia Mea, are milă hotărită ca să ia, pe
şi
um
a.
văd
carv
le
ani
ce
Aprilie 6,
el Vameş, din
taleri 200, i de la
anul de la cămara de ocne aibă voe a luă banii aceştia la 20 a e unei Iul
să
mnia
saralei, taleri 100, însă
nu , umnedeii cu
Domni

ce

ai

învrednicindu-Ne şi: pre

lulie; deci,

noi

Dom

fraţi
pe alţi ori
dac
ar şiȘi pet
03 em
p
rr
ese
mân
scăl,nesiNe-a
-Ru
ăze
Ţen
sep
tc
să
ca
e
,
o
os
milă
ȘI
pr
tă
aces
nii
o
zo
fi Dom
întărit
ră se vor învrednici a
%

Do

în urma nost
ca și ale Domniilr
şi a întări acestă milă, ă, i saam
i
înno
a
scă
oia
e-v
bin
să
ţinute în s6m
de bine să fie în urmă

Sale mili şi faceri
&pd.— 1813 Februarie

16. -
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(Cod. LĂXXVII, fila 53

-

--

94

9. A. CRECIIĂ

40. Sfînta mănăstire Ivirul de la Sfetagora are metoh o sfintă biserică la
Bebeichioiii de la “Țarigrad, la care se cinstesce şi se prăznuesco hramul
sfintului sfinţitului Mucenic Haralambie, unde sai adus şi sfintele moşte
mâna sfinţiei sale, şi, fiind-că acestă sfintă biserică s'ait zidit cu milosteniile
de pe la creștini, făcându-i-se şi alte împrejmuiri, de aceca trebuinţă având
de ajutor, după cererea ce ai făcut părinţii ce lăcuiă la sfinta biserică, Ii
sati făcut milă de ajutor, atât de la Domnia Sa răposatul Alexandru Vodă

Ipsilant, i de la Domnia
ce-l vădum,

Sa fratele Alexandru

Vodă

cu lt. 1799, cât şi de la Domnia Sa

prin chrisovul Domniei

Moruz,

prin chrisovul

Constantin Vodă Ipsilant,

Sale ot lât. 1803 Aprile 28, ca să ica

pe

fie-care

an, de aici din ţâră, la vremea când ieaă şi alte mănăstiri, din vama Bucurescilor, de la carvasara, taleri 100 şi de la ocne bolovani sare 100. Deci

învrednicindu-Ne şi pre noi Domnul Dumnegeii cu domnia aceștil pravoslavnice 'Ţări-Românesci, Ne-am milostivit de am înnoit şi am întărit acestă
milă, ca să se păzâscă nestrămutat, şi să fie datori părinţii de la acestă
slintă biserică, în tote sfintele slujbe şi leturghir, a rugă pre milostivul
Dumnedei pentru Domnia Nâstră şi pentru fraţit Noştri, cari în urmă vor
fi Domni, și pentru bună starea şi liniştea aceștii creştinescl ţări. Rugăm
dar şi pre alţi frați Domni, cari în urma Nâstră se vor învrednici a [i Domni

şi oblăduitori ţării aceştia, să bine-voiască a înnoi şi a întări acestă milă,
ca și ale Domniilor Sale mili să fie în urmă de alţii ţinute în sâmă; i saam
receh

gpd. — 1813

(Cod. LXAVII,

41.

Februarie 16.
fila 34)

Carstea sfintei mănăstiri Dohiariu de la Sfelagora, hramul ml
Voevodi

Hichail

și Gavriil.

marilor

„n
4
>
o.
.
.
.
.
.
Fiind-că
sfinta mănăstir
e Dobhiariu
de la Sfetagora, unde se cinstesce
ŞI
se prăznues
mai Imarilor Voevodi a I oştilor ceresci Michail şi
ră
Ă ce hramul
PAN
Gavriil, prin
a

chrisovele fraţilor Domni de -mat. înainte, adecă al Domnici
Sale r&posatului. Alexandru Vodă Ipsilant, ot Iât. 1778 Iulie
21, i a altor
frați Domni din urmă, precum şi de la Domnia Sa
Constantin Vodă Ipsilant, prin chriso
vul

ce-l

v&dum,

cu

lt. 1803

Iulie 16,

are milă hotărită.ca
să iea pe tot anul câte taleri 100 de la ocne şi câte taleri
100 din vămi do
la vel Vameş al carvasaraloi, deci, învrednici
ndu-Ne şi pre Noi Domnul
Dumnedeii cu domnia acești! pravoslavnice Țări-R
omânesci, Ne-am milostivit de am înnoit şi am întărit acâstă milă,
ca
să
se păzâscă nestrămutat
şi să

fie datori părinţii de la acâstă sfintă mănăst
ire, în tote sfintele slujbe
și1 liturghii, spre
a rugă
pre . milostivul
p
Dumnedei
i
v
deă
Domniai
0
Nâstră
şi pentru fraţii Noştri, cari în urmă vor fi Domni ŞE pentru
pentru maia
Nostr
ă

liniştirea aceșştii creştinesci țări. Rugăm da
,
A
SECA
Il
Sr
r şi pre aalţi frati D
ari
î ȘI
urma Nostră
se vor învrednici
a fi Domni şi oplăditosă (Erâr acb ia
bine voiască a innoi şi a întări acestă
să

să

fie în urmă

milă, ca şi ale Domniilor Sale mil
de alţii ţinute în sâmă; i saam receh &pd.—18
13 Februarie 15

(Cod. LXXIX, fila 45.)
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bisericilor

domnesct.

prin iubirea de
Lucrurile cele de suflet folositâre, ce cu bună cuviinţă,şi iubitorii Domni,
l
estivi
blagoc
către
de
Dumnedeii, se fac şi se săvirşesc
a fi stăpânitori de ţări
cari de la cerescul împtrat sunt aleşi și orînduiţi
t6tă obștea şi prin
la
e
şi norode, măcar că se pot arătă şi a se cunâsc
mai întărită. încreşi
rie
plirofo
alsă
alte mijlâce de fapte bune, iar mai
lor către sfintele şi dumnedințare se vede a îi la toţi evlavia şi cuceria
i şi prea

se laudă cu mila marelu
deescile lăcașuri, unde pururea şi tot-deauna
următâre voci şi plăcerii
acelea
ca
înaltului Dumnedeii şi, prin săvirşiri
le pricinuesce, ci şi după pe:
Jul Dumnedeă, nu numa! laudă vremelnică pomeniri vecinice. Drept aceea
şi
trecania lor le rtmân nume nemuritâre
Io: loan Gheorghe Caragea
qeii,
Dumne
ului
ceresc
şi
i
marelu
şi că, robul
ca o sârtă Ni s'aii încredinţat

de sus
Voovod, de vreme ce din pronia ceaaceştia Țări-Rumânesci, avem datorie
el
lavnic
pravos
părintescul scaun al
vîrtos
întări cu tot felul de mijl6ce, mai
lănetăgăduită a bine otcârmui şi a
dei
Dumne
lui
ic către sfintele
ca
fiind de apururea cu acest gând cucern
vecini
spre
şi
folosul
de ajutor, spre
caşuri, a le păzi şi a le da mână
sfintele și
pentru
şi
Mea
a
Domni
t-am
pomenire a Domnici Mele. Socoti
aici din oraşul Domniei Mele Bucude
sc!
domne
i
biseric
dumnedeescile
de jos, unde se: cindomnâscă veche, biserica
resci, însă cea din Curtea
de Dumnedeii
intei
PreaSl
a
Bunei-Vestiri
stesce şi se prăznuesco hramul Mariei, şi biserica din Curtea domnâscă cea,
Nascătâre şi Pururea Fecidrei prăznuesce hramul sfintei marei Muceniţe
se
fiind orînnouă, unde se cinstesce şi
Curtea. cea veche, dintru început de slujesc,
din
că
biseri
ici
Ecaterinei; la care
grămăt
şi dascăli i cântăreţi şi
aflându-se
duiți preoţi i diaconi, precum
cea nouă în asemenea slujbămilele DomCurtea
din
cum şi la biserica cea din
fost
au
auna
de viâţă tot-de
deosebiți, a cărora chiverniselă prin privileghiurile ce au de la cei mai din
eză
adever
se
şi mile
nilor, după cum
ce le vădum, ale cărora daruri la s în,
vele
chrisâ
prin
,
Domni
hil
şi ierurg
înainte fraţi
au cu paza sfintelor slujbe bună orân cială a
după slujba şi strădania ce
cu
şi
cale
cu
sunt
când că
a intie
tele biserici nelipsit, cunos
milostivit de le-am înnoitca şisă-$ ai mi ele
Ne-am
Mea
Mele,
cute, şi Domnia
ei
cehrisov al Domni

uit
ce printr'acest cinstit şi închip
vreme; insă: cucernicu
e
înaint
mai
şi
avut
aii
nouă, ardlecă
pe deplin precum le
proistos de la Curtea
icul
cucern
i
veche
siareh de la Curtea
cu cel-lalți preoți i diaconi,

vremi, împreună
duhovnicul curţii, ce va fi dupătoţi cei-l alți cântăreți i grămătiol, pretul iile
cu
i
de e u ul
i protopsaltis i deftereii,
i ertaţi
luităsă, fie în pace-s
e e or
i
Domn;c
a
scriși anume în f0ia cea pecet
Visteri
an în ţeră de la
peste
orea
eşi
aşi)
vor
n'aibă;
câte
să
i orînduelile
de nici unele val şi bântuială or ce o ae
peceţi,
fără
sait
cu peccţi
dijmărit stupii și rimătorii ca să ins
vi u
să (ie în pace şi ertaţi de o pivniţă ce vor fi avea
câte
şi
vinul
de c d
vinăricii tot
să fie în pace de amărit,

bucate,
ton. Să i
rile, însă ale lor drepte
angarii ce sunt pe pini
alte
tote
de
şi
de LN
vamă, de vinul domnesc
viilor, să fie scutite; 5! rai ori 100

se va întimplă să fie pogonăritul și grămăticii în toţi anii tajer şi acei banîi
cântărețiipentru mirul sfintelor biserici,
dascăliiii şi văm
l îi din
i diaconieş
ilor
ban
vel Vam
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e

să aibă a-i luă de dou

ori întrun

e

an, la Sf. Gheorghe

e

a

taleri 50 şi

Dimitrie taleri 50. Așijderea şi biserica de la Curtea cea nouă

luă taleri 50 de la Visteria

Domnie

i

să

la Sf,

aibă a

Mele, pentru mir; încă să aibă sfintele

biserici din Curtea veche taleri 20 la hram şi alţi taleri 20 iar la hram
biserica, din Curtea cea nouă de la Visterie, şi talert GI rădicătură de la

Vistierie

biserica

din

Curtea

veche, i taleri 40 biserica din Curtea cea nouă

rădicătură din oerit, iarăși de la Vistierio, i taleri 150 din slujba Vorniciei

ot sud.

Iltov, i venitul

de 'la trei scaune scutite, adecă cele două de la porta

din jos a Curţii vechi, ce sunt de mat înainte date cu chrisovo la clirosul

bisericilor

domnesci,

adaos de Domnia

de

la cart

luâ

Sa răposatul Domn

de la trei scaune taleri 161;

taleri 116,

Alexandru

i un

scaun

Ipsilant

de carno ce sai

Voevod,

ce

fac

și iar să aibă a luă pe lună câte taleri 20 chel-

tuiala bisericilor din Curtea veche și taleri 6 pe lună cheltuiala
biserici!
din Curtea, nouă, și încă să aibă a scuti preoţii i dascăli! i grămăticil
una
sută trei-deci vite, când' se va întîmplă văcărit; şi iar să aibă
a luă bisericile domnesci

taleri 150

pe tot anul

din

deosebit chrisov, pentru locul prăvăliilor,

vama

Ploescilor, ce i s'aii dat prin

co ai

avut împrejurul

zidulu!
pușcărici şi sau băgat în curtea puşcăriei, când
s'au făcut înnoirea puşcăriilor. Aşijderea să fie mai sus numitelor biserici
din Curtea veche Şi
nouă tot vinăriciul domnese din dâlul Bucurescilor,
i grădinile din Bucu:
resci, împreună cu cele-lalte dâluri ce se vinăricese
în sud. Ilfovi Vlașca,
co ai luat și până acum, însă Copăcenii, Prundul,
Curmătura
si Căpşuna,
unde aii luat și până acum, şi vadra de vinăriciui
să o plătescă cel cu viile
câte bani patru după obiceii și ploconul
să-l iea .de I6tă vadra câte un ban,
impreună şi cu pirpărul, însă de la cel
ce plătesc vinăriciă, fâr de a se
amestecă, vinăricerii domnesci; pentru
care vinăriciă, întîm plându-se pricin!
de judecăţi, căci căutaă vinăricerit domnesci.
a împuţină mila bisericaşilor
cu alte numiri de moșii, de care făcându-se
cercetare din poruncă domnescă

de două obraze din veliţii boeri, ce ai
tracele numiri să ica tot bisericașii, ȘI fost orînduiţi, sat dovedit că din:
pentru ca să nu se mal întîimplo
pricini, sunt arătate anume, adecă la dâlul
Copăceni sunt aceste numiri:
Călcesci, Mogoşesci, Beresci, Grădiştea și Masa
Domnâscă, fiind hotar despărţitor vinăriciului domnesc şi
vinăriciului
dice al Maicilor, unde este hotarul moșiilor, bisericașilor un drum co se
adecă din j
ână într'acel
drum

spre

răsărit

să vinăricescă

clirosul biseri

apus, să vinăricâsc
„apus,
NârIc ă vinăricerii
r
ă domnesc
n
până acum; așijderea și la dâlul
Căpşuna
dulescii, Frasinul i Dragodana, şi Mâșna,
sf. Metropolie pe moșiile sale l'omia şi
goniri:
de judecăţi cu Disericaşii, și
du-se și întărirea domnâscă, ca să nuîncăse
. txopoliei, nici Metropolia să nu se întindă
sale. în

vinăriciul -bisericesc,

iar

ilor,

i

pes

pini

inte i

urm aţi
e din sus,
alocă sprosi
» Precum
ai urmat
din vechime
sunt
acestea, anume: Cobile.
cum şi pentru vinărici L
Cursus s'a întîml
t zu ă e
de la I6t. 1081 s'aă In dropia
întindă b
Crop at
mat mult pesta note. moşiile

la cele-lalte

dâluri

nu

Sati

S e

Băda
ao
lân.
CânMe-

mosii or

cink- de alte numiri. Așijderea să aibă a stăpâni mat sus nun ital at pri
biserici domnesci zidurile pușcăriei de la porta din jos cu locui [e sfinte
domnesc, care l'aii avut și mai înainte vreme daţ Şi închi
ed
or, fiind
Domnicu chris6vele Domniilor Sale. Asemenea, după vec nat
de alţi fraţiPoti
i
a
echi
iceiu
ți! i dascălii i grăm ăticil
să aibă în toţi anii la sfintele“
Peuepiocit Po.
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cât

și

cisme

i papuci

de

patru ori întrun an, şi să aibă a scuti lude patru eclisiarchul i proestosul,
adecă duhovnicul lude doy, i protopsaltis lude' doi, i deftereul: lude doi,și
cântăreții cate lude unul, scutiţi, cu pecetluituri; și iar să aibăa luă chiriile locurilor domnesci din Bucuresci, cele ce sunt afierosite, cari se adună
în sumă de taleri 700 pe an, cum şi vinăriciul ce aii aceste sfinte biserici,
de la care, la vremea vîndării, când îl vînd,să iea pean ca la taleri 6.000,
cari bani, atât af chiriilor cât şi af vinăriciului, precumşi cele-lalte mili,
hotărim Domnia Mua ea să se împarțăla câţi sunt orînduiţi după deose-

bită [Gie pecetluită de Domnia
Curțile cu mijlocul

şi după vrednicie;

acela

Mea

slujitorii : bisericilor

ce este drept

şi cu

cale

de

fieş-căruia

la amîndouă

după slujbă

iar în anul ce se va întîmplă a eşi venit mai mult din

ce se arată mai
vîndarea vinăriciulul sait de la cele-lalte peste acâstă sumă,
la toţi cei de
analoghisi
se
aibăa
să
sus, acea dobândă saii pagubă ce va fi
nouă, după
Curtea
din
biserica
la
de
cel
la
şi
la biserica din Curtea veche
la vremea
ca
suma simbriei lor, ce li sait orinduit. Aşijderea poruncim, atunci vindarea:
cliros,
din
înșiși
vinăriciului, când nu vor vrâ a-l căută
Curtea veche şi Curtea
să fie cu scirea a tot clirosul bisericaşilor din
mai sus, fiind din vechime
nouă; cari aceste mil şi orîndueli ce se arată
Ne adeverim Domprecum
întocmite, de la cel mai dinainte fraţi Domni,
Mea le-am întărit
Domnia
și
aceea
de
nia Mea din chrisvele ce le vidum,
car! în urma,
Domni,
alți fraţi:
ca să se păzescă întocmai. Rugăm dar şi pre
ui acestuia
creştinescul
oblăduitori
Nostră se vor învrednici a fi Domni şi
Domniilor
ale
şi
ca
milă,
aceste
întări
a
scaun, să bine-voiască a înnoi şi
Şi am
semă.
în
urmă de alţii ţinute
Salo mil şi faceri de bine să fie în
Gheorghe
Ioan
16
Mele
Domniei
credința
adeverit chrisovul acesta cu însăși
iubiţilor Domnici Mele Îl, Gheorghe
prea
credinţa
cu
i
Voevod,
Caragea
-cin-

Voevod, martori fiind şi D lor
Caragea Voevod, Constantin Caragea
Domniei Mele: pan Constantin
stiti şi credincioşi boeril veliţi al Divanului
de 'Țera:de-sus, pan Gri:
Vornic
Vel
Filipescu Vel Ban, pan Radu GolescuGrigorie „Ghica Vel Logofăt de 'Ţ&ra:
sorie Brâncoveanu Vel Vistier, panVornic de 'Ţera-de-jos, pan Dumitrașco

al pa:
de-sus, pan ladu Slătincanu Vel
pan Istrate” Kretzulescu Vel. Vornic
Racoviţă Vel Vornic al treilea,
1
Costao
pa,
Vel Logolăt de Țera-de-jos,
Christopolu
trulea, pan Iordache Slătineanu Vlăhuţ
Atanasie
pan
Vel Pitar,
M roleco Mav
Suţu Vel Spătar, pan Costache
tor Vel Clucer,: pan Aleco

priciink, pan Nes
Î or pric
Vel Logofăt al străinel
pan Michail Vel
mitrache Manu Vel Comis, 'Ţer
a-de-sus; şi sau
cordat Vel Căminar, pan -Du
de
t
ofă
Log
Ghica Vel
Pitar, şi ispravnic pan Grigorie
ui Nostru Isus Christos
anul de la nascerea Domuul
scris” chrisovul acesta la
Logofăt de Divan.
1813 Februarie 15, de Chiriţă

(Cod. LXXFUI, fila18 »:)
Archimcndrita.
13. Chrisovul mănăstirii.
înţeîntru împărați ponienitul preapod6bă,
a
ure
pur
şi
l
rocu
o
pro
co
atât
t-aă
De vreme
ra legii tezemându-se, făcu
leptul Solomon, num ai în umb
1
V,

A,

Urechiă,

- Tom.
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casei dumnegeesci a Ierusalimului şi o ati dăruit pre ea
cu atâtea daruri
ca să se păzâscă într'însa sicriul cu tablele legii
Domnului, cu
cât ma! virtos Noi, cari suntem acum cu mila Duhului
Sfint
pravoslavnici
Domni, în lumina credinţei, se cade să ajutăm și să
Ne
silim
cu tot su:
fletul spre ajutorul și întemeiarea sfintelor lui Dumnedeii
locaşuri
,
cari sunt
semnul cel adevărat al credinţei nostre şi cari împodobesc
politia acesta,
întru care nu se
şi prinose,

junghie vite necuvîntătâre, precum Gre-când acolo,
ci însuși mielul lui Dumnedeii cel adevărat se jărtlesc
e pentru vicţa cea vecinică
și mântuirea nâstră a tuturor, întru care pururea
noîncotat se proslăvesce
numele săi și se face rugăciuni pentru Impăraț
i, pentru Domni şi pentru
toți pravoslavnicii crestini. Drept aceea, atât pentru
acâstă pildă a prea înţelep-

tului Solomon și după altele multe, cât și după înv&ţăţ
ura

ce Ne dă proorocul
şi Imp&ratul David, carele strigă cu mare glas grăind:
«Dâmne, iubit-am podoha
casel tale și locul lăcașului măriri! tale
şi »iar «rîvna casei tale m'aii mâncat»,
precum și pentru creștinâsca datorie ce avem,
pliroforisindu-Ne Domnia
Mea pentru sfinta şi dumnedesscă mănăstire
de
aici
din orașul scaunului
Domniei Mele Bucuresci,. ce se numesce
Archimandritul, care este zidită şi
înzestrată din temelia ei. de r&posatul Domn
Mateiă-Vodă şi închinată la
sf, mănăstire Stavronichita ot Sfetagora,
unde se cinstesce şi se prăznuesco
hrâmul sfinților slăviţilor şi întru tot
lăudaţilor Apostoli Petru şi Pavel,
care mănăstire se chivernisesce și scicon
omisesce de. ....... „cum
că.este lipsită de alte venituri și cu
trebuinţă de ajutor domnesc, bine am
voit și am miluit pre numita mănăstire
cu aceste mai jos arătate privileghiuri, care le-ati avut şi de la fraţii
Domni de mai înainte, prin chrisâvele
ce le vădum, să iea vinăriciă din
delul Şcheilor sud. Saac, care are
aceste
popore anume: Buda, Dumbrava, Rânceni
i, Călugărenii şi Schei, câte doi
bani de vadră de la toţi cei ce plătesc
al mănăstirii la 1ât: 1795 sau Întimpl vinăriciii, pentru care âcest vinăricii
at pricină cu vinăricerii domnest
căulând vinăricerii a face alte
i,
numiri de „vii nouă şi a miesoră
mănăstirii, şi din poruncă domnâscă
popsrele
Pitarul Ştefan, ispravnicul judeţului, făcendu-se cercetare la faţa locului de
şi de Slugerul Vasilache, tacsildarul
vinăriciului domnesc, unde 'arătând
mănăsti
rea chrisov a] Domniei Sale
posatul Ştefan Vodă Cantacuzino
r&ot lât.
că ai avut mănăstirea acest vinărici 7223 Mai 15, de ani 98. cu cuprindere
ti încă de atunci închinat
Tohani arată și semne de unde
și despre
și până unde, adecă din Crucea,
virful Rătundului, pe marginea
Tatălur pe
satului Tohanilor, pe drumul
în jos la drumul cel mare, și vădendu
Varulul și
-se de către numiții boeri cuprind
erea
și acestor popâre, cum şi semnele
hotarelor, aii cunoscuţ și ai înţeles
curat
că și acele numiti și viile ce sati
porelor acestei mănăstiri, de unde sădit după vremi sunt în cuprinsul -pocari făcend anatora, încă de atunci tot-deauna ai luat mănăstirea vinăriciă,.
s'a întărit de Domnia Sa fratele
xandru Vodă Moruz
Ale-

asemenea

S'aii

urmat

ca să-şi
în

iea mănăstirea

toţi anii

de

iînd;

vinăriciul

aşijderca

deplin,

după

care

să iea din tote acesta
numite pop6re și gărdurăritul
i părpărul, la care” gărdurărit,
anti trecuţi s'aii fost. întins Gmenii
măcar că în
armăşesci la unul dintre aceste popâre
de sai amestec
at

a luă gărdurărit,

dar prin cerectare la [aţa locului
făcut îndreptare și at rămas gărdurăritul
Sai
năstirii, ca un vechiit ce Vai avut şi Vaă din numitele Pop6re iarăşi măluat tot-deauna, iar cer-lalţi câte
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Grigoriii ot Sfetagora

şi un ban

al. mă-

năstirii Proti de la “Țarigrad. Deci fiind-că vinăriciul dintr'aceste popore i
gărdurăritul şi părpărul este cu totul mănăstiresc, neavând vinăricerii domnesci aface, de accea poruncim ca la aceste pop6re să nu aibă a se amestecă
vinăriceri! domnesc întru nimic la aceste popore, precum nici gărdurărit
_armăşesc, ci omul mănăstiri! să umble să scrie, să măsâre cu cotul.domnesc pecetluit de la Vistieria Domnici Mele: şi să iea hanii vinăriciului,
cari aii a se împărţi între mănăstiri după chrisâvele ce .aii; așijlerea să

ica și vama cea

orînduită

de

la sborul

ce se

faco de

la diua Sfinţilor

Apostoli în tre! dilo de rînd, care sbor se făceă din. vechime la. Tohani,
apol măcar că după vremi se mutase, în dilele răposatului Domniei Sale
Constantin Cehan Racoviţă Voevod, la Istu, dar mănăstirea nu s'a isteresit
cu pricina mutării de vama acâsta, ci i s'aii fost dat hotărire prin chrisove
domnesci, ca ort-unde sar mută sborul acesta, după vremi, tot mănăstirea să
.

?

iea vama lul. Drept aceea

a

.

NI

v

+.

_y

se va [i făcând acum saitse va

qicem, că ori unde

face după vremi, mănăstirea să nu fic lipsită de vama acâsta, ci să-și iea pe
deplin, lăr de a se amestecă vameșii nici decum, la care să trimiţă mănăstirea
omul sti să ica vama făr de nici un fel de stinghirelă, pentru care Ia lât. 1795,

cerend

și, prin. cercetarea

slujbaşit erbari a luă erbărit de la acest sbor

d-lut Vel Logofăt de "Țera-de-sus, dovedindu-se că din vechime, de când
n'aii avut amestec erat avut mănăstirea vama acestui sbor, nici i odată
x.
sa0X
întări
:
:
baril, și asupra

-

aceştia

a
sau

dat

de

și

atunci

întărire

domnescă,

ca

să

fie

din urmă
minăstirea în pace de cererea erbarilor, după care şi fraţii Domni
Telega
ocna
la
de
anii
toți
in
mănăstirea,
aă întărit. Aşijderea să aibă a luă
mănăstiri;
alte
şi
ieail
când
vremea
la
180,
bolovani
mertic de sare, pe an
scutiţi, străini, pentru
asemenea să aibă sf. mănăstire a ţin şi lude 20
sp, ca să

ajutorul şi slujba sf. mănăstiri, cărora să li se dea pecetluituri

in țâră de la Vistieria omniei
fie apăraţi de tâte dăjdiile veri-câte ar eşi fiind
acâstă mănăstire ipsită, neaibă,
nu
să
supărare
unele
nici
de
Mele,

avend

ţigan!

do

posluşanic;

şi iar să aibă

sf. mănăstire

a scuti, la „vremea

moşie cu bal
oerituluI ot 400. Așijderea, fiind-că sf.: mănăstire aro

a sud.

şi între la
Ialomiţa, ce se chiamă Checameiii, între moșia Căldărușani
întreiala
mănăstire
numita
luă
baltă
mănăstiri! Michaiti-Vodă, de la care

pe acest și
cărți domnesci
os vamosil
anăstiri, avândave”, şi eri
icat şiși cele-lalte mânăstiri,
ieaii
Și
ameșit
îns
în
sati
cărţile,
obicei, iar do la răsmeriţa cea-laltă răpunând
cercetare
au
„« d
luati aceste mili a mănăstirii, pentru caro încă din, cea
Se ceia o
Poe
Domnie! Sale răposatului Alexandru Ipsilant Y oevot
Si
nia

pescelul, cum

cupa car
mnia
sai r&pus,„dupa.
a
care
ati avut , cărți aiașii sau
căcă aii
a
sală
rmă
$şi de
urmă
în
întreialăomulşi cesau se întărit
a-și» luă= acestă
mănăstirit
măcarte
la
de
orîndui
va
volnieie
sira volnicie
Apa
Cr Domni; deci să aibă
“
Va
(
frații
toți
ţine
cât
baltă
întracâstă
prinde
va
se
ce
le
in
aa
Pi
bani un b
i
DOS
pesce
năstire a luă întreiala din
pesce, SAsai din trei bani un ban, țcum
un
pesci
i
d
i
însă
“rii.
;
+
pesci
însă din trei l
moşia
i: iar vameşii nimic să nu se amestece.
Îi mănăstirii,Pt

"a doveditit
Sati

d de vamă,4
ME
îs
cele.de alături;
mănăstire a scuti două pivnițe, alci în. Bucuresci, pivniţelor;
ci aibă
ci în
“i de ortul vătăşese şi de tâte dările
Și iar să aibă si. mâni
ce

icati şi mănăstirile
ef.

prăvălie
vinul domnozerea "10 fumărit , şi de tâte alte angarii
tară
9 dintreo pămînteni,
de îi căminărit,
; de sc:
scutelnică
dece
lude
şi
aibă
să
mănăstire:
scutescă
să
așijderea

Și i ai
porta mănăstirii,
arola
scutelnici încă din
cari aceşti

domnia
a
c

fratelui Alexandru Vodă
dintâiii a.ati
CI
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Moruz, ot Iât. 1794 Septembro, sta poruncit de sai așezat
în catastihul
Vistiericy. Deci şi Domnia Mea întărim tâte milele acestea,
ce
mal sus, ca să i se păzâscă nestrămutat, spre a fi sf. mănăsti se cuprinde
iar Domnici Mele şi r&posaţilor întru fericire părinţilor Domnieri de ajutor,
r Mele veclnică pomenire. Rugăm dar şi pre alți fraţi Domni,
cari! în urma Nostră so
vor învrednici a fi oblăduitori aceştil creştinesci țErt, să
hine-voiască a înnoi
şi a întări aceste

lie în urmă

ţinute

dinţa Domnici

iubiţilor

Voevod,

mili, ca și ale Domniilor
în sâmă. Şi am adeverit

Mele I6 loan Gheorghe

Domnie

martori

Mele

Sale Mill și faceri de bine să
chrisovul acesta cu însăși cre-

Caragea Voevod şi cu creilinţa prea

fir, Gheorghe Caragea

fiind

şi D-lor

cinstiți

Voevod,

și credincioși

Constantin

Domniei Mele: pan Constantin Filipescu Vel
Ban, pan Radu
Vornic de 'Țera-de-sus, pan Grigorie Brâncoveanu
Vel Vistier,
Ghica Vel Logolăt de 'Țâra-de-sus, pan hadu
Slătineanu Vel
Ţ6ra-de-jos, pan Dumitrașco. Racoviţă Vel
Dvornic. al treilea,
Kretzulescu Vel Dvornic ul patrulea, pan
Iordache Slătineanu

de Ţâra de-jos, pan Costache Suţu Vel
Dvornie za politie, pan Michalache Suţu Iatman, pan
Vel Spătar,
Vel Postelnic, pan Atanasie Christopulo Vel
Logotăt
pan Nestor Vel Clucer, pan Alecu Mavroc
ordat Vel

trache

Manu

Vel

Comis,

pan

Michail

Ghica Vel Logofăt
«le 'âra-de-sus;

Vel

Pitar,

și sia scris

Caragea

boeri a! Divanului

Ciolescu Vel
pan Griworie
Dvornic de
pan Istrate
Vel Logofet

Michalacho Manu Vel
pan Costache Vlahuţă
al străinelor pricini,
Căminar, pan 'Dimi-

și ispravnic

chrisovul

pan

acesta

Grigorie

în anul
dintru intâia domnie a Domniei
Melc, aici în orașul scaunului
Domniei Mele Bucuresci, la anii de
la nascerea Domnului Dumnedei
Mântuitorului Nostru Isus Christos 1813
lebruarie 18, de Chiriţă Logolttși
Divan.
de
dintâi

(Cod. LXXVUI, Ala 20 5).
*
16

loan

*44. Chrisovul sfinteă mănăstir
i Micha îăt- odă.
Gheorghe

Caragea

Sfintei şi dumnedeosce!

Voevod

i Gospodar

zemle

vlachscoe.

mănăstiri de aici din

laturca orașului Domniei
care este zidită și înălțată din
temelia el de r&posatul Domn
Michaiit-Vodă, unde se cinstesc
e și se prăznuesce hramul sfin
ierarch și de minuni făcătorul
tului marelui
Nicolae Archiepiscop Miralich
egumen Chir Chiprian, ieromo
iei, și cuviosulul
nach de la
Mele

Bucuresci,

acestă sf. mănăstire şi tuturor
părinţilor călugări, câţi se află
lăcu
itor
i
la
aces
t si. lăcaş
mănăstiri milă de la Domnia
Mea, să aibă a luă 'vinăriciul“ca să fie sfintei
scilor sud. Mușcel, adecă
din d sul Dite
din "poporul Leu

Bădescii

cgumenul

și Vrănescii,

de. la acâstă

umblă împreună

rde

Glămbocelu]
câte doi ban! de vadră şini,părpăr
ul după
sf.

mănăstire

cu vinăricerii,

sai

omul

co-l

Gali

cil.

obi C el

va” orâblua ai

să

nesci, să scrie vinăriciul di
pore tot de-odată şi să facă două dom
tra el ho.
catastişe asemenea unul
ca și alu | îs po
fiind amîndouă şi de vinărice
rii domnesci și de a, mănăstiri
y şi asă i „iscate
strîingend banii vinăriciului,
ce este de plătesc dajnicii, de
vadră cât. patut
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ban! și ploconul de nume, să'aibă a luă .vinăricerii domnesci câte doi bani
de vadră și ploconul de nume şi omul, mănăstirii iar. câte doi bani de
vadră şi cu părpărul după obiceiă, precum aă luat şi mai înainte. Aşijderea
să aibă sf. mănăstire şi la vremea oeritului.a scuti 0! 500, cum şi de la
ocnă să aibă a luă bolovani sare 150 la vremea când ieaă şi alte mănăstiri; şi iar să aibă sf. mănăstire a luă şi vamă din balta Ciocănescilor ot
sud. Ilfov, cât ţine moşia satului, cu apa Gura Botului, unde are şi leşi, din
reposaţi

Domni

înainte,

ma!

de

raci, după

însă din pesce, din

Incă să aibă s-ta mănăstire
pre cari găsindu! şi luând

numele şi chipul
scutiți şi apăraţi

se cuprinde

cum

hotar până în hotar, după

tote

pentru acâstă

şi lude 19 străini, posluşnici, dârvari şi vieri,
adeverinţele de la D-lor ispravnicii judeţului pe

dăjdiile

pecetluiturile Domnici

şi angariile,

năriciti î celelalte, car! se cuprinde

pentru

Mele, spre

că aceste

precum

14, Ne-am

din

mat sus, sunt date sf. mănăstiri mal

Domniei

chrisovul

a îi

mili de vi-

dinainte vreme milă încă de la alți r&posaţi Domni, ce ai stătut
tori aceştel creştinesci ţări, i de la Domnia Sa. fratele Constantin
Voevod,

moșie,

obiceiă, cum ai luat şi:mal înainte.

vechiul

lor, să li se dea

de

ale altor

în chrisovele vechi

cari are sf. mănăstire

Sale,

oblăduiIpsilant

ce-l vădum, cu I6t. 1803

Iulie

starea
adeverit. Așijderea, fiind-că acestă mănăstire s'a cinstit și cupe care

mănăstire,
scaunul domuese şi a avut mai înainte şi vie lângă
Ipsilant - Voevod,
Alexandru
Domn
văposatul
Sa
Domnia
către
de
rie zidindu-se
schimb viile

mănăstirii
încă dintru întâia domnie, casele domnesci, s'aii, dat depărtat
și neputând năloc
la
fiind
vit
care
domnesc do la Tirgovişte,
şi să le lucaute
le
ca să
stavnicul mănăstirii a merge
creze, nu Sar fi putend face

a fi împărtăşită şi cu
lui acestor

tot-deauna însuși
lucru după cuviinţă,

deosebită

milă

vit, ce s'aii dat schimb.la

Domnia Sa fratele Alexandru

Moruz

domnescă

loc depărtat,

Voevod

de aceea,

cuviindu-i-se

pentru înlesnirea
1 sau

lucru-

adaos de către

alţi lude 20 scutelnici dintre

apărați derîndul dăjdiilor Vistierie!
dajuicii Vistieriel, cu pecetluituri domnescă,
Nol ase:
şi cu drept cuvînt date, şiVistieriei
i de alte angaril, cari milt fiind cu cale
să-l dai ţidulile
Vistier
Vel
D-le
poruncim
şi
întărim
menca le
chip,

adoverinţe de
după orînduială către ispravnicii acelui judeţ ŞI aducend
spre R ! In pace Şi
Mele,
Domniei
Vistieria
la
să li se dea şi pecetluituri de
vii. Dec învre
acestor
lucrul
dinşii la,
nesupăraţi, ca să se potă ajută cu
prave avnice
aceste)
domnia
cu
nicindu-Ne şi pre Noi Domnul Dumnedeii
milele:co au
atât
întărit
am
şi
înnoit
en-Rumânesci, am bine-voit de am
spre
nestrămutat,
ca să 50 păzescă

avut mal înainte. cât şi acestă din urmă, Jar Domniei Mele şi, părinților
a (i sfintei mănăstiri de ajutor. şi. întărire,
Carl în pomenire. Rugăm dar și pre alți fraţi Domni,
oxeștin eset
Domnie! Mele sevecinică
vor învrednici a [i Domni şi oblăduitori aceştil
urma

Nâslră

Sieu
acoste mil, ca i a o chelsovu,
1&ră, să bine voiască a înnoi şi a întări
overii
a
am
Şi
ţinute.
s6mă
în
Sale milt să fio în urmă de alţii
Gheorge Gerasca Vol.
acesta cu însăși credința Domniey. Mele 1a Joan Gheorghe Caragea Av a
si cu credinţa prea iubiţilor Domniei Mele fii,
și credincioşi boeri
Constantin Caragea Voevod, martori fiind şi D-lor cinstiţi
Filipescu Vel Ban, pan

Domniel Mele: pan Constantin
varee
-onstanun
pan Grigorie Brâncoveanu Vel
mâna desus,
Domn
veliți ai Divanului
pan Radu Slătineanu :
&ra-de-sus
|
de
fs
do pere
Radu Golescu Vel Dvoraie
3
Vistier, pan Grigorie Ghica Vel Logo
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Vel Dvornic de 'Ţâra-de-jos, pan Dumitraşcu Racoviţă Vel Dvosnic al treilea,
pan Istrate iretzulescu Vel Dvornic al patrulea, pan Iordache Slătineanu
Vel Logolăt de "ra de-jos, pan Costache Suţu Vel Hatman, pan Michalache

Manul

Vel Dvornic

za politie, pan Michalache Suţu Vel Spătar, pan Costache

Comis,

pan

Vel

domnie

a Domniei

Vlăhuţă Vel Postelnic, pan Athanasie Christopol Vel Logoltt al străinelor
pricini, pan Alecu Mavrocordat Vel Căminar, pan Dumitrache Manul Vel
Michail

Pitar, şi ispravnie

pan Grigorie

de 'Țera-de-sus; și sa scris chrisovul acesta întru întâiul

45.
Iâ loan

an dintru întâia

Mele, aici în oraşul scaunului Domnie! Mele Bucuresci,

la anul de la Christos 1813 Februarie
(Cod. LAAVII,

Ghica Vel Logofăt

10, de Chiriţă Logoftt de Divan.

fila 13.)
Ohrisovul

Gheorghe

mănăstirii

Caragea

Sfintului

Gheorghe.

Voevod i Gospodar

zeimle vlachscoc.

Sfintei şi dumnedeescei mănăstiri de aici din oraşul Domniei Mele Bucuresci, unde se cinstesce şi se prăznuesce hramul sfintului marelui mucenic
și de biruinţă purtător Gheorghe, care este zidită şi înălțată din
ei de răposatul Constantin Vodă Brâncoveanul și închinată la sfintultemelia
şi de
vicţă priimitor mormîntul

menului.

. .

sud,

iarăși

Domnului

Nostru Isus Christos, şi cuviosului egu-

„casă

fie milă de la Domnia Mea, să ica
vinăriciul după moșia mânăstirii, ce se numesce Poenile,
ot sud. Vlaşea, câte
doi bani de vadră şi părpărul, după obiceii. Aşijdere
a să ica vinăriciul din
Dâlul Curbei,
Saac,

i al Iloloeseilor,:i Crângul, i Mărunţişul și Valea Bobului
ot
câte
doi. bani

de

vadră

şi părpărul,

pentru care acest vinăricii de la sud. Saac întîmplându-se prigoniri
cu vinăricerii domnesci
scornind alte numiri nous în coprinsul vinăriciului
mănăstirii, de care după
jalba egumenului s'ai făcut cercetare din
poruncă domnâscă. atât aici do
D-lui Vel Logofăt de 'Țera-de-sus, prin cei
co aă fost după vremi cu vină:
riciul mănăstirii i cu vinăriciul domnesc, cât și la
faţa locului saă cercetat
de D-lui Vel Dvornicu Radu Golescui de ispravni
cul judeţului ce ai fost

atunci, D-lui Biv Vel Logof&t Constantin

Bălăceanu,

şi s'at dovedit că poLoloesca o numese si Mă
runțișul mare, Valea Crângului nu are nici-o pricină,
Mărunţişul îr die
Mărunţișul mic şi Coteni, şi Coteni numesc
pentru
că
de
dece ani înce
„sătenii ot Coteni ai sădit vii într'acest popor
a Mărunţișului și
i a
acestă sădire nouă şi numire a Cotenilor
vinăricerii domnesci cu mănăstirea, şi în ai fost pricini de apurur i întro
Bobului este | is li a
carea Sorliţă fiind o vâlcea mică cu puţine Valea
vii, sai
si Midi ia
din vechime cum şi acum de Valea Bobului, nefiind făcut
despir
te Ie a
au luat mănăstirea, vecinindu-se mila
vinăriciului mănikti tă mille
vinăriciului altor mănăstirii, și după plirotoria
ce aii d Dor
na ee
numiții boeri
în 1&. 1803, prin chrisovul ce
Ă
porul

Curba, este popor tot cu

aceeași

numire,

AH 0t,
(at. D-lor
19 ,
mal sus
prin
Ch
Vui ce aiiati dat qui Domnia
Vodă Ipsilant ait 1întărit
Sa Constant
ca, dinnY tâte acele numiri nouă
mmm?
și
e
vechi
'
să
« “ea«
năstirea vinăriciul, precum mai
mă.«sus se cuprinde, și asemenea.
întărim şi

Domnia

Meu; pentru

ce-l va orîndui

care,

să umble

vinăriciului,

vremea

la
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egumenul

saii 6menii

împreună cu vinăricerii. domnesti, ca să scrie tot

altul
vinăriciul dintr'aceste popâre si, [ăcând două catastișe asemenea unul cu

luă mâăiscălite şi de vinăriceril domnesci și de omul mănăstirii, să aibă-a bani
de
doi
câte
cel-lalți
iar
năstirea câte dot bani do vadră şi părpărul,
şi
mănăstire
sf.
iea
să
Aşijdorea
.
domnesci
ii
vadră şi ploconul să iea vinăricer
moșia.
pe
vil
având
otaştina, după obiceiul pămîntului, de la cel ce vor fi
mănăstirit; şi iar

ocna 'teleza

să

pe an

la vremea ocritului
cârciumi în
do fuinărit,
i de ort ce

şi lude 35,
deţului, ca
po numele

[io

sfintei

bolovani

mănăstiri milă de la Domnia Mea, să iea de la

sare

să scutescă şi de oerit ol 2.000, cari

200;

să aibă a se ridică cu pecetluitul Domniei

Mele.

Trei

să fie scutite
Bucuresci co are mănăstirea,în cari îşi vinde vinul,
vătăşesc
ortul
de
şi
c
domnes
vinul
de
de căminărif, de vamă,
se supere. Să ţie
nu
să
acestea
pivnițe,
alte
da
vor
alte angaril
D-lor ispravnicil juOmeni străini, pre cari găsindu-i să-i ducă la să le dea adeverinţe
adevărat,
cu
să-i cerceteze, şi fiind străini
şi pecetluiturile. Domniei,
și chipul lor, după car! să li se dea
-ce vor eşi de

dăjdiile şi angariile
Mele, spre a li în pace şi ertaţi de tote
de nici unele val şi bântuială
ţcră,
la Vistieria Domniet Mele peste an în atât de la alţi fraţi Domni de maj
avut
le-aii
nu aibă; cară aceste mil
să
inainte

i de la Domnia

Sa Constantin

Vodă Ipsilant, precum din chrisovele

învrednicindu:Ne Domnul „Dumnedei
co le-am vădut Ne-am adeverit. Deci"Pâri-Bumânesci, după evlavia ce avem
vicţă
cu domnia acestel pravoslavnice

mai virtos câtre sfintul și de
milostivit
către sfintele lu Dumnedeii locaşuri,
Nostru Isus Christos, Ne-am
întărim
şi
primitor mormîntul al Domnului
Mele
chrisov al Domniel
dar şi
printracest cinstit şi bine închipuit
Rugăm
at.
nestrămut
ca să se păzescă
sus,
mal
cuprind
se
i
ce
oblăduitor
milele
Nostrăse YOr, învrednici a fi
pre alți frați Domni, cari în urma, scă a Inno! fi a întări aceste mili, ca și
în
aceştii creştinesci ţări, să bine-voia
să fie în urmă de alţil ţinute

de bine
a Domniilor Sale mili şi faceri acesta cu însăși credința Domniel Mele 16
chrisovul
semi. Si am adeverit
prea iubiţilor mok fi GhoorD- or
Caragea Voevod i cu credinţa
fiinc şi

martori
loan Ghcorghe
n Caragea Voevod,
Radu
Vel Ban,VI pan
uhe Carasea Voevod, Constanti
Vistier
Filipescu
Filipe
tin
veliţi: p pan Constatin
îi veliţi:
inci
boeril
si
și
credincio
institi
şi
cinstiți
SI :
Brâncoveanu ; e
us, pan Grigorie pan
Ye!
nu
Slătinea
Radu
Golescu Vel Dvornic de 'Țera-de-s
de 'era-de-sus,
l.ogofăt
Vel
treilea,
al
Ghica
pan Grigorie
Racoviţă Vel Dvornic
vornic de “era-de-jos pan Dumitrașco patrulea, pan Iordache. Slătineanu
al
“ornic
7
)
pan' Michalache
dn o/Suu Vel
Dora acne
Vel. Spătar, pan Cong Hatman
vel pan
icseL,
Krote
Istrate
pan Logofăt de “Țera-de-Jos,

Vel

Manu Vel Dvornic za politie, pan

Michalache

Spătar, Poe

Suţu

et
Atanasie,
pan.
eipie,
4
vuole p „Al pbitesen
Dormi
VEI,
vel Ohristop
anu
dat
Mavrocor
ofă
Log
Aleco
Vel
pan
gorie | Ghica Ve
străinelor pricini,
pan Griorie
Michail Vel Pitar, ta la|Griganii
Manul Vel Comis, pani SCrISi chrivi sovul aces
vesta
de 'Ţa âra-de-sus; şii sat ui e Logofeţel de Divan.
Februarie 15, de Nicola

(Cod. LXXVII, fila H)

de

la

|
Christos

13
1813
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46. Pilac către Episcopul

A.

Argeşiu,

URECHIĂ

Banul Filipescu şi Dvornicul Golescu, să

nu vândă egumenul Radului- Vodă venilul moşiilor făr de scirea D-lor.
16 Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod

îi Gospodar

zemle vlachscoe.

-Iubitorule de Dumnedeii Sfinţia Ta Epise6pe Argeşiu şi Dita Vel Bane
Constantine Filipescule și D-ta Vel Dvornice de 'Țâra-de-sus Radule (ăole:
scule, fiind-că mănăstirea Radului-Vodă, din rcua economie şi Dicisnicie a
egumenului ce a murit, a ajuns în prâstă stare și se află cufundată în

grele datorii, precum vă este sciut, de aceea poruncim

Domnia

Mea şi ve

însărcinăm cu acestă îngrijire, ca egumenul cest de acum să nu fie volnic,
făr de scirea Sfinţiei 'Tale şi a D-vostre, să vîndă sai să facă schimb vre:
un lucru de ale mănăstirii, precum nici arendă de moşie, vie, mâră, sai

de prăvălie să vîndă la cine-vași, făr de a vă da de stire, iar mai virtos
vîndarea sai schimbul de lucruri nemişcătâre nici întrun chip nu pste

face împotriva cuprinderi! domnescului chrisov, ce este întocmit pentru
orînduelile mănăstiresci, ci ori-când va fi ca să se vîndă vre-o arendă, să
vi se deă de scire şi, de veţi găsi cu cale preţul ce se va arătă, aşă să se
facă acea vîndare, ca cu acei bani cu încetul, încetul, să se iconomisâscă
plata datoriilor aceştii mănăstiri; care acest nizam şi poruncă a Domnie)
Mele să o faceţi cunoscută şi cestul de acum egumen, ca să nu îndrăsnescă

a face vre-o vinqare. de arendă fâr de scirea Sfinţiei 'Tale şi a D-vostre,
căci acea vindare nu va; fi ţinută în s6mă. Tolco pisah gpd.—1813 lebr. 19

(Cod. LĂATYV, fila 28 v.) (Vegi la pag. 108 şi altă disposiţiune.)
Cartea sfintei şi dumnedeescei mănăstiri

Codreni.

"Dat-am domnâsca Nâstră carte sfintei și dumnedeescei

mănăsti

ri Codrenit
din sud. Ilfov, ca să aibăa luă vinăriciă din poporul Valea Scăeni
câte doi bani de.vadră şi părpărul, de unde at luaţ si până acum sud. Saac
tot-deauna, pentru că acestă milă aii avut-o numita mănăstire din
vechime cu

cărţile de la fraţii Domni de mai înainte, cară cărţi
cu tote căi sati răpus
dar mila fiindu-i sciută, a pururea sati păzit şi s'aă
urmat, de ait luat-o pe
toţi

anii nesmintită, şi Domnia

ai dat, care

o v&dum,

Sa Alexandru

cu let. 1800

Vodă

Martie

15, arată

şi am

întărit

Moruz

că prin

prin cartea ce

cercetarea ce
aii făcut, pliroforisindu-se de la înşişi vinăricerii domnesc
i,
ce
aii fost după
remi cumpărători și rînduiţi cu vinăriciulla acel
judeţ.
că
pururea
şi-aii
uat numita mănăstire acâstă milă de vinăriciă, drept
aceea Ne-am milo-

stivit

şi Domnia

Mea

de

am

innoit

acestă

milă,

ca de acum

acsidarulo slujbași
tacsidau
lor vinibiocal , ge au ! fi după
„£
Si Pânăvremi,acum,urmare
de carosaii porun
cie.
supărar
impotri
p
vă să | nu faceți;
aceți; ii saam
s:
:
receh

(Pecetea gpd.)
(Cod.

|

LXA VII, fila 57.)

gpd. —

“e
zic 20.20.
1813 Februar
ie

Biv Vel Medelnicer.

Vel

po

Logofăt,

m

48.

Chrisovul

mănăstirii

mănăstiri,

Sfintei şi dumneqeesci!
cinstesce
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şi. se prăznuesce

hramul

ce

Câmpulunglui.

Câmpulung,

chiamă

se

Adormirea

unde' se

Sfintei Stăpânei N6stre

Prea

de Dumnedeii Născătârei şi pururea Feci6rei Mariei, şi Sfinţiei Sale Părintelul Chir Costandie, proin năstavnic acesti! sfinte mănăstiri, şi tuturor păfie sf. mărinţilor călugări cari vor fi lăcuitori. într'acest sfint lăcaș, ca să
Basarab
Mateiu
răposatul
de
miluite
și
date
sunt
câte
păstiri tâte milzle
e
mănăstir
sf.
ținut
le-ati
Voevod, ctitorul sf. mănăstiri, care mili şi danii
sub
e
mănăstir
sf.
acâstă
se
aflânduşi până în vremea de acum, “căci
scăqămînt
munte, la un loc fârte strîmt şi cu anevoe de hrană şi cu mareDomnia Mea,
şi
şi lipsă întru tote sem&năturile pămîntului, de care lucru
dintâi, carii ai
după tocmirea şi mila acelor vrednici de pomenire ctitori cădut, Domnia
sai
i
ce
cele
cu
e
mănăstir
sf.
dăruit şi ati miluit şi ati adaos
Mele tote
Mea încă întăresc şi înnoesc prin acest cinstit chrisov alfie Domniei
şi legată
înnoită
să
e
acestea. Intâiii, obştea care este în sf. mănăstir

om străin din altă
desăvirşit după cum aii fost și mal înainte, și năstavnic fără numai dintre
primâscă,
se
nu
să
chip
întrun
parte să nu îic, și nici
sf. mănăstiri. După acesta
lăcuitorit mănăstirii, cu voia și cu tot soborul
de acolo, din Câmpulung,
tîrgul
să aibă si. mănăstire a luă vama din
alţi Omeni străini de

dup obicciii, din ork-ce bucate şi. marfă ar aduce acolo
prin alte părți şi de prin alte sate, de le-ar vinde
vamă n'aii
mal din orășani, fiind-că ci dintrun început
lor acolo;
bucatele
boerii cel mari, cari îşi vor vinde
vama după

în oraş (afară nu-

dat)şi

alară

iar carii vor

din

face

obicei, verl-ce fel
toţii
neuţătoric, unii ca aceia să-și deă cu
în tirg, atât acolea
vinde
buţi vor
de om ar fi, iar căminărit de ori-câte
o vadră,
bute
de
luă
a
aibă
să
orășeni,
străini, cât şi de la

de la ali ment
0 vor
pe care să o plătescă cu bani, după cum
cât
străini
la
de
atât
ica,
să
carul cu pesce încă
carul
de
şi
tul
căminări
căci
pentru
5 şi bani 9,
e până
tot-deauna ai dat şi orășenii la mănăstir 100 din
taleri
şi
l
ce se face la sf. Ilie Proorocu
el,
şi vinăriciul

din

delul

Brătulescilor

sud.

Musc

vinde în cârciumă, Și de
şi de la orăşani, pesce oca
de pesce oca 5 şi bani 9
şi vama

acum;

sborului

de la Dragoslavele
vama
A
câte

luă de la

doi

ocna

bani

Telega

de

vadră

bolovani

să aibă a
luând
i fără pricină, străină, pentru carii să li
Omen
20,
de sare una sută; și lude
lor,
ul
chip
Şi
le
nume
pe
judeţului

și părpărul

după

obicei;

încă

la D-lor ispravnicii
îi apăraţi de tote dăjdiile și
turile Domniei Mele, spre a
tlui
se dea și pece
ba și ajuan în.ţera, câ să lie pentru sluj
angariile veri câte ar eşi peste
e atât de
stir
mănă
sf.
o.
acestă milă „ati avutandru
torul sf. mănăstiri, pentru că
câtși de la Domnia Sa fratele Alex
la alţi fraţi Domni de mai înainte,
i de la
175,
let.
cu
Domniei sale, ce-l vedum,
dintru
Sale
Vodă Ipsilant, prin chrisovul
iel
Domn
le
chrisove

adeverinţă

de

Suţul, prin
Domnia Sa fratele Michaiii Vodă Domnia Mea, însă unul cu 16t. 1784 Ianuarie
um
văd
le
amîndouă domniile, ce
Domnia Sa fratele Domn Ale1792 Martie 2y,-i decumla din
20 şi altul cutantl6t.
chrisovul Domniei Sale, ce-l
in Moruz Voevod, pre
xandru Cons
odnicinduam pliroforisit. Drept aceea, învrvnize il
Ne8,
e
Iuni
1893
l€t.
cu
m,
osla
vădu
cu domnia aceștii „pra
i
Ne Domnul Dumnedeii şi pre Noi
le şi toemela s intei mănăstir
am bine-voit

de

am

înnoit

şi am întărit mile
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ce s'a dis mat sus, ca să pâtă fi sfintei mănăstiri

de ajutor şi de întărire

şi părinţilor călugări de chivernisire, iar Domnici Mele şi părinţilor Domniei Mele vecinică pomenire. Aşijderea, şi în urma Domniei Mele, pre care

va orîndui Dumnedei a fi Domn şi oblăduitor a acestul cinstit scaun al
Țării-Rumânesci, aă din fiii noștri, aii din n6mul Domniei Mele, sai din
nm străin, poftim și rugăm cu numele Domnului Dumnedeă celu! ce
este în “Troiță proslăvit, ca să înnoiască și să intărâscă tote milele și toc:
melile

sfintei mănăstiri,

Curata Maica

ce se arată mal

sus, ca să aibă

Domnului - Nostru. Şi am

ajutor de la Prea

întărit chrisovul acosta cu însăşi

credinţa Domniei Mele I& loan Gheorghe Caragea Voevod și cu credinţa
prea -iubiţilor Domniei Mele fii, Gheorghe Caragea Voevod, Constantin
Caragea Voevod, martori fiind și D-lor cinstiţi şi credincioși boecrii veliţi
al Divânului Domniei Mele: pan Constantin Filipescu Vel Ban, pan adu

Golescu Vel Vornic de 'Ţera-de-sus, pan Grigore

Brâncoveanu Vel Vistier,

pan Grigorie Ghica Vel Logofăt
de 'Țera-de-sus, pan
Vornic de 'Ț6ra-de-jos, pan Dumitrașco Racoviţă Vel

Istrate Kretzulescu Vel
Logoltt

Vornic

de 'Țera-de-jos, pan

al patrulea,

Constantin

Suţu

Radu Slătineanu Vel
Vornic al treilea, pan

pan

Iordache Slătineanu Vel

Vel

Ilatman,

pan Michalache

Manu Vel Vornic de politie, pan Michalache Suţu Vel Spătar, pan Costache
Vlahuţ Vel' Postelnic, pan Atanasie Christopol Vel Logofăt al străinelor
pricini, pan Nistor: Vel Clucer, pan Dumitrache Manu Vel Comis, pan Costache Caracaş Vel Clucer, pan Michail Vel Pitar, şi ispravnie pan Iordache
Slătineanu Vel Logof&t de 'Țera-de-jos, scriindu-se chrisovul acesta la în-

tâiul an dintru întâia domnie
Mele

Bucuresci,

la anii

nului Nostru Isus
ivan.

de

Christos

(Cod. LAXVII,

a Nostră, aici în oraşul

la zidirea

1813

lumei

7321,

și dumnedeescei

mănăstiri

e

ea

aa

a luă vinăriciul

de

Radului- Vodă.

Radului.

unde se cinstesce și se prăznuesce hramul
cuviosului

Dom:

Logofăt

fila 330.)

Milostiiu Bojiu, I& loan Gheorghe Caragea
zemle vlachscoe.

Și

Domniel

la nascerea

Februarie 20, 'de Costache

49. Chrisovul sfintei mănăstiri

Cinstitei

scaunului

iar do

archimandrit

şi

egumen

al

Voevod i Gospodar

Vodă

sfintei şi
acestei

de

aici din Bucuresci

nedespărţitei

mănăstiri

Chir

Troiţe,
...

.

„ca Să fie sf. mănăstiri milă de la Domnia Mea. să aibă

din delul Lupescilor

de lângă Bucuresci

câte doi "Dany

de
vadră şi părpărul, cum și osebit din delul Vălenilor ot sud. Muscel câte patru
"bani vadră și părpărul după obiceiă; osebit să aibă sf, mănăstire
scaunele

de tăiatul cărnei câte vor fi într'acel del al Vălenilor, însă
pe mo ia mână
„stirii, venitul lor'să fie al mănăstirii; și iar să aibă a
luă st minăstire de la
cei ce vor [i având viii pe moşia mănăstiri otaștina pămîntulu
i după obiceiii

din dou&-deci vedre vin o vadră, însă pentru 'otastină vin să
La iar nu
bani; așijderea să aibă sf. mănăstire întru stăpânire tOte
părăginile de vie

|
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din dclul Vălenilor ot sud. Muscel, ce sunt pe moşia mănăstirii, fiind volnic
lu:
egumenul al acestei mănăstiri a le da la alţii ork-căruia va vr6 să leviind
scrisâre
care
cu
creze, şi să dea seris6rea cuvioşiei sale fieş-căruia,
nestrăaici la Domnia Mea, să i se facă şi cartea Domniel :Mele a stăpâniluă r6dă
vor
până
ani,
tre!
it
pogonăr
de
ţi
mutat şi încă vor fi nesupăra
paragină mai
dintr'acele vit; însă acâsta o dicem pentru viile ce vor fi âstă răsmeriţă
dintr'ac
t
părăgini
dinainte, iar pentru viile ce se vor fi
nu vor fi venit
trecută, ati avut soroc trei ani de la începerea păcii, şi cari

pentru acestea ca şi
întracel soroc să le lucreze, atunci să se urmeze şi
da egumenul oră-căale
sus:
pentru cele-lalte, după cum se cuprinde mai
egumen a orîndui
cuviosul
volnic
fie
ruia va vr6 să le lucreze; încă să mal
prinde prin vii
va
vite
cui
ale
ori
şi,
deluri
gărdurări precum şi într'alte
gărdurari; aşijalți
şi
făcând stricăciune, să le iea obicinuita globă, precum
derca

să aibă

a scuti

pe

anuloi

tot

300 de oerit, drepte ale mănăstirii, cum

ii, carii să fie scutiţi şi
și lude 20 posluşnici să ţie pentru tr&ba mănăstir
Vistierie şi de
dăjdiile şi orînduelile veri-câte ar eşi de la

apăraţi de tâte
de nici: unele val şi supărare să
la cămara Domnici Mele peste an în ţ6ră,
de se face la Văleni sud. Mut
obicinui
nu aibă; deosebit şi tirgul ce este
nici vameşii nici alţii a-l mută din
scel, pe moşia mănăstirii, să nu aibă voce
alt tîrg, spre a aduce cheder
locul lui cel obicinuit, nici să se facă împrejur pe. fieş-care an de la ocna
re
acestul vechii; să aibă a luă sf. miinăsti
Putana, metoh aceștii

ea
Slinie bolovani sare 200. Aşijdorea şi mănăstir-care să, fie străini, din alte
scutiţi,
6meni
980
ţie
să
mănăstiri Radu-Vodă,
orînduiala Vistieriei, să li se dea
ț&ri, cărora, făcendu-li-se cercetare după spre:a-i ave în pace şi nesuporaţi,
și pecetluiturile Domnici Mele la mână,
la vremea vinăriciului să aibă
ca să fie do posluşania si. mănăstiri. Deci cu vinăricerii domnesci să scrie
mănăstirea a orîndui om, ca dimpreună Muscel .şi, făcând două catastişe
sud.
vinăriciul dintracest del Vălenii ot
şi de vinăricerii. domnescă şi de
fiind
iscălite
asemenea unul ca şi altul,
de plătesc dajnicii, să iea
omul mănăstirii,

patru

din

cinci

bani

şi părpărul

de vadră. ce este

şi împreună

cu

catastihul să aducă toți banii

i,
vinăricerii domnesci la banii mănăstiri
avula mănăstire, făr de a se amestecă
le-ait
milă
aceste
cari
ban de vadră;
şi vinăriceril domnesci să iea un
de mai înainte,cât şi de la Domi
Domni
fraţi
alţi
la
de
sf. mănăstire, atât
Ipsilant, precum din chrisovul „Domniet
nia Sa răposatul Alexandru-VodăSeptembre 3, Ne-am adeverit. Deci învredniSale, ce-l vedum, cu l6t. 1797
cu domnia acestei pravoslavnice
cindu-Ne şi pre Noi Domnul Dumnedeii
acestea, ca,
de am înnoit şi am întărit milele de întărire,
Țări Rumânesci, am hine-voit
şi.
ajutor
a fi sf. mănăstiri de
pomenire.
să se păzescă nestrămutat, spre
or Domniei Mele vecinică
părinţil
învrednici
iar Domniei Mele şi r&ăposaţilor
vor
se
Nostră
urma
în
carii
Rugăm dar şi pre alți fraţi Domni, țări, să bine-voiască a înnoi şi a întări
a fi oblăduitori aceştii creştinesci
să (io în
Sale „mili şi faceri de bine
or
Domniil
ale
şi
ca
acestea,
însăși cremilele
Şi am întărit chrisovul acesta cu

mănăstirea

urmă de alţii ţinute în semă.
Caragea Voevod i cu credinţa prea
dința Domnici Mele 16 loan Gheorghe
in Caragea
Voevod, Constant
e Caragea
Mele fi, Gheorgh
Divanul!
al
iubiţilor Domniei fiind
veliți
şi,
credincio
şi
şi D-lor cinstiți
Voevod, martori
ve
Golescu
u Vel Ban, pan Radu
Domnici Mele: pan Constantin Filipesc
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Vornic de 'Ț6ra-de-sus, pan Grigor
Ghica Vel Logoftt de Țera-de-sus, io'Brâncoveanu Vel Vistier, pan Grigorie
pan Radu Slătineanu Vel Vornic
de jos, pan Dumitrașco Racoviţă
de '|'âraVel Vornic al treilea, pan Istra
lescu Vel Vornic al patrulea,
te Kretzupan Iordache Slatineanu Vel
Ţera-de-jos, pan Costache
Logoftt de
Suţu Vel Ilatman, pan Mich
alache Manu Ve]
Dvornie za politie, pan Michalach
Vel Postelnic, pan Atanasie Chri e Suţu Vel Spătar, pan Costache Vlahuţ
pan Aleco Mavrocordat Vel Cărn stopol Vel Logofăt al srtăinelor pricini,
pan Michail Vel Pitar, și ispr inar, pan Dumitrache Manu Vel Comis,
era-de-sus; şi sa scris chri avnic pan Grigorie Ghica Vel Logoltt de
sovul la întâiul an dintru
Domnie! Mele, aici în oraşul
întâia domnie a
scaunului Domnie)

lebruarie

22,

de Nicolae

Logofăt

za Divan,

Mele Bucuresci, la lt. 1813

50. Pitac. călre Jipiscopul
Argeşiu i Banul Conslanti
n Filipescu şi Drornicul
Radu Golescu.

16 Ioan Gheorghe

Caragea

Voevodi Gospodar zemle
vlachscoc.
lubitorule de Dumnedei Sfi
nţia 'Ta Iipiscâpe Argeșiule
ților i credincioşi booril
,i D-vâstre cinsti.
or
şi Vel Vornice Radule Gol Domnici Melo Vel Bane Constantine lilipescule
al 'Ţarizradului Chir Gri escule, fiind că Preaosfinţia Sa proin Patria
reh
este metania Preaosfinţieigorie, co se află acum la mănăstirea Ivirului, und
e
Sale
,
cât şi obştea celor de
chinovioţi,: prin scrisoril
acolo părinți sine ce ai trimis Domnie
!
mul
Mele
încăput. mănăstirea de fac arălare că, pentru
aici a Radului. Vodă,
a egumenului Inatie
ce
at murit, cer ca pode acum înainte să sc

ta datorie întru care
ai
din pricinaa relei eco
nomii

cetea acestei mănăstiri
una să o ție cest de acu
facă în trei părţi, din
cari
de către archimandritul m egumen "Teodosie Archimandritul, alta
să se ție
Exarchi trimişi de acolo, Meletie şi alta de către Chiri] Musicos, co
epitropi de la mănăstireapână vor veni aici dor proin egumenico se seoriaflă aici
nduese
Ivirul, ca. să se dea atu
două părţi din pecete,
nci la cuviosia lor ace
și
nim
le
enc
a.
din
ceșt
i
urmare fără de scirea
irei de aici să nu facă
celor-lalți măcar la
vre
-o
cea mal
şi acâstă
îndată

și de

mică trebă a Mănăst
cerere fiind cuviinci6
irii
să Și primită Dom
nici Mele
făcându-se pecetea
poruncim ca,
mănăstirii:în trei
părţi, să sc 'dea de
către D-vâstre câte una
Sfinţia 'Ta
la [icş-care din

de a sc face însă câtuși
de puţină strămutare may Sus arătatele obraze. fir
nici Mele ce sai dat
cuprinderii pitacului.
în trecutele . dile
Dom-

către Sfinţia Ta.şi căt
pentru îngrijirea ce
re D-v6stre
vam insăreinat a
avâ asupra vîndărilo
moșiilor mănăstiriţ
r de arendi ale
Radului-Vodă şi a neî
nst
Șcător. 'Tolco pisah Spd.—
1813 Februarie 22,răinăriy vre-unui lucru nemi.

(Cod. LXXIV,

.

|

"fila 32 2)(Vegi documentul
de la pag. 104.)

Vol

co[&

osolăt

51. Cartea Savei Doflereii.

Fiind-eă Sava Defter
ei, din mică virsta
ati avut milă prin carţea
sa
ându-se slujind Curţir
Domniei Sale Constantiafl
pd,
n Vodă Ipsilant,
.
:
ce o vădum
.
,
?

.

ISTORIA ROMÂNILOR
Domnia

Mea, cu It. 1808,a

ţine lude 4, 6ment

şi o pivniţă, aici în Bucuresci,
ciune şi neputinţă, mai

făr de pricină de dajd'e, cum

care fiind-că acum

vîrtos

Mea asupră-i de-i înnoim

109

ai ajuns la multă slăbi-

şi cu casă grea fiind, Ne milostivim și Domnia

şi-l întărim acâstă milă, adecă ca

să aibăa ţină

lude patru, Gmeni făr de pricină de dajdie, cum și o cârciumă, aici în oraşul Bucurescir, scutită şi aptrată de fumărit i căminărit şi de alte angarii.
Drept aceca poruncim Domnia Mea ca: întocmai să se urmeze; i saam re-

ceh &pil.— 1813

Februarie

22.

a

Sa

”

(Cod. LNĂNVII, flu 43)

Vel

Logoltt

Ia

Ghica.

52. Piluc căbre Melropolitu şi către veliții boeri, ca să se strângă la Curte să
judece pricina luă Neofit egumenul Zamfirenu.
lă loan

Gheorghe

Caragea

Voevodi Gospodar

zemle vluchscoe.

Preaosfinţia "Ta Părinte Metropolit şi D-vostre veliţilor boeri ai Divanului
Domnie! Mele, pricina de judecată ce aii avutîn anul trecuto lemee din
sud. Saac cu acest Neofit egumenot schitul Zamfira, atât înaintea Divanului,

cât şi la Domnescul Nostru Divan, i hotărîrea ce am dat Domnia Mea asupra

pricini!, tâte vă sunt sciute şi, în condicele Divanului fiind trecute, puteţi
luă și acum pliroforie pe larg de cele urmate și hotărite şi osebit să vă

plirotorisiţi de s'a pus în lucrare acea hotărîre întocmai
asupra căruia acestui

Neofit

fiind-că

judeţ,

unor locuitori de la numitul

şi făr de schimbare;

şi acum. s'ait ivit alte piîri din

arătătore

partea

. netrebnice
de alte prâspete

urmiri ale sale următâre celor de mai înainte, prin judecată dovedită, precum

veţi luă pliroforie, nu numai din însciinţările ispravnicilor, ce se află la canțelaria

Divanului

Domniei

Mele,

ci

şi chiar

dintrun

zapis al unuia

din

jăluitoril lăcuitori ce se păsesce asupra sa ţiindu-l drept ajutorul său şi
având curată cuprindere,că n6ptea mergend acest Neofit la casa. lui cu
slugile sale, Vaii pus la bătae; de aceea am fost trimis Domnia Mea mum:
aducă aică
başir Logolăt al Divanului cu domnâsca Nâstră volnicie, ca să-l

în cercetare, şi unde se așteptă aducerea lui, ai adus însciințare orînduitul
mumbaşir că n6ptea ai dosit din judeţ şi de atunci până acum, după atâtea
porunci ce am dat Domnia Mea, abiă s'ait 'găsit (urmarea acesta închipuitâre de învinovăţire cunoscută şi de însuși); drept aceea poruncim Domnia
Mea, ca mâne Marţi, adunându-vă cu toţii aici la domnsâsca Nostră Curte,
unde aducându-se şi el faţă,şi vădendu-se atât acea de anul trecut hotărire
“a Domniei Mele, cât şi tâte cele-lalte cografa,ce sau dis mai sus, să-l judecați și, chibzuind cele eu cale şi după cuviinţă asupra urmărilor sale, să
:
Ne arătaţi prin anatora. 'Tolco pisah gpd. — 1814 Februarie 23.
(Cod. LĂXIV, fila 104 ».)
'53.

Chrisovul <[inlei mănăstiri

Arnota.

(ice proorocul şi. , Impiratul
Minunat este Dumnedeii întru Sfinţii săi (dice
nisce organe şi vase: cuprin
ca
David), pentru că prin mijlocirea lor,

110
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rate
întru
între
prin

şi alese alo Sfintului Duh isvorăsc
nevoile şi patimile lor, după darul e tămăduiri norodului şi ajutor
co li s'ati dat, ca unor aleși al sti,
carit şi Sf. Michail Sinaidul, ca un
locaș
vrednic al Prea Slintului Duh,
darul tămăduirilor ce ati de la Dumn
edei
i,
arătându-se făcător de mi.
nuni i isbăvitor de patima locu
stelor, nu puțin ajutor at cuno
scut (era
acesta în câtă vreme s'a arătat
t fel de juvini vătemătore rodelor
mîntului, atât mai înainte în vremaces
păi
cunoscând ţâra mult folos din ajut trecute, cât și acum în cele de pe urmă,
fiind-că se află păzindu-se aici în orul acestul slînt, a căruia stintă mână
(ră la mănăstirea Arnota sud.
care este zidire domnâscă slob
Vilcea,
odă țării,

unde so cinstesco şi sc prăznuesce
hramul soborul sfinţilor mai
marilor VoevoqIaf oştilor ceres
ci Archangheli
Michail şi Gavriil, cade so în
adevăr, atât pentru cele trecute
aă cunoscut ţâra, cât și pentru
ajutoruri ce
folosul și isbăvirea cea desăvirș
ită care şi
de acum înainte cu rugăciune
se cere şi se nădăjduesce de
obşte a o av
țera prin mijlocirea şi rugăciun
ile acestui Sfint de milostiv
ul Dumnedeii
şi pentru semnul cvlavici a
se face locaşului Sfinţiei sale
viincios din milele domnesci,
un ajutor cuma! vîrtos fiind acestă sfintă
la un loc înalt cu multă trebuinţ
mănăstire zidită
ă de ajutor la trebuințele sale;
am bine-voit Domniea Mea
drept aceca
de am înnoit și am întărit
milele ce ai avut,
adecă: să iea vinăriciă câte doi
bani de vadră și părpărul din
Rărbătesci, Dobriceni și Bogd
satul Cotescl,
ănesci sud. Vilcea, și oscb
it să iea taleri 100
“din oerit, taleri 100 din
dijmărit, taleri 100 din vinăr
iciti
vama Craiovei, pentru. unt-de-l
emn, făclii şi timâe, cari aceştşi taleri 50 din
cumpărătorii acestor slujbe
i hanr să-I dea
din judeţele ot preste Olt pent
când slujbele acestea vor
ru banit cămării, iar
fi în credinţă, să.i se dea
mara „Domniei Mele; însă
de la Vistieria şi căo
egumenul să aibă vechil
aici, ca la vremea vindări! slujbelor să se ica

și bani mănăstirii de la cump
ărăt
Aşijderea
să i se dea şi câte 100 boloori, precum s'a
Ocnele mari sud. Vilcea
vani sare de la
precum și lude 10 străini po fieş-care an, să scutâscă și oi 100 de oerit,
să-i aibă de-apururea nedajnic
să li se deade la Vistieria
i și scutiți, cărora
Domniei
luat și până acum.

Mele pecetluituri, cu care
de bani ȘI. ajutor de omen
acâstă mil
i indatorim pre egumen
trebuincise dresuri ŞI
să fie silitor a face cole
intemeeri. spre buna pod
hă și înfrumusețarea
mănăstiri și a bisericii, atât
sf.
la cele din lăuntru,

ȘI imprejmuiri,

ca să se afle

cât și la cele de alară zidiri

pururea, în starea ci;
cari aceste milt le-aii
avut sf. mănăstire de la
alți lraţi Domni de mai înain
Domniei Sale Alexandru
te, însă din chrisovul
Vodă
Domniei Sale fratelui Alexandr Ipsilant ot 16t. 1797 Iulie 8 după chrisovul
u Vodă Mor

uzot 16, 1799 Septembrie
3
Vodă
29. Deci, învrednicindu-Ne
Ipsilant ot 1&. 1803 Iulic
Domn
ul
Dumn
edetii și pre Noi
pravoslavnice Ţ&ri-Rumânesci,
am bine-voit, după rîvna cu domnia aceştii
slintele lui Dumnedeii locaş
ce avem. către
uri, de a le întemeiăşi
torul ce făr de îndoială
may
vîrto
s pentru ajuîl nădăjduim de la siintul,
tărit milele acestea,
de am înnoit şi am înca să se păz6scă nest
rămutat; pentru care
la îndoială că și fraţii Domn
nu sunt
folosul ce-l nădăjduesce ţârai din urma Nostră, pentru evlavia şi pentem
deapu
rur
ea
de la ajutorul acestul slînt. ru
bine-voi a Înnoi şi întări
vor
locaşului sfinţier sale
şi din chrisovul

întărit ehrisovul

Domnie! Sale Constantin

privileghiul acesta. Şi
acesta cu însăşi credinţa
am
Domnici Mele l& Ioan
Gheorghe
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Caragea Voevod i cu credința prea iubiţilor Domnici Mele. fii, Gheorghe
Caragea Voevod, Constantin Caragea Voevod, martori fiind şi D-lor cinstiţi
şi credincioşi boeri veliți ai Divanului Domniei Mele . . .... .: .
şi ispravnic pan Grigorie Ghica Vel Logofăt de Ţâra-de-sus; şi sait

chrisovul acesta la întâiul an dintru întâia domnie a Domniei
Domnici

orașul scaunului

Mele

la

Bucuresci,

lât. 1818

...

»

scris

Mele aică în.

Februarie

25, de

Nicolae Logofeţel de Divan.
(Cod. XXVII,

fila 24 a)
54.

Cartea aiinăstirii

Gruiul.

Sfintei şi dumnedeescei mănăstiri Gruiul din sud. Ilfov, ca să aibă milă
cari
de la Domnia Mea lude 10, 6meni străini şi fără pricină de dajdie, pre ce

cercetarea
acum să-l găscscă și să-i aducă din străinătate, cărora, după
cu adevărat,
străini
fiind
li se va face de către D-lor ispravnicii judeţului,
şi pecese.da
li
a
spre
lor,
chipul
şi
să li sc dea adeverinţă pe numele
a

tluiturile Domniei

Mele, că să fie în pace şi nesupăraţi de către nimeni,

milă ai avut-o prin
(i de ajutor şi poslușania sfintei mănăstiri, care acestă
Drept aceea Ne-am
Domni.
fraţi
cărți domnescă şi de la acei mai dinainte
milă, ca să se
acestă
întărit
am
şi
înnoit
am
milostivit şi Domnia Mea de

păzâscă nestrămutat;

zapeii, nimeni

nici

de care poruncim

un

fel de

Domnie Mele; i saam receh
(Cod. LNAVII, fila 56.)

supărare

Domnia

Mea

ispravnicilor i altor

le facă,că ași este

să nu

gpd. — 1815 Februarie 24.

55. Calea bisericii Răsvadu. din sud,

porunca

Si

1

Dâmbovița pentu milele ce are.

ot sud. Dîmboviţaa r&poFiind-că sfinta biserică de pe moşia Răsvadu
fraţilor Domni de mai
e
cărţil
prin
satului Vornicului Scarlat Greceanul,
din tote viile dajniciii
vinări
anul
tot
pe
iea
să
înainte, ati avut milă ca
de vadră şi părpărul după
cilor după acea moşie Răsvadu câte 5 bani
i din cele părăginite ce se
e,
obiceiii, atât din viile ce se allă acum lucrat
,de aici. inainte din pajiște,
face
mai
vor
vor destupă, cât şi din „cele ce se
acesta
să umble omul ce se-va orîndui de la casa
şi la vremea vinăriciului”
vi-

se amestecă întru nimic
a strînge pe. deplin vinăriciul acesta, fr de a
a Mea, atăt din cartea
Domni
rit
năricerii domnesci, precum Ne-am adevecât și din condica Divanului. Drept
tului Domn Michail: Suţu Voevod,

rEposa
Noi cu domnia aceşti
aceea, învrednicindu-Ne Domnul -Dumnedei şi pream întărit, mila aceșştii bişi:
pravoslavnice ţări, am pine-voit de am înnoit
;a fi Disericil de ajutor când se
scrici, ca să îi se păzescă nestrămutut,: spre
, Iar „Domniei Mele vecinică
va strică î la cele trebuinciose de chivernisire
vouă :vinăricerilor, nimeni întru nimic
pomenire; poruncim Domnia -Mea şi
a bisericii; i saam reeeh %pd.—
să nu aveţi a v& amestecă ia acestă milă
po
NR
e
1813 Februarie 26.
e,

(Cod. LXXVII, fila 129)
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Inălțate Dânine,

După luminată porunca Inălţimii “Tale, ce ni se dă la acestă jalbăa doi
preoți, anume Popa Nicolae și Popa Tudor de la schitu Bradul ot sud.
Vilcea, aii venit înaintea mea unul din ei anume Popa Nicolae şi, făcând

cercetare,

mă

pliroforisiiii

că acest schit se află între

petre

şi munte

părtat de locuințe do Gmeni, făr de moșie sait alt venit de unde-va,

se află și un

stareţ schimnic

anume

Ștefan,

de:

unde

şi cu Greș-caro milă domnâscă

i cu ajutorul creştinilor se ţine acest schit, aflându-se numiţi! preoţi sluji-

tori la slintele slujbe, însă schitul are prin cărțile Luminaţilor Domni
lude
doi, străini, posluşniel, scutiţi, i 50 de oi și 50 stupi scutite, iar preoții
acești

doi prin cartea Măriei Sale Constantin-Vodă Ipsilant, ce o vtduiti la mâna
lor, cu lt. 1806 Iulie 4, ai apărare de ori-ce podvedi și angaril vor
[i po
alți preoți, şi acum cl fac rugăciune Măriei Tale a li se hărăzi
şi scutirea
de ocerit i dijmărit i vinăriciti, căci ati câto 50 ot cu capre i câte
puţintei
stupi,

de se ajută la hrana lor întracel loc storp, a cărora rugăciune
rămâne
la înaltă milostivirea Măriei “Vale. — 1813 Pebruarie 96.
Vel Logofăt.

56.

Io

loan

Gheorghe

Caragea

Voevod

i Gospodar

zemle

vlaschoe.

Primită fiind Domniei Mele cererea jăluitorilor,
porunciim D-talo Vel Logolete de 'Țâra-de-sus, să se înnoiască atât sinetu
l schitului întocmai după
cuprinderea celor vechi, cât și sinetul lor
cu adaosul ce ni sc arată priniracâstă anafora a D-tale. — 1813 Martie 1.
(Pecetea pd.)
a
Vel Logofet.

(Cod. LĂNIII,

pag.

244.)

“De vreme ce stîntul și - dumnedeescul
locaș din orașul Domniei Mele
Slatina ot sud. Olt, 'la care se cinstesce și
sc prăznuesce hramul Adormirii
Prea Sfintei Născâtâre de Dumnedei
şi pururea Fecigrof Mariel, ce este

zidită din: temelie de răposatul Iane Slăti
tele D-sale Nicolae Slătineanu, Paă și împoneanul Vel
cuviinei6se atât din liuntru cât şi pe dinafdobit cu
ară, după
în cartea D-lor. de alieromata; iar
la
fost venit aici în pămîntul ţării acel vremea ce din
sfint ȘI de viţă
stita și de vieţă făcătârea Crucea
Domnului Nostru
Slinta Agoră i de la sfinta mănăstire Xero
potamul,

Medelnicer și. de fratâte trebuinţele cele
cum tâte se cuprind
voe' dumnedeâscă

făcător lemn din

: Isus

Christos:

a

cin-

de la
a fost arătat
şi binişaguri aici în pămîntul fErii,
cu creştinescul și pravoslavnicul
acesta norod, D-lui cinstitul și credi
minuni

fiind-că

ncios boerul

Vornic de Țâra-de.jos, din rîvnă dumn Domniei Melo Radu SIăede&scă s'a fost îndemnat
de a închinat acest sfint locaș
tineanu

Vel

la acea dumnedescă mănăstire
mul pentru pomenirea n&mului s&u,
otala: care şi D-lor veliţii boeri Xerop
sal fost
îndemnat pentru închinăciunea acâst
a de ai miluit şi a dăruit 0
cest
slînt locaș cu țigani, cu vii, cu moșii, cu
dobitâce, cine cu ce i-ati luminat
Dumnedeii, care atât alţi fraţi
Domni do maj înainte, cât
și Domnia Sa

ISTORIA ROMÂNILOR

fratele Nostru Domn
Nicolae
Domnia

i Domnia

113

Sa

răposatul

Caragea Voevod, i Domnia Sa fratele Michaii Suţu Voevod, i
Sa fratele Alexandru Constantin Moruz într'amîndous domniile, şi

Domnia Sa Constantin-Vodă

am

Voovod,

Ipsilant

Alexandru

”

vădut Domnia

Mea, aii

Ipsilant, prin chrisâvele Domniilor Sale, ce leşi ai ajutat acest stint lăcaş, ca să

fost miluit

fie cu totului tot slobod şi în pace de tote dăjdiile câte ar eşi peste .an
de la Vistieria Dâmnici Mele pe cele-lalte mănăstiri, cum şi a ţin6 lude
10, Gmeni străini, ca să fie do posluşania
scăl le încățălura copiilor, iarăşi scutit, şi

or 500, şi de

vinăriciii

şi de

dijmărit

să

şi ajutorul sfintei case, și un dala vremea ocritulul'să scutescă

lie nesuptrate bucatele

acestui

stint locaş; aşijderea să aibă a luă vinăriciit din delul Slătinei, însă din
valea Strehărişului până la valea Clocociovului, câte doi bani de vadră și

părpărul. Drept aceca, după rugăciunea ce făcu

Domniei Mele mai sus nu-

mitul boer, Neam milostivit Domnia Mea de am înnoit şi am
aceste milt ce ai avut, ca să fie acestui sfint lăcaș de ajutor

iar Domniei

întărit tote
şi întărire,

Mele şi r&posaţilor întru fericire .părinţilor Domniei Mele ve-

cinică pomenire; însă la vremea vinăriciului, când se vor trimite vinăricerii
dimpreună
domnesci, să aibă a merge şi omul mănăstirii, să scrie vinăriciul
de vinăriși să facă dout catastişe asemenea unul ca şi altul, iscălite şi
să aibă a
banilor
strîngătorul
aşă
şi
,
mănăstirii
ceri! domnesci şi de omul

vinăricerii
luă pe sâma mănăstirii de vadră câte doi bani și părpărul, iar
le va cuprecum
nume,
domnesc! cel-lalți câte dol bani şi ploconul de
Și am

prinde cartea Nostră, ce li se va da atunci la vremea vinăriciului. Mele le
Domniei
întărit Domnia Mea chrisovul acesta cu însăşi. credinţa
Domnie Mele
iubiţilor.
prea
credinţa
cu
şi
Voevod
Caragea
loan Gheorghe
find
martori
Voevod,
Caragea
Constantin
fă, Gheorghe Caragea Voevod,
pan

Domnie! Mele:
şi D-lor cinstiţi şi credincioşi boerii veliţi al Divanului Vornic de Ţera deVel
Constantin Filipescu Vel Ban, pan Radu Golescu
Ghica Vel Logofăt :
sus, pan Grigorie Brâncoveanu Vel Vistier, pan Grigorie
pan Du'Țera-de-jos,
de
Vornic
Vel
de 'Țâra-do-sus, pan Radu Slătineanu
Vornic
Vel.
Kretzulescu
mitraşco Racoviţă Vel Vornic al treilea, pan Istrate
de 'Țera-de-jos, pan Coal patrulea, pan Iordache Şlătineanu Vel Logofăt
Vornic de politie, pan
Vel
Manu
Michalache“
stache Suţu Vel Iatman, pan
pan
Vlahuţă Vel Postelnic,
Michalache Suţu Vel. Spătar, pan Costache
Clucer,
Vel
Nestor
pan
pricini,
Atanasie Christopol Vel Logofăt al străinelor
pan Constantin Kretzulescu Vel
pan Alexandru Mavrocordat Vel Căminar,

Paharnic, pan lordache Tufeanul

Vel Stolnic,

pan

Dumitrache Manu

Vel

Michail Vel Pitar, şi ispravnic
Comis, pan Costache Caracaş Vei Sluger, pan
scriindu-se chrisovul
'Țera-de-jos,
de
pan Iordache Slătineanu Vel Logofăt
în oraşul scaunului
aici
Nâstră,
a
domnie
întâia
dintru
acesta la întâiul 'an

umil. let. 7321, iar de la
Domniei Mele Bucuresci, la anii de-la zidirea
lât. 1813 Febr. 27.
Christos
Isus
nascerea Domnului şi Mântuitorulul Nostru

lordache Slătineanu Vel Logoitt.
(Cod. LXXVII, fila 65.)
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„57.

J6 Joun

Gheorghe

Caragea

Voevod.

: Dita Vel Logofete de 'Țera-de-jos,
am vădut arătarea co Ne faci printr'acestă
anafora, după care şi bine voind Domnia Mea pentru ajutorul și meremet
ul
bisericii domnesc!

ot Tirgovişte,

îl hărăzim

acea

se luă pe sâma: bisericii, care se luă până acum

în ponturile

și catalogul

vămilor

nu

câte

de

o para

de loc de a

vameși, do vreme ce

se cuprinde nimic

pentru

pe lângă acest ajutor, îl hărăzim a avă și lude qece, Gmoni făr acâsta, şi
de pricină
de dajdie, cu acestă însă legătură ca eelisiarchul aceşti! biserici
până
an să îngrijâscă şi să.se silâscă de a o meremetisi după cuviinţă într'un
, căci de
nu va

le vom

fi următor până la anula meremetisi, atunci nu numai!
aceste haruri

rădică

Domnia Mea, ci încă și pe el.îl vom lipsi din eclesiarchia
acei biserici; ci dar poruncim D-tale, să se facă cartea
Domniei Mele cuprindătore de aceste haruri, cu legătura și. șartul ce se
arată mal sus,— 1813
Martie 13.
a
|
(Pecetea gpd.),
:
a
„Vel Logofăt.

Prea :Inălțate- Domnei

Mai

Preotul popa, Gheorghe, eclisiarchul

viștei sud.

Dimboviţa, 'prin jalba

ce ai avut acestă: domnâscă

bisericiy domnesci din orașul Tirgo-

ce ati dat Inălţimii 'Tale arată că veniturile

biserică după vremi

i s'aii rădicat şi sai dat
bisericii domnesc! de aici din Bucuresci, remâi
nd cea de la Tirgovişte numai
cu nisce preoţi i cântăreți și grămătici scutiţ
i; oscbit arată, că împrejurul
politiei Tirgoviştei
'se face „tirg, pe moșia: domnâscă, pe
tâtă s&ptemâna,
Vinerea, şi vameșii ieaii de la fieş-care
prăvălie şi de la alţi Gmeni ce vin
cu alte lucruri de vîndure câte o para
de
în: catalogul vămilor,: şi cere a To.milosti loc, făr-de a se cuprinde acesta
vi Măria Ta asupra acești! biserici
domnesci, ca acestă: para de loc, ce se
iiea de către vameși, să o hărăzescl
Măria Ta sfintei biserici, miluindu-o' şi cu.
câți vași : scutelnic! din &menil
făr de pricină de: dajdie, ca să se ptă
ajută la multele trebuințe co are
și la derăpănarea în carea se află, neavâ
nd nici moşie, nici alte acarcturi;
care acest ajutor, de i se va facă de
către. Inălţimea 'Ta, Sc-rgă a so trece
în chrisovul
ce are biserica, care

cere
se poruncesce de către Inălţimea Ta ca a i se înnoi; la a căruia jalbă mi
să cercetez starea aceștii biserici
domnesc! din -orașul Tirgovişter, cum
și pentru acel ăvaet al paralel .de
„loc, ce arată că-l ieaii vameşidei,se :cuprinde în ponturile și în
catalogul
vămilor
'ce.le

ieaă

vameșiiîn

mânile

'lor,;

şi

să arăt: Măriol Tale în scris,
fiind, am cercetat, și voind
prin chrisovul: care cere a'se înnoi,ca să mă pliroforisesc ce milă are biserica
Alexandru - Vodă Moruz; dintr'amîn . îmi arătă-un chrisov al Mărie! Salo
:
domniile, 7 . cuprindător căLă biseri ci
.
. două
e
din. pGua ieaagl
omanes, că
ca

Următor

de

:

jos

i biserica: de sus
P

antăreți

Și

biserica

şi ci
atât ei, cât şi drepte bucatele
lor,-de dijmării ide vină
de fumăritul pivniţelor, i de
cheltuiala tîrgurilor, de cay

pogonărit, când so va întîmplă
a
biseri

fi,

sfintej Vineri
*măţi

ţi

să

iati certi
de olze Şi viile de

iar vre-o altă milă pe obrazul
ci nu ai. Am cercetat şi
acestor
îndestulat că ai ajuns la prostă pentru starea numitelor biserici şi m'am
stare şi dărăpănare, din pricin
ă că ei moșii

a
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şi milele ce aii avut când şe află scaunul domnesc

ai

acolo sai luat de s'aii dat bisericilor domnesci de aici din Bucuresci,; iar
pentru avaetul paraloi de loc ce le ieaii vameșii, cercetând în condicile Di“vanului, văduiti că nu se cuprinde în ponturileşi în catalogul vămilor, ci
so ieaii de către

numai

vameşi

ca un

obiceiii,

parale de loc şi de către stăpânii altor moșii

ce se obicinuesce de se iea'

pe

mănăstiresci şi boeresci

cari se face tîrguri, şi tîreul acesta, fiind-că se face pe moşie domnâscă, pe
care ești Măria Ta stăpân, -Măria Ta poţi să hărăzesci acea para de loc
ori la cine vel vrâ. Bisericile acestea însă fiind-că sunt domnesci, ale scaunului domnesc cel vechii din 'Tirgovişte, şi ai ajuns: la derăpănare şi
că o să ajungă după vremi la mai rea derăpănare este vădută şi cunoscută;

ca să se pâtă dar meremetisi la derăpănarea în care so află şi la care va
ajunge după vremi, ca să nu ajungă la prăpădenie şi pustiire, li sar cuveni
un ajutor a li se face

şi, de vei bine-voi

a Te

mislostivi Inălţimea Ta dea

Ji se face ajutor cu acea para de loc şi cu acei scutelnici

fâr: de

pricină,

de dajdie, se va da luminată porunca Mărici Tale a se trece şi aceste mili
în chrisovul care cere a se înnoi, ca să Te faci Măria Ta noii ctitor şi să

î pomenit în veci; de care nu lipsiiii a arătă Inălţimil

bruarie 28.
|

[strate

(Cod. LXNIII, pag. 521.)

Tale.

— 1813 Fe-

o
Slătineanu Vel Logoltt.

a

58. Chrisovul mănăstirii Sfintului Ioan din Bucurescă. -. .

pi

creştinul.
Cunoscut şi dovedit lucru este şi la mari şi la mică şi la tot
bune
fapte
prin
viâţa
si
chiverni
ce viază în lume, că oriscarele socotesce a-şi

că
a numelui
și plăcute lui Dumnedeii, nu numai pentru lauda cea vremelni
pentru:
silesce
se
vîrtos
mai.
şi:
mult
mal
şi
ce,
sirgues
stii se nevoesce, se
a răsplătirii
folosul sufletului şi pentru nădejdea cea curată şi adevărată vreme ce prin
de
eii,
Dumned
înaltul
faptelor bune de către marele şi prea
aşteptă şi
iubirea de Dumnedei şi prin lucrarea faptelor bune fiteş-carede la Omeni
şi
nădăjduesce răsplătire vecinică do la mila lui Dumnedeii dar pote lucră
laudă şi bune cuvînturi li se pricinuesc. In multe chipuri şi lui. Dumnedei

primite
cine-vaşi fapte bune, “iar may ales de tote şi prea
esc la dumnegeescile
afieros
se
şi
daii
se
cari
milele
cu totul plăcute sunt
vesce..marele şi
proslă
se
şi
locașuri, unde tot-deauna neîncetatse laudă
scripturi

din sfintele
prea puternicul numele uk; acestea dar şi caa leacestea
nevoindu-Ne, socoîmplini
ată
învoiăş
şi
curată
audindu-le şi cu inimă
tire”de aici din
mănăs
tit-am Domnia Mea şi pentru sfinta şi dumnedeesca
esce hramul
prăznu
se
şi
ce
cinstes
orașul Domniei. Mele Bucuresci, unde se
ui, ce este
Domnul
orul
Botezăt
Ioan
c
Prooro
ui
Tăierea slîntului cap al Sfintul
Sa răposatul Constantin
zidită din temelie şi cu tote câte se v&d de Domnia
metoh la, sf. mănăstire
este
Basarab Brâncoveanu Voevod, care mănăstire
căriia rîvnind cu
asupra
Ianina,
a
eparchi
..... din

a Sf. Prooroc lie de la
am hărăzit și am întărit
Sreşi-ce milă şi ajutor, ca să Ne facem Noi ctitori,iea din vinăriciul domnesc
să
printr'acest cinstit chrisovul Domniei Mele, ca

Secuenilor: Buduresci şi Buzoeni, cât
de la două popâre ce sunt în judeţul domn
ia vinăriciti de la toţi cei ce plăţine poporul acestor deluri şi cât iea

..
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tesc vinăriciii, câte doi bani

din poporul

de

vadră

şi părpărul,

Bucurescilor, și în poporul Buzoeni

iar. gărdurăritul „numai

fiind şi alte

numiri ce-i

valea şi fața Cepturei, valea Cosi! și valea lul Stan, de unde

ai luat tot.

die Bărboiul, care ţine tot de Buzoeni și în Bărboiu i în Buzoeni se cuprinde aceste văi însă: valea Mănăstirii, valea 'Ţiganuluy, valea Migălei,
deauna: mănăstirea vinăriciii, după cum şi în catastişele de vinăriciă ale
mănăstirii se cuprinde, pentru cari aceste popsre:Bărboiu i numirile viilor

întimplându-se
vinăricerii
ale aceste!
năriciul; şi
mai fie si.

pricini de judecăţi, atât cu mănăstirea Snagovului cât şi cu

domnesci, şi prin amăruntă cercetare dovedindu-se că sunt bune
mănăstiri, sui făcut îndreptare ca să le iea tot mănăstirea vi50 bolovani sare să iea pe an de la ocna “Telega; aşijderea să
mănăstiri milă de la Domnia Mea, să scutâscă în toți anif ol

600 de oerit, pentru care la vremea ocritului să i se facă pecetluitul Domniei Mele de rădicătură;și un scaun de carne aici în oraşul DBucuresci să

aibă, apărat

de dijmărit,

de erbărit,

de

vamă

şi de

idtealte angaril ce daii

scaunele, acestea să nu se supere; și lude 25 să ţie, însă 6meni străin!, pen-

tru poslușania şi ajutorul la trebile sf. mănăstiri, pre cari găsindu-i
și dându-i la D-lor ispravnicii judeţului ca să-i cerceteze, și fiind străin!
cu adevărat, să le dea adeverinţă pe numele şi chipul lor, după care
să li se dea

şi pecetluituri 'gpd., spre a îi în pace şi nesupăraţi de tâte dăjdiile
şi angariile ce ese peste an în ţâră; pentru care milă v&dum Domnia
Mea
atât
„chrisâvele altor
Alexandru

fraţi domni, cât şi chrisovul Domnie! Sale fratelui Constantin

Ipsilant

Voevod,

'vrednicindu Ne Domnul

ce-l

vădum,

Dumnegeii

cu

lât 1803

Septembre

15. Deci în-

cu domnia acester pravoslavnice 'Țări-

lhomânesci, Ne-am milostivit de am înnoit şi am întărit
milele aceste, să i se
păzescă nestrămutat. Pentru care am dat acest
„cinstit şi bine închipuit
chrisov al Domnie! Mele, întărit cu însăși credința
Domniei Mele I& loan
Gheorghe Caragea Voevod, i cu credinţa prea
iubiţilor Domnici Mele fii,

Gheorghe

Caragea Voevod,

Constantin

Caragea

Voevod,

martori

fiind

şi
pan
Constantin Filipescu Vel Ban, pan Radu Golescu
Vel Dvornic de "Ţera-deSus. pan Grigore Brâncoveanu Vel Vistier, pan Grigore
Ghica Vel Locofăt
de Țâra-de-Sus, pan Radu Slătineanu Vel Vornic. de 'Țera-de-jos,
pan Dumitraşco Racoviță Vel Dvornie al treilea,
Dvornic al patrulea, pan .lordache Slătineanu pan Istrate Kretzulescu Vel
Vel Logofăt de 'Țera-de-jos,
D-lor cinstițiși credincioși

boeril veliți al

Divanului

Domniei

Mele:

pan Costache Suţu Vel Hatman, pan
Michalache Manu Vel Dvornic za politie, pan Atanasie Christopulo Vel Logofăt
al străinilor pricini, pan Nestor
Vel Clucer, pan Aleco Mavrocordat Vel Căminar
“Dumitrache
4
Logofăt 'deMeleera aiede-sus;
i
Dosinici
sau
sois
role
pan Grigorie Ghica Vel
Su i Și
SCPIS Chrisovul acesta
la întâia domnie a
»
ale
şul scaunului Domniei Mele Bucuresci,
de la nascerea Domnului Nostru Isus Chri
la anil
3
Marti
Ni
logofeţel de Divan.

Vel Comis, pan Michail Vel: Pitar,
„

(Cod, LXXPII, fila 29 o)

PE

şi i

ic "ha

îrislos 1813

Grieiraehe Manu

Martie 2, de Nicolae

ISTORIA

Păcăresciă.

Chrisovul-mmănăstiriă

59.
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că şi întru alto
Mărirea şi lauda Domnilor celor pravoslavnici, măcar.
ai. fost trecari
locuri
la
şi
obraze
la
i
deoseb
şi
faceri de bine de obşte
şi de mare
laudă
este
buinţă a luă şi a se îndestulă de către oblăduitori
şi înco-

cuviință, iar mal ales şi mal
ronări din bunătăţilo

cu deadinsul

şi facerile

de bine

li se pricinuese laude

carl

arată

către

sfintele şi. dum-

pravoslavnici Domni
nedeescile locașuri, ce sunt rădicate şi întemeiate de alți case, ce sunt supuse
or
reposaţi, pentru ajutorul sfintelor şi dumnedeescil
şi pentru milostenia

vremi,
sub multe nevor ale întimplărilor ce sunt după
laudă nu numa! întru
cărora
a
milă,
de
nţe
trebui
vre-o unor obraze cari aii
ci, înălțându-se cu mărire, ajunge
acestă vicţă vremelnică şi trecttore petrece,
văcuitori făr de stricăciune.
şi până la jărtfelnicul cel ma! presus de ceruri şi Alexandru-Vodă, din rivnă
e
Nicola
Domn
Ci dar şi Domnia Sa r&posatul
îndlțat și aă înfrumusețat sfinta
dumnedecscă îndemnându:se, at rădicat, au
mărirea prea sfintei şi mal preși dumnedeâsca mănăstire întru lauda şi
aprâpe de oraşul Bucuresci, |.
eii,
sus de fire Troiță a unuia singur Dumned
rând'o cu multe moşii şi dobiunde se numesce Văcărescit; care şi înzest
al

tâce, ai închinat-o
Domnului

Nostru

la

Isus

prea

sfintul. şi de vicţă.priimitorul
de la Sfinta

Christos

chrisove şi cu privileghiuri

ale. Domnie!

mormîntul

Patriarchie a Ierusalimului cu

Sale, ca să fie sf. mănăstire

tot-

Vistieriei cât şi ale cămării, scutindeauna nesupusă dăjdiilor, atât la ale
cal domnesc şi de ajutorinţe ce es
du-se de haraciii, de împrumutări. de
alte. dăjdii obicinuite şi neobicinuite,
pe boeri şi pe “mănăstiri, şi de tote
scutâscă tâte viile de pogonărit şi vinul
ori cu co nume se vor numi, şi să
însă drepte

t, vite i câi de văcărit,
de vinăriciă, stupi i rîmătoril de dijmări
c din Bucuresci
şi. iar să aibă a ţin din. locul domnes
bucatele mănăstirii;
în lung stînjini 30 şi în lat stinjini
un loc din sus de porta
şi pivniţă 'de

viel

domnesci,

petră au

făcut, tot. după

cum tte acestea

sunt date

măctitor; şi încă să aibă a luă si.
şi închinate de Domnia Sa răposatul
ce:vor
erii
din sud. Saac de la vinăric
ica
năstiro milă din vinăriciul domnesc
aceşti taleri 500 cari vrea să-l
pentru
ce
pentru
fi taleri 500 şi, de vreme
ci
iea,
să
de!
ce
din
Sa
Domnia
din vinăriciul Săcuenilor, nu hotără
mai aibă sf. mănăstire vre-odinioră
sănu
ca
pentru
și
ere
în toţi:
mai bună înteme
a Sa şi ati orînduit „ca, să iea
lui
de acea milă lipsă, ati socotit Domni
Văiel
l
poporu
însă
c,
domnes
ul

10, unde

anil vinăriciul din d6lul de peste Cricov ci şi merge în jos până in delul
Loloes
cei ce ai
Seman, care se începe din delul
cel judeţ al Săcuenilor, de la plătind şi
dintr'a
ui,
Gardul
valea
ce se châmă
vadră,
o
vedre
din dece
obieciii de plătese vinăriciii domnesşic, la-: domnie, cu părpărul şi poclonul;
plătesc
cum.
sare
vadra după obiceiii
de ocne pe an pentru 500” bolovani
şi să aibă a luă de la cămărașii
rii.
mănăsti
al
metoh.
rii: Lânganu,
sare al mănăsti
, hotărînd şi orinsare ce luă mănăstirea Hurezul
de
milele
Vacăresci, şi merticul
cel afieroticon, ci. să fie pesto tâte
duind Domnia Sa, în chrisovul
carii
,
boeri mari, Vel Logofăt, Vel Spătar, Vel Vistier

taleri 500 şi 50 bolovani

acestea, tre! epitropi

tote cele
rii, purtând grija și îndreptând
şi, din
după vremi vor fi într'acele dregăto
buna otcârmuire şi chivernisire
trebuinciâse ale sf. mănăstiri spre alte venițuri ale mănăstirii, ce vor ave
milele ce serii mal sus, afară din
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după moşii, după

vi! şi: după dobitâce, prin scirea domniei, în toţi anil, să

dea milă aici în Bucuresci

pe lu creştinii

ce ai trebuinţă, pe ari taleri 500,

însă taleri: 100 să se cheltuiască ca să se mărite două fete de boer mare,
ai al doilea, sărace, și scăpătate, după Sfete Vasilie, mat înainte de lăsațul

secului

cumpere

de păresimi,

și taleri 100, adecă

una sută,

iar în toţi anil, să se răs-

robi, şi taleri 50 să se facă îmbrăcăminte săracilor, împărțindu-se

la praznicul Sf. Nicolae, taleri 50 să se împarţă
la obraze sărace mal de cinste, şi taleri 50 să
în pușcărie, adecă de săptămână po taleri unul,
vor .vr6 să se preoţâscă, ca să-și cumpere cele
avend de grijă epitropii,. ce s'a: dis mal sus,
* necontenit,şi de 'sar întîmplă vre-odini6ră ani

iar la praznicul Sf. Nicolae
se dea hrană celor închişi
gi taleri. 50 la săraci cari
trebuinciâse ale preoţiei,
să se păzescă aceste mill
neroditori, ca să'nu pri-

sosescă din veniturile mănăstirii, să: se trimiţă ajutor

acestă: milă în toţi anii tot să se păzâscă necurmat,

la sf. mormînt,

iar

fiind și în urma Domnie!

Sale întărite -aceste mili şi danii i de Domnia Sa Michait Racoviţă
Voevod,
şi de Domnia: Sa Constantin Voevod, fiul Domniei Sale Nicolae
Voevod, cu

'chrisovele Domniilor Sale; aşijderea și “Domnia Sa
răposatul Alexandru
„Vodă Ipsilant, prin 'chrisovul Mărie Sale ot 16, 1775,
aii întărit milele ce
se arată mai sus, cât.şi alte mil ai mal adăogat,
adecă 'în locul satului și

moșiei Sordel,'de la care avea mănăstirea mult ajutor,
să aibă lude-50 scutelnici. de tâte dăjdiile ţării, i 1.500 fiind-că s'a pustiit,
oi de ocrit să scutâscă :cu pecetluit domnesc şi să. maj iea: şi parte
din vinăriciul' domnesc,
ce se luă pe seama icămării domnesci tot dintr'acest
popor ce scrie al Săcuenilor, iar. cămara

amestec să nu aibă nici decum, şi două
pivnițe să
scutescăde
: fumărit şi de tote alte angarii; aşijderea
să
iea.al
treilea
ban
din vama tîrgului ce se face la Stelnica,
i al treilea ban: din vama tirguluy
Petroel,: orînduind: şi egumenul mănăstirii
omul.: săi: la: tâte tirgurile ce
se..vor face acolo, păzind la obor împreună
cu vameșii, după cum pentru
acesta
- aii: vădut Domnia Saşi cartea Domniei
Sale : Constandin "Vodă
Gehan; așijderea ati mai avut. milă orîndnită
tot
de::la:
r&posaţii Domni
a luă pe an din

ban, dar

vama domnâscă':a
nicl odață nu Sai urmat

oborului tirgului.de afară al treilea
acâstă milă de 'la oboru tirgului de

afară. și prin tote chrisâvele fraţilor
Domni împreună cu cele-lalte mil
a. fost: coprinsă ȘI: acesta,
iar Domnia Sa fratele Alexandru
Vodă
Moruz, prin- chrisovul ce-l:vă&dum, cu lt.
1793 Mai $, vădend.că vama
oborului Sai: înmulțit

și după, ce merge se înmulțesce, din
domnâscă atâta, milă şi aşă mănistireacari pricini
. se lipsiă
de ;acel folos. ȘI româncă numa!
cu chrisGvele,:

nu pote să dea cămara

iul 86error da RAME din mumita vam obor
fără

a nu

luă nimic,

ai

vamosii lar
L
A
«20,
cari bani să aibă a-l răspunde
ameş
mănăstire peste suma cumpărătorii, pe fie-care
an în trei: sorâce
azecă taleri: 500.1a: qi întâii
i taleri 500 la. Ji întâi de Maiă
i alți taleri 500 la di Întâiit' dede Ianuarie,
Septembre făr. de. aie soids Gtimara!
domnâscă; iar cândinu se vor vinde.
vămile şi se vor da în credință atunet
să răspundă cămara domnâscă acești taleri:
1.500 la mănăstirea: Văcărescl;
cari aceste mili: le-ai avut
înainte,

precum

sf. mănăstire.şi :de la
I
chrisâvele Domniilor Sale Ne-amalţi fraţy.: Do; ni de
adeverit, Desi rad.
Noi

din

nicindu-Ne și pre

Domnul Dumnedei cu domnia acestel
pravoslavnice
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“Ţert-Rumânesci, am bine-voit de am. înnoit şi am întărit tote aceste mili,
: dar -și
cum se cuprinde mal sus, ca săi se: păzescă nestrămutat,-pohtind

ea
Noi pre altă fraţi Domni, cari! în urma Nostră se vor:învrednici cu oblăduir
mili,
aceste:
întări.
a
înnoi':şi:
a
iască
acestul creştinese scaun, să bine.vo

ca şi
semă
Mele
Mele

fie de alţii în
să ă.
ale Domniilor Sale 'mill” şi faceri .de bine: în urnă
Domniei
credinţaţinute. Şi am adeverit chrisovul acesta icu:iînsăși
Domniei
iubiţilor
prea
dinţa
I& loan Gheorghe Caragea Voevod,ii.cu'cre
:martori
Voevod,
Caragea
in
Constand
fii, Gheorghe Caragea Voevod,

fiind şi D-lor cinstiţ!

pan Constandin
'Pera-de sus, pan
Vel Logofât de
pan Dumitrașco
Vel Vornic

Donâniei Mele:

şi credincioşi boeriliveliţi 'a! Divanului

Filipescu Vel Bari, pân *Radu: Golescu . Vel -Dvornic: de
Ghica
r,
pan. Grigorie
u ..Vistie
Grigorie BrâncoveanVel
os,
'Ţera-de-j
de
Vornic
Vel:
anu
'Slătine
Radu
pan
'Ţera-de-sus,
scu
Kretzule
Racoviţă Vol Vornic alitreilea,:pan Iordache

Logofăt de 'Țera-de-jos,

al patrulea, pan Iordache Slătineanu;Vel

Vel Vornic, de popan Costache Suţu Vel IHatman, “pan Michalache Manu”
Vel Postelnic,
Vlăhuţă!
Costache
pan
Spătar,
Vel"
litie, pan Michalache Suţu
Nestor.
pan:
r;'Vel
pricini,elo
Vel Logoftt al străin
pan. Atanasie Christopolu
Vel
Mânu::
che:
Dumitra
pan
Clucer, pan Aleco Mavrocordat Vel Căminar;
Logofăt
Vel.
Ghica
Grigorie
pah
e
.ispravni
şi ar,
Pit
Comis, pan Michail[a Vel mt
întâiul an: dintru: întâia la ta
de "Țera-de-sus; şi sau scris chrisovul aces
Domnici Mele Bucuresci,
domnie a Domniei Mele, aicy în oraşul scaunutui l: Dumnedeii. și: MântuiDomnu
la:
la anit de la zidirea lumei 7321, iar de
ae: Logofeţel de Divan.
torul Nostru Isus Christos 1813 Martie. 3;: de: Nicol
eh

(Cod.

LVXĂII,

fila

35

2.)

.
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60. Cărlea 'sfintei mănăstiri Jitia.
se prăznumănăstiri Jitia, unde se cinstesce şi itr
ie, care
Dim
;
mir
c şi isvoritor de.
esce hramul slintului marelui muceni
i
Chir ..»
elu
int
păr
şi
,
ora
tag
Sf. Pavel de la Sfe
este metoh la mănăstirea
câţi se
ri
ugă
căl
or.
nţil
pări
r.
uro
tut
şi
ui,
Sfintei

şi dumnedeescii

ea
vor afla locuitori

e “egumenul
ca
la acestă sf. mănăstire,

să aibă milele” ce ai

avut de.

din chrisvele i cărțile Domniilorl

precum
ciu
la fraţi! Domni de mal înainte, it;
cari mili sunt acestea, adecă: vinări Craver
ade
am
Neiei
Sale, ce le vidum,
moş
le
are
iovei. ce „sunt po hot
din popârele dimprejurul tirgului Cra
a
a,.i Bălcănesci, i Cârcioia,escii.l vale
s6c
Pri
i
:din
iovej, însă din poporul Sasului,
Ples
.
şi:
ile
sec
Pri
i:
cu
sci
orul' Bălăne
Fetei din sud. Dolj, i din pop
sud. Gorj, în care

vinăriciit de! la'o .vreme încoce

mal isvodindu-s6

și -alte

la poporul Sasului dicându-i și |

adecă
numiri locurilor dintr'aceste popâre,
l: Vâlcănescil,
oru
pop
la
şi
ul,
neș
'Teişul şi Cor

Prâjba. i: Sutanul i
Teiul i
la poporul
nului și” Nicolae. Vâlcănescu,: și
a Jătianulut îi Cluceresa i “al Jia nâscă, se întinsese” vinăriceri! :domnesel
valea Fetei dicându-i şi moşia dom
unca
i : dintr'aceste :numiri; dar: din por
Si.
:
a luă vinăriciul partea mănăstiri
de
are
cet
cer
-se
ndu
ăc&
:
ti-Vodă ;Suţul
fiind
,
Domnie! Sale r&posatului Miehai
anul
cove
lae Brân

satul Banul Nido
Sa Episcopul Rimnicului, i de răpo

ache, aii arăta
atuncea Vel Logofăt, şi D-lui biv Vel Spătar Grigorie Balas

|
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ce aii făcut, s'ati adevorit

că aceste numiri

sunt tot.din cuprinsul acestor popâre ce aro mănăstirea, prin chrisve, cari
şi însuși D-lui r&posatul. Vornic Constantin Știrbei, ce. fusese atunci
părător slujbei vinăriciului, aă arătat că din apracsia slujbaşilor s'aă cumfăcut

acâstă călcare pupbrelor mănăstirii, şi aă întărit şi Domnia Sa
acea ana:
fora, ca să aibă a luă vinăriciă şi dintr'acele numiri, după cum ati
luat și
mai înainte,şi asemenea ai întărit și fraţii Domni din urmă,
pentru care

egumenul sait alţi 6meni al mănăstirii, cari vor fi trimiși pentru
aceştii mile, să aibă a umblă printr'acele popore cu numirile cestrîngerea
mal sus şi a scrie vinăriciul iot de-odată cu. vinăriceri! domnescise arată
şi să

facă două catastişe unul ca altul, iscălite fiind amîndouă şi
de vinăriceri! domnesci şi de Gmonii mănăstirii, şi aşă împreună strîngen
d banii ce este de
„plătesc

dajnicii,

de o vadră de-vin po bani 5, să aibăa luă sf. mănăstire
câte doi. bani de vadră şi părpăr după obiceiă, precum
aii luat şi mal înainte,
şi -vinăricer

il domnesci să aibă a luă câte tre!
va cuprinde. la cartea domnâscă, ce li se va da
„ Ciului; așijderea.să aibă a luă sf. mănăstire de
pe' moşia mănăstirii, din două deci vedre vin o
să fie 'sfinitei

mănăstiri milă

de

la Domnia

bani de vadră, după cum se
la mână de slujba vinărila toți cel ce vor ave vil
vadră, după. obicei; şi iar

Mea să ţie lude (dece, 6meni
străini, pentru cari aducând adeverinţă de la D-lor
ispravnici! judeţului de
numele şi chipul lor, să li se dea şi pecetluituri
domnesci, spre a fi în pace
şi ertaţi.
de tâte dăjdiile şi orînduelile veri-câte ar
eși de la Visteria Domniei :Mele peste an' în (eră, de nici unele
val şi bântuială să nu aibă, pentru
ca să fie sfintei mănăstiri

de poslușanie şi ajutor. Deci învrednicindu-Ne
cu domnia aceștii pravoslavnice Ţeri-Rumânesci,
Nemilostivit şi Domnia Mea de i-am înnoit
și i-am întărit

Domnul

Dumnedei

am
să i se păzâscă

nestrămutat;

i saam

receh

&pd. —

(0od. LXXVII, fila 57 »)

1813

mila acesta, ca
Martie 15,

61. Cartea sfintei biserici Orescii ot sud.
I1fov.
_ Milostiiu Bojiiu:16 Ioan Gheorghe
Caragea Voevod ; Gospodar senile
a
Se
vlachscoe.
i

„. Sfintei

şi dumnedeescii

a

biserici
' de la Oresci

sud. Ilfov, care din. înintrinsa, prin silința, ostencla părăduită, neslujindu-se nici sfintele taine
“Mele Alexandru Lămotescu biv şi cheltuiala credincios boerului Demniei
Vel Medelnicer dregendu-se și
tote cele trebuinci6se, i-ai
făcendu-i-se
timplări

de

rtemeriţă

fiind

acestă sfintă biserică, pentru

Constantin Vodă

Ipsilant

aşezat preot și grămătic,
ca săfie nehpsiţi la
care Ne adeverim din cart
ea Domniei Sale

ot lât.

1803
se vor află slujind” la acâstă
bise
rică
dăjdiilor, cum şi drepte
bucatele lor
“și vinăriciă, să ţie şi lude
4, scutiţi.
“de.

. Iulie

10, ca: acest preot și grăm
ătic

ce
să lie în pace și nesupăraţi:
de
rînd
ul
să fie scutite și: apărate
de
cu
pecetluitul &pd.. şi făr de dijmărit
dajdie, caA să să.[ie pentru ajutorul
pricină
sfintei
i; drepptt acceace a dar şi Dom
MMea, a, după
după rivn
rîv a ce avem
, . asupra sfin biserici
nia
!
A
telor Și -pdumnedees
cilN
or lăcașuri, nuy
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am trecut cu vederea, ci bine-voind ca să Ne facem şi Noi 'ctitori, Ne-am
milostivit şi, printracestă domnesca ;N6stră carte, îl înnoim şi-i întărim
milele ce se cuprind

mal

sus,

— 1813 Martie 3.
receh pd.

3

(Cod. LXXVII, fila 58 v;)

Si

le aibă

nestrămutat; i saam

i

Logolăt, =

Net

e

(Pecetea pd.)
62.

l
ca întocma'să

Da

e
-

Chrisovul mănăstirii Slavropoleos.
a

ir

Ara

DE

a)

pt

- :..ta

ia

at

stăBunătăţileşi lucrurile cele plăcute lui Dumnedei, cari sunt pururea
din
săvîrşi
ale
:şi.
le-urmă
a
l
creştinu
tot
lu
cuvin
se
titore şi adevărate,
Domnul
la
de
ieaii
de
cât i-ar li putinţa, iar. mal vîrtos cel co se învrednicesc

ă şi. să întemeeze
putere și stăpânire, netăgăduită datorie ab :să întărâsc
cu:milă şi cu ajuînalţă
şi:se
ridică
se
ii
cele ce întru slava lui Dumnede
ii i-ai

Dumnede
torul «lin darurile cele ce a câştigat, pentru că precum
cinsti
a ri
dato
sunt
ei
şi
așă,.
cinstit pre dinşi! cu oblăduirea și cu puterea,
l
răposatu
ce.
me.
vre
de
“dar,
accea
si a milui a lul sfinte locaşuri; drept
„din
aici,
locuinţa
cu
aflat,
sai
ce
e,
loanichi
părintele Stravropoleos Chir
at înălțat .din „temelie
rivnă dumneqeească fiind pornit, cu multă evlavie
întru slujba vecinici
Bucures
sfintă biserică aici în oraşul Domniet Mele
marilor Voevodi Michail

-cului Dumnedeii şi întru cinsteaşi lauda sfinţilor părintele
sfinţi.
şi Gavriil şi întru pomenirea acelui dintre.

nostru Atanasie

pre care din ostenela Sfinţiei Sale aii

Alexandriei,
şi pe „din: afară cu tâte trebuincidsele se .od6re
lăuntru
din
po
înfrumusețat
vede;
şi cu'alte ziduri, precum
și podsbe și au ocolit-o împrejur :cu. han:
cu de:
treze
înzes
o
să
avut
dat ca un om străin co ati fost Sfinţia Sa, nai

cel mare, Archiepiscopul

ia :Sa răposatul :Nicolae Alecele pămîntesci iconomii, şi socotind. Domn
află locuitori: după vremi la
vor
se.
xandru Voevod, pentru părinţii cel ce
,alt |
na şi chivernisâla vieţei.pe deplin
acâstă sf, biserică, ca să-şi aibă odih
iei
Domn
le
sâve
chri
prin
mili
le.
Dine-voit de at înzestrat cu din domnesci
Domni cari ai stătut oblăduitori
fraţii
toţi
de
t
înnoi
saii
Sale, cari în urmă
Domniilor :Sale Ne-am adeverit; deci
țiril aceştia, precum din chrisovele
ei pravoseqei şi pre Noi cu domnia aceşt
învrednicindu-Ne Domnul Dumnstare
adeverim
Ne
care,
.
întru
a
tinţ
a şi nepu
lavnice 'Ţări-Rumânesci, după
orînduit
sau
i.
ică, cu cale sunt milele. ce
că se află mal sus numita biser ţii ce vor fi locuitori, şi mai vîrtos după
duma le avâ acest sfint lăcaş și părin
spre întemeerea. Şi buna starea
le
evlavia ce cu căldurâsă inimă avem
nume
î
Ne
a
spre
ri,
ctito
facem și Noi
rm
în
Și
nedeescilor biserici şi ca să Ne
im
ă înno
jărtlelnic, cu învoiășată inim
pururea pomenit la sfintul chrisâve ai avut, ca să le aibă pe deplin și să
milele ce prin domnescile
r câte
ca să iea, în toţi anii de „la ama
i se păzâscă nestrămutat, adecă
S upi
ări
dijm
ilor îngeri şi să soutescă, de
a
vin
taleri 50 la diua.praznicului sfinţ
cât
iciu
vinăr
şi de

posone::20,
o
300 i rîmători 300,:i de: pogonărit
250, şi. de văcărit vito 50, și tote odăil
-ol
face, în viile bisericii, şi de oerit
rii,
iumaă
de
han
la
de
ricii de fumărit,şi păcănia;
ce sunt împrejurul “bise
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şi schimbul

banilor, şi de tâte ce ar eşi pe alte

Dăcănir i pivnițe, iar

de

fumărit, de căminărit, de vamă, de vinul domnesc,
cum şi hangiul, băcanul
Și cârciumarul, să fie scutiți de tâte dăjdiile și orînduelile co ar eşi peste
an de la Vistierie pe tirg.și pe ţâră, de nimic să nu fie supăraţi; așijderea

să ţie şi lude dece, G6meni străini, cărora să li se dea pecetluituri de
la
Vistierie, ca să fie scutiți de tote; şi iar să aibă sf. mănăstire milă de
la

Domnia Mea să ica vinăriciă din d6lul Boldescilor i al Mălăescilor din sud.
Saac, cu părpărul, pentru care să trimiţă în toţi. anil omul mănăstirii
umble împreună cu vinăriceri! domnesci, să scrie tot vinăriciul dintr'aces să
te
deluri, făcând două catastişe asemenea unul ca altul și, împreună
strîngând
și banii vinăriciului ce-i plătesc dajnicir, de vadră câte ban! patru și
poclonul
de nume

“părul 'după

din

aceştia, să iea omul

mănăstirii

câte doi bani de vadră și păr-

obiceiiiiar
, cel lalţi să-i iea vinăricerit domnesci, ca să fie sf,
„mănăstiri acestă milă de ajutor şi chivernisglă şi vecinică
„Mele. Rugăm și pre alţi 'iraţi Domni, cari în urma Nostră pomenire Domnie!
la Dumnedei cu oblăduirea aceşti! (ări, să )ine-voiască se vor orîndui de
a înnoi şi întări
“milele acestea,
ca şi ale Domniilor Sale: mili şi dănit să fie în urmă
de alți
"Domni primite şi: în: s6mă ţinute. Şi am întărit chrisovul
acesta cu însăși
credinţa Domniei

:Mele I& loan Gheorghe Caragea Voevod, i cu
credinţa
„prea iubiţilor Domniei mele. fii, Gheorghe
Caragea Voevod, Constantin
Caragea Voevod, și cu tot. sfatul D-lor cinstiţilor
şi credincioși boerilor
Domniei Mele: pan :Constantin Filipescu Vel
Ban, pan Radu Golescu Vel
„Dvornic de

'Țera-de-sus, pan Grigorie Brâncoveanu Vel Vistier,
pan Grigorie
Logofăt do-"Ţâra-de-sus, pan Radu Slătineanu
Vel
pan Dumitrașco Racoviţă Vel Vornic al treilea, Dvornie de
pan Istrate
- Vel Vornic'al “patrulea, pan Gheorghe Slătinean
u
Vel
Logofăt
.jos, pan Constantin Suţu Vel Ilatman, pan:
Michalach
e
Manu
de politie, pan Michalache Suţu Vel Spătar,
pan Costache Vlahuţ
"“Vel Postelnie,:
pan Atanasie Christopulo:
Vel Logofăt al străinelor pricini,
pan Nestor Vel'Clucer, pan Alexandru Mavrocor
dat Vel Căminar,. pan Di„ mitrie Manu Vel Comis, pan Michail: Vel
Pitar,
și ispravnic pan Grigorie
Ghica Vel Logofăt de Țera-de-sus; și s'au
scris
chrisovul
acesta la anul
dintâi: dintru” întâia domnie a Domniei
Mele,
aic!
în
'oraşul
scaunului
Dom:
iei Mele Bucuresci,la anii do la nascerea
Domnuluy Dumnegei și Mântuitorului' Nostru Isus Christos::1813
Martie 10, de Iordache Logofăt de
on
Divan
e
Ghica Vel
"Ţ6ra-de-jos,
“Kretzulescu
“de “Pâra-de
“Vel. Vornic:

(Cod.

a

.

LXĂVII, fila. 37 v.)

68, Chrisovul sfintei mănăstiri Grecii
de cică din DBucuresc).

„ Tâte facerile de bine ce sai
Eril aceştia mar. ales pe la mănă lăcut cu milosteniile. de răposaţi Domni al
stirile cele: străine;:. cărora
este mila ŞI ajutorul, cu cale
şi cuviință este a'se țin6 nesm cuviincidse lo
cei ce se milueso.de către
intite' de către
"Domnia Mea, fiind. pururea Dumnedeii cu oblăduirea ţăriy; drept aceea şi
cu
inimă; siîrguitâre spre întărire
acestea, socotit-am și pentru
a unei mili ca
si.
Archiepiscopie

de la Pogonianis,

:

care este

|
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tin Pogonatul
zidită din temelia et de r&posatul şi slăvitul Imp&rat Constan or şi . întru
slăvițil
r
sfinţilo
hramul
sce
prăznue
unde se cinstesce şi se
biserica Ghitot lăudaţilor Apostoli Petru și Pavel; așijderea şi pentru
se numesce
ce
cij,
Bucures
romei Panul de aici din oraşul Domniei Mele

ce s'a numit-mai
biserica Grecilor, care este metoh la acestă sf. Episcopie, Dumnedeii Ne-au
cari
mili,
Nostre
ile
domnesc
din
sus, ca să o împărtăşim
cât şi de la fraţii
miluit, fiind-că atât de la fraţii Domni de: mai. înainte, or Sale, ce le-am
Domniil
ele
chrisov
Domni din urmă de rînd, precum din
mal jus.. Deci învredvedut, Ne-am adeverit, aii avut milele. ce se cuprinde acestei
pravoslavnice
nicindu-Ne Domnul Dumnedei şi pre Noi cu domnia
şi le-am înînnoit
le-am
de
'Țăr-Rumânesci, am bine-voit şi Domnia Mea
că să se pă,
chrisov
Nostru
cul
domnes
tărit acesto mil printr'acest cinstit
ce sa numit mal sus
zâscă nestrămutat, adecă: să aibă sf. Archiepiscopie
Dionisie, năstavnicul
Chir
și Sfinţia Sa Părintele Archiepiscop Pogonianis orînduita milă de la cămăiea
să
aceşti! sfinte case, a trimite în toţi anil
părinţii ce vor veni de acolo
raşi! de ocne, pe an câte 6.000 de bani, şi
tote . prăvăliile câte
câte bani 500 pentru ajutorul :sf. Episcopii; așijderea

în pace'şi ertate': de vamă, de
sunt aici în Bucuresci ale sf. metoh, să fie
dări, măcar şi când vor da
alte
tâte
fumărit, ce schimbul banilor şi de
metoh':nici atunci să nu
alte prăvălii dintralte părţi, iar prăvăliile acestul
ă fumăritulşi vama; -să aibă a
se supere, numai să aibă a-și da la biseric
in ce
viile acestui metoh, oră
în
scuti de vinăriciti tot vinul ce sar face
it, pogonăr
de
să nu aibă, şi
del va fi, nict'o bântuială de către vinăriceri
pivniţă
0
şi.
:cum
metoh,
ale sfintului
când va fi, să scuteseă pogone 18 vii
în oraşul Bucuresci, care pivniță
aici
vinul
vînqă
să-i
cl
cu cârciumarul
de vamă, de vinul domnese și de
it,
să fie în pace de fumărit, de ciminăr
paceşi ertat de tote dăjdiile şi orintâte alte dări, cum şi cârciumarul în
câreiumei; şi să aibă a scuti În toți
duelile ţării, să potă fi pentru: tr&ba.
doi Omen! străini, carii cercetân-

ani! de dijmărit stupi
străini

dou& sute, să ţie

cu adevărat,

săli

și

se

dea

pecetluituri gpd:-pe

numele

de-tâte dăjdiile şi orinduelile țării,
şi chipul-lor, ca să fie în pace şi ertați
sfinte biserici; aşijderea să aibă

du-se

şi fiind

acestei
să potă fi de posluşanie şi ajutorul
i Moul din delul Mircescii, Lipia,
vinărici
şi
.
biserică
sfintă
acestă
a luă
l
părpăru
şi
vadră
de.
Saac, câte doi bani
cescil sud. Buziă, i Căenil sud.
să aibă a merge omul
riciului

vină
după obiceiit, pentru care “la vremea
domnesci să serie vinăriciul dela
erii
vinăric
cu
nă
împreu
metoh
sfintului
ea unul ca şi altul, iscălite fiind
-popâre, făcend dout catastişe asemen
vină-

acele
omul mănăstirii, şi strângând banii:
şi de vinăriceriă domnesci şi de acei:câte doi bani şi părpărul, “cum ieail
riciului,. să aibă a-şi luă biserica
cei ce în urma Nostră se vor
şi. pe.

Rugăm! dar
a întări
ori ţărei acesteia, ca să Dine-voiască
stăpânit
şi dănii
aloge de la Dumnedei
milă
Sale
or
Domniil
al
și
ca
Sale,
credinţa
mila acestaşi cu chrisâvele Domniilor întărit chrisovul acestcu
insâşi
a
iubiţilor
să fie primite şi în semă ținute. Şi am

şi

alte

ri.
mănăsti.
sfi'nte

Caragea Voevod, i cu credinţa prea
marDomniei :Mele:I& loan Gheorghe
Voevod, Constantin Caragea Voevod,
Mele:
i
Domnie Mele fii, Gheorghe Caragea
Domnie
hoerii veliţi ai Divanului

tori fiind şi D-lor cinstiţi şi credincioşi pan Radu Golescu Vel Dvornic de ȚeraBan,
Lopan Constantin Filipescu Velnco
Vel; Vistier,
nu pan Grigorie Ghica-Vel
vea
Brâ
de-sus, pan Grigorie
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Radu Slătineanu Vel Vornic de "Țera-de-jos, pan
Vornic al treilea, pan Istrate Isretzulescu Vel

“Vornic al patrulea, pan Iordache Slătineanu Vel Logofătde Ţera-de-jos, pan
Costache

Suţu

Vel

Îlatman,

pan

Michalache Vlăhuţ Vel Postelnic, pan Ata-

nasie Christopulo Vel Logofăt al străinelor pricini, pan Nestor Vel Clucer,

pan Aleco. Mavrocordat Vel Căminar, pan Dumitrache Manu Vel Comis,
pan Michail Vel Pitar, şi ispravnic pan Grigorie Ghica Vel Logolăt de
“Pera-de-sus; şi s'a scris chrisovul acesta întru întâiul an dintru întâia domnie
a Domniei Mele, aici în oraşul Domniei Mele Bucuresci, la I&t. 1813 Martie
14, de Nicolae Logofăt de Divan.:
SE:

"(Ood. LXXVLU, fila 50)
G4. Chrisovul bisericii Dintr'o di
"A

zidi numal cu cuvînt este lucru al'lui Dumneqeii celui în "Troiță slăvit,

“după cum

gice dumnedeescul

David:

«el ati (is şi, s'au

şi s'au zidit»,şi iarăşi a lui Dumnedei

făcut, ai poruncit

lucru esto'a păzi pre cele zidite

nestrămutate:și neschimbate, după cum iarăşi Proorocul acesta
dice: «po„Tuncă ai pus şi nu se va mută», arătând cu acâsta tăria;
dumnedeescel

puteri; iar. omului din fire trecător şi lesne schimbăcios Şi
a zidi cu ostenelă îi este, şi a păzi pe cele zidite cu anevoe îl este; este
însă la om al
's6ă lucru a

zidi după putinţa firii lui cele ce sunt trebuitâre
nu numa!
vieţii cei trupesci,
ci şi câte spre săvîrşirea sufletescă se aduce şi fericirea
„cea după morte se câștigă; dintre cari fiind una
cea mal dintâit ajutorul
sfintelor lui Dumnedeii: locașuri, unde apururea
se săvîrşesce slintele ruăciun!, şi să jertfesce însuşi mielul lut Dumnedeit pentru
mântuirea nemulu!
-creştinesc, socotit-am şi Domnia: Mea pentru
slinta şi dumnededsca biserică
ce se numesce Dintr'o

di, de aici din orașul
„este zidită de r&posatul Domn Constantin” VodăDomniel Mele. Bucuresci, ce
Brâncoveanu, unde se cinstesce şi se prăznuosce hramul
mareluj erarch şi făcător de minuni

Arhiepiscopul Miralichiei, care biserică
neavend

nici enorie,

și vădând

cei

fiind lipsită de-tâte

de mai înainte

frați
are acestă slintă: biserică la slujbele
sfintei - liturghii
preoţilori a cântăreților, cum şi dea
se
atât ale sfintei biserici, cât şi împrejmuiriledrege după
și chiliile,
ca să iea în toţi anii la vreme tot vinărici
ul: domnesc

rămase. până atunci neînchin

Nicolae

cele trebuincidse,

Domni

trebuinţa ce

pentru chivernisirea
vremi cele stricate
i-aă fost făcut milă
:din sud. Ilfov, ce

precum pentru. acâstă milă vădum. aceste
“chris6ve ale fraţilor Domni, at,
adecă al răposatului Alexan
dru Vodă Ipsilant
„ot, 16t. 1779, i al răposatului Domn Nicolae
Vodă
Caragea
ot lât. 1782, si
ale răposatului Domn Michaiti Vodă Suţu,
unul cu I& 1783 dintru cea dintâi
domnie şi altul cu 1€t.:1792 dintru:
cea de al doilea domnie, :precum
„chrisovul Domniei v Sale fratelui Alexand
şie
y
Ă
ru Vodă Moruz,- ce-l alura
cu let
. Ne-am adeverit; care milă
de i se şi urmeză până acum;
pliroforia ce luăm, vinăriciul acesta,
după
ce-l iea, nefiind de ajuns de î dar.
se
te
ținc
această
sfintăbiserică
în:
A
starea
ci, mal vîrtos acum înteaceită vrâme,
,
pa
când preţul a tote.
lucruril: or sau
înălțat,
apoi. fiind-că,- şi

Domnia

-Nâstră

Ne bisericim la acest sfint lăcaș, unde
ajutorul

ce are

voit Domnia

acestă

Mea

biserică,

şi, pe

lângă

şi ca

şi învederată
să' Ne
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fiindu-Ne trebuinţa

facem şi Nol. ctitori,

de

am bine-

mila de viriăriciu ce au avut până acum, care

so arată mai sus, ce o întărim Domnia Mea, ca să se păzescă nestrămutat,
ludo'5
ÎI hărăzim şi aceste mil, adecă să aibă a ţin6 acestă biserică. şi.aşijderea
i;
Vistierie
la
orinduia
după
scutelnici dintre dajnici, cu pecetluituri
care sare
să aibă a luă și pe tot anul, însă 150 bolovani sare de Ja ocne,
vel
să îi se deă în natură, cum și taleri 300, adecă trei sute, de:la
ce
preoți.
doi
şi
al carvasaralel, peste banii cumpărătorii; precum
dăjdil
veri-ce
de.
apă&raţi
şi
scutiţi
află la acâstă si. biserică să fie
lor drepte
duel vor eși pe preoți şi de plocon; să se scutescă şi ale

Vameş
se vor
şi orînbucate:

biserici de
de vinăriciă î dijmărit, cu carl să se ajute, spre a fi sfintei Mele vecinică
Domniei
r
părinţilo
şi
Mele
ajutor şi de întărire, iar Domnicl
Nostră se vor.
pomenire. Rugăm dar şi pre alţi frați Domni, cari! în urma
ască

să bine-voi
învredniei cu oblăduirea aceștii pravoslavnice 'Ţâră- Rumânesci,
urmă de alţii
în
fie
să
mili
Sale
a înnoi aceste mili, ca şi ale Domniilor
păzescă aceste
se
să
şi
urmeze
se
să
ca
aceea,
Drept
înnoite şi în semă ţinute.
a Nostră
domnâsc
însăși
mil sfintei biserici, am adeverit chrisovul acesta cu
Gheorghe
fii,
Mele
Domniei
iscălitură şi pecete şi cu credinţa prea iubiţilor
cinstiți şi.
D-lor
şi
fiind
marturi
Voevod,
Caragea Voevod, Constantin Caragea
u Vel
Filipesc
pan Const.
credincioşi boerit veliți al Divanului Domniei Mele:
eanu
Brâncov
Grigorie
pan
Ban, pan Radu Golescu Vel Vornic de 'Țera-de-sus,
Radu Slă-

sus, pan
Vel Vistier, pan Grigorie Ghica Vel Logoltt de 'Ţera-deVel Vornical
Racoviţă
șco
Dumitra
pan
jos,
'Țâra-detincanu Vel Vornic de
Slătineanu:
lordache
pan
treilea, pan Istrate Kretzulescu Vel Vornic al patrulea,
che
Michala
pan
Ilatman,
Vel
Suţu
Vel Logot&t de 'Ţera-de-jos, pan Constandin
in
Constant
pan
Spătar,
Vel
Suţu
che
Michala
pan
Manu Vel Dvornie de politie,
r:
pricinelo
al
Logofăt
Vlâhuţ Vel Postelnic, pan Atanasie Christopolu Velrdat:Vel Căminar, pan:
Mavroco
străine, pan Nestor Vel Clucer, pan Alexandru
Pitar, şi ispravnie pan Grigorie:
Dimitrie Manu Vel Coinis, pan Michail Vel
. scris chrisovul acesta la anul
Ghica Vel Logofăt de 'Țâra-de.sus; şi Sa
la anii. de la nascerea lui
Mele,
dintâiti dintru” întâia domnie a Domnie
de
Logof&t
Christos 1813 Martie 15, de Chiriţă

Divan.

i]

(Cod: LXXVIUI fila 512)
ărițe, ot sud.
65. Chrisovul mănăstirii Mamul,de călug

Vilcea.

numesce Mamul ot sud. Vîlcea,
Sfintei și dumnedeescil mănăstiri ce se
sfîntului marelui erarch şi de
unde se cinstesce şi-se prăznuesce hramul
elor călugăriţe ce locuesc

, şi maic
minuni făcător Nicolae de la Miralichia
tiri milă de la Domnia Mea, să
mănăs
sf.
la acestă sf. mănăstire, ca să fie
ati luat mal înainte, din amîndouă
iea vinăriciti din dâlul Cocorescilor, cum
Cârloganilor ot sud. . Vilcea,

d6lul
dâlurile; aşijderea să iea vinăriciii și din tă este. mănăstirea,
milui
şi
u că acest. vinăriciii este dat

încă . de la
pentr
Domniei
6vele
chris
Vodă Brâncoveanu, prin
Domnia Sa r&posatul Constantin
de toți traţii Domni din

“Sale, care în

urmă

sa

întărit mila acesta

şi
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urmă. Drept aceea dar, învrednicindu-Ne şi pre Nut Domnul Dumned
domnia aceştii pravoslavnice 'Ţări-Românesci și vădend Domnia Meaei cu
tâte
chrisâvele
. celor de mai înainte Domni, întărite unul după altul, de mila
acesta, Ne-am milostivit Domnia Mea și am închinat mila ce
se cuprinde

mai sus, ca -să aibă acâstă

sf. mănăstire

a luă vinăricii

ce ai luatşi mat înainte, însă preoţii mănăstirii,

maicele. călugăriţe

ca să strîngă

acest

vinăricii,

dintr'acele

cari vor

să aibă

delură

fi orinduiţi

de

a umblă şi a scrie

vinăriciul tot de-odată cu vinăricerii domnesci şi să facă două
catastiş

o asemenea unul ca.și altul, iscălite fiind amîndou& de vinărice
rir domnesc! şi
de vinăricerii mănăstiresci, şi aşă împreună strîngend
bani! vinăriciului ce
este de plătesc. dajnici!, de o vadră vin po bani patru
şi plocon de nume,
să aibă a luă sf. mănăstire cât6 doi bani de vadră,,
după cum au avut obiceiii de.aă luat și mai înainte, şi vinăriceril domnes
c să aibă a luă iar
câte doi bani de vadră şi ploconul:de nume, după
obiceiii;și să aibă a luă

si. mănăstire de la cei ce vor fi având

tului

după

obicei,

din două-deci

vedre

vii pe

moșia

o vadră, însă

sa

otaștina

pămîn-

pentru otaştină vin

să iea, iar nu bani. Aşijderea să aibă doi preoți
şi un diacon a ţine, apt:
i de plocon

rați de dajdie

Episcopiei, şi să scutâscă şi ale lor drepte
bucate,

stupi i rîmători de dijmărit, şi vinul
încă să mai aşbă sf. mănăstire a luă

de
de

vinăriciă, și Oi
la vel ocnă 50

una sută de ocrit;
bolovani “sare pe

an, să ţie și lude 4, 6meni fără pricină
şi fără gâlcâvă, pre cari găsindu-l
acum să-l aducă la D-lor boerii ispravnici
ca să-i cerceteze Și, fiind străini,
să le dea adeverinţă de numele şi chipu
l lor, după care Să-șI iea 'și. pece-

tluituri gpd. de la Visteria Domniei Mele,
dăjdiile și orînduelile, ori-câte ar. eşi peste spre a fi în pace şi ertaţi de tote
an în ţ6ră do la Visterie şi de
la cămară, ca să potă a
poslușşi sfintei mănăstiri

la cele ce va av
trebuință.
aceea, am dat Domnia Mea acest chris
ov
sus numitey mănăstiri,
aibă a-şi luă milele de mai sus arătate pe mat
deplin, spre a fi de ajutor
întărire şi 'maicelor călugăriţe, ce locuese acolo
, de hrană și chiveriar Domniei .Mele şi părinților Domn
ie
Mele
vecinică pomenire; şi
pentru ca să se păzâscă nestrămutat
sovul acesta;cu însăși „credința :Domnieia-și. luă mila” acâsta, am întărit chri.
Mele I& Ioan Gheorghe Caramea
Voevod, i cu credința prea, iubiţ
ilor Domniei Mele . fii, Gheorghe
Voevod, Constantin Caragea Voev
Caragea
od, martori fiind și D-lor cinsti
ţi şi credincioși boerii veliţi ai Diva

Drept
ca să
și de
nis6lă,

nului
iei Mele: pan Const. Filipescu
Ban, pan Radu Golescu Vel VornicDomn
de Yera-de-sus, pan Gricorig BrâncVel
oveanu Vel Vistier, pan Grigorie Ghica
Vel
Radu Slătineanu Vel Vornic de Țera-de jos, “Logofăt de 'Țâra-de-sus pan

pan Dumitrașco Racoviţă Vel
Vornic al treilea,. pan Istrate Kretzulescu
Ve]
Vornic al patrulea, pan Iorduche Slătinean
- Vel
u Logoftt de Ţ6ra-de-jos, pan : Costa
che Suţu Vel Ilat- .
man, pan Michalache Manu Vel Vorn
ic za politie, pan

Michalache Suţu Vel
Spătar, pan Costache. Vlahuţă. Vel
„Logofăt al străinelor pricini; pan NestPostelnic, pan Atanasie Christopol Ve]
or.Vel Clucer, pan :Aleco Mavrbcordal
Vel Căminar, pan Dumitrache
Manu Vel: Comis, pan :Michail
isprâvnic
Vel Pitar, și
pan - Grigorie: Ghic
chrisovul acesta . la; întâiul - a. Vel: Logofăt de “Pâra-de-sus; şi s'aii “scris
în ' orașul scaunului Domnie!an dintru întâia domnie: a Domnie Mele, aici
. Mele
d

it

“.

Bucuresci, la anii

de. la zidirea “lumi
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Isus Christos 1813 Martie 15, de.
Na

1321, iar de la nascerea Domnului Nostru
|
.. .
Iordache Logofăt de Divan.

o

(Cod. LAXVII,

sf. mdnăstiri

66. Carlea

|

Datam

fila 52.)

ca să iea

văţul din sud. Dolj,

i Prisâca, i Bucoviţul
obiceiii, pentru

mănăstiri

N6stră carte sfintei şi dumnedeescei

domnesca
care

vinăriciă

din

in

din sud. Dolj.

Bucovățul

poporul

Buco:

Rădovanu, i Pleșoiu,

şi Stejaru, câte doi bani de vadră şi părpărul după

la vremea

preună cu vinăriceril domnesci

să aibă
vinăriciului

să

a umblă

scrie

îm-

mănăstirii

omul

dintr'aceste

vinăriciul

numite popâre, şi făcând două catastişe asemenea unul ca şi altul, iscălite
fiind şi de vinăricerii domnesc şi de omul mănăstirii, să strîngă tot vinăriciul de la cel ce plătesc, câte ban! cinci, din cari să aibă vinăricerii
domnesci a luă câte trei bani de vadră, iar cel-laltă câte doi bani şi păr-"
doi,
părul să iea omul mănăstirii. Aşijderea să ţie sf. mănăstire şi lude
ce:
adeverinţa
după
cărora,
mănăstiri,
sf.
poslușania
pentru
străini,
6meni
dea
se
li
să
lor,
chipul
şi
numele
vor aduce de la ispravnicii judeţului de

că
pecetluituri gpd. de la Vistierie, ca să fie în pace şi nesuptraţi, pentru
înainte,
mai
de
Domni
fraţi
alţă
la
de
şi
mănăstire
sf.
avut-o
ati
acestă milă
mili
precum din cărţile Domniilor Sale vtdum Domnia Mea adeverit, cari

păzescă ne-.
şi Domnia Mea Ne-am milostivit de le-am. întărit, casă i se
să fiţi
întocmai
cuvine
se
câţi.
toți
la
poruncim
și
care
strămutat; pentru
..
următori; i saam receh spd. —-1813 Martie 15.

Ne:

(Cod. LIXVIL fila to
Ioa

67. 6

Gheorghe

Voerod.

Caragea

derii chrisovulul D-ta Vel Vist., cererea jătuitorilor fiind următore cuprin
ea ce Ni se face
arătar
sci, ce s'ait înnoit şi de către Noi, după

Vistierei domne
printr'acâstă anafora

de

către

dea de la Vistieria Domniei

d-lui Vel

Mele

Logofătul,

poruncim D-tale să li să

aceste mili, cu. urmare întocmai după

orînduiala chrisovului.— 1813 Martie 15.

.

...:

!

aa

Prea Inălţate. Domne,
ni se :dă la acâstă jalbăa cliDupă luminată porunca. Inălţimit “Tale, ce atul chrisovul Măriel Tale ce
i bisericilor domnesc), cercetând lumin

rosulu

S'aii înnoit

după

cele

pe lună de la Vistierie

vechi,

văduiii

că,

între

taleri 30 cheltuiala

alte mily, este

orînduit

a

luă

sfintelor biserici, însă două-deci,

biserica din Curtea nouă, Și aceştia.
biserica din Curtea cea veche!şi dece
lanuar incoce; deosebit are biserica
cer a se pune în urmare de la luna lui
taleri 20 dela:

este hramul,
din Curtea, veche la 25 ale acestei luni, când
are taleri 50 de la Vistierie.
nouă
Curtea
din
și biserica.
Vistierie; aşijderea
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pentru mir întrun an, asemenea preoţii i dascălii i grămăticii la sfintele Pasci ai postavuri de: tre! mâni: .șaiă, felendreș i bricleş, cât şi
i papuci de patru ori întrwun an, și cererea ce face a li se da remânecisme
la

“luminata

Mărie!

Tale

poruncă.

(Cod. LNXVII, pag. 299)

68.

"

—

1813

Martie

12,

po

-

.

Vel

Logofăt.

Carlea mănăstirii Segarcea din sud. Dolj.

Sfintei şi dumnedeescei mănăstiri Șegarcea din sud.
de .vinăriciu a luă din dâilul Șegarcea i Şegărşiţa dintr'aDolj, ca să aibă milă
cel judeţ câte dor
bani de vadră și părpărul, pe cât şi pe unde va
[i luat may înainte, po care
la vremea vinăriciului să aibă Gmenil.ce va fi. orîndu
năstirii a umblă dimpreună cu vinăricerit domnesci, iţi din partea măsă scrie vinăriciul tot

de-odată și, făcând două catastișe unul ca şi altul,
iscălite fiind amîndoue şi
de vinăricerii domnesci și de Smenii mănăstiri!,
să aibă vinăricerit domnesci
a luă câte doi bani de vadră și ploconul de
nume, iar cel-lalţi câte dor bani
de vadră și cu părpărul să-l iea 6menit mănăst
irii; aşijderea să iea şi otaștina
de la cel ce vor av

vil pe moșia mănăstiri!
20 vedre o vadră după obicciiă;
aşijderea să aibă a ţină şi lude dece, făr din
de
pricină de dajdie, pentru poslușania și ajutorul:

irebilor ce va. av6: acâstă sf. mănăstire,
cărora după
ce va aduce de la D-lor ispravnicil judeţu
lui pe numele și chi“pul lor, să li se dea de Vistieria Domniei
Mele și pecetluituri, spre a fi aperaţi
de tâte dăjdiile, veri-câte
ar eși, de nici unele val și bântuială
să-nu aibă,
adeverinţa

pentru că aceste mili le-ai avut sf.
mal înainte, cât şi de la Domnia Sa mănăstire, atât de la fraţii Domni de
Constantin Vodă Ipsilant. Deci și Dom:
nia Mea, milostivindu-Ne,

îi înnoim ŞI-I întărim mila acesta,
ca să i se păzescă nestrămutat; pentru care
poruncim la toți câţi se cuvine
întocmai
să fiţi următori; i saam receh gpd
— .
1813 Martie 16.

(Cod. LXX VII, fila 56)
69,
Fiind că
este zidită
măduirilor,
băvirea de

Cartea sfinlei biserici din maha
laita

sf. biserică din mahalaua
nouă, unde se cinstesâe
la cari năzuesc mulţime
neputinţe, are milă prin

cari le v&dum şi Domnia
taleri 100 la vremea. când

Isvorului.

Isvorului de aici din Bucuresc
și se prăznuesee hramul Isvo i, ce
rului Tăde norod pentru evlavie şi pent
cărţile fraţilor Domnj de ma! ru isînainte

Mea, ca să iea pe fieş-care
an de la ocne câto
ieaii şi cele-lalte mănăstiri
i
bisericy: asemenea
bucatele bisericei, cât.

a scuti atât. drepte
și ale preoţilo
slujitori acestei biserici, de:
dijmărit şi vinăriciii; precumr, te s vor “afla
țin, Omeni străini şi făr! de
. şi lude trei a
pricină “de dajdie;

Mea

«de-i. înncim

ȘI-i întărim

milele

acestea,

Ne-am milostivit i Domnia
pentru a i se
îi aceste

mili nestrămutat, am-dat
prin care poruncim la toți acestă „domnâseă a; Nosiră carte sfinar biserici
,
câţi se cuvine, întocm
fie aceste mill. sfintei bise
al să fiți următori, ca să
rici de întărire şi preoți
.
|
lor deSS ajutor, iar Dom
și

i

”
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vecinică pomenire; i saam receh epd.

(Cod. LAĂAVII, fila 56 ».)

10. Carlea sfintei și dumnedeesceă
Dat-am domnâsca

biserică Zlălari.

Nâstră carte sfintei şi dumneleescei mănăstiri Zlătari, .

de aici din oraşul Domniei Mele Bucuresci, i schitului ce se numesce Stănesci şi schitului ce se numesce Archanghelui 'ot sud. Vilcea, cari câte
trele aceste sfinte case sunt metohuri la sfinta Patriarchie Alexandriei, ca
să aibă a luă

numită

mănăstire

Zlătari,

din

vinăriciul

domnesc

ot sud.

Saac, taleri 100 de la vinăriceri şi cinci-deci bolovani sare de la ocna Telega,
cu pecetluitul Domniei Mele, la vremea când ieau şi cele-lalte mănăstiri;
i schitul Stănescii şi schitul Archanghelul să aibă iarăși a. luă taleri 100
din vinăriciul domnesc ot sud. Vilcea de la vinăriceri; cari aceste mili
le-ai avut sf. mănăstire şi de la alţi fraţi I)omni de mai înainte, precum
Ne adeverim Domnia Mea din cărţile şi chrisâvele Domniilor Sale; deci
învrednicindu-Ne şi pe Noi Domnul Dumnedeii cu oblăduirea acestei ţări,
Ne-am milostivit şi am întărit şi Domnia Mea milele acestea, ca -să i se
păzescă nestrămutat. — 1813 Martie 16.

(Cod. LAXVII, fila 37.)
11. lo loan

Gheorghe

Caragea

Voevod i Gospodar zemle vlachscoe..

De vreme ce bani! din iratul vorniciilor din let. 1812 sai luat la cutie
după pliroforia ce Ne dă printr'acâstă anaforă-D-lui Vel Logofătul, poruncim
D-tale biv Vel Vist. Ioan Moscu, epistatule al epitropiei obştirilor, să se dea

de la cutie la clirosul
deci, după

chrisvele

bisericilor domnesci

domnesci. — 1813

“Prea Inălțate Dâmue.

24..

|

i

i

iPecetea pd.)

acei taleri una sută

Martie

şi cinci-

!

ăi

Vel Logofăt.

-

După luminata poruncă Mărie! Tale, ce mi se dă la acestă jalbă, făcend
cercetare, arăt Măriel Tale că clirosul bisericelor domnesti, prin chrisvele
ce aii de la toți luminaţii Domni, cari s'au întărit şi de către Inălţimea,, Ta,
între alte milt

are

de

iea pe

tot anul

şi taleri - 150

din

slujba

vorniciilor,

cari i-ati și luat în toți ani! de rînd; iar 'pe trecutul an, I6t. 1812, dic că

nu li sau dat. Sati adus faţă sameşul epitropiei, carele, întrebându-se, ai dat
răspuns că adevărat olirosul are să iea. aceşti bani, însă din vornicia judece aii făcut cutia in anul trecut aceşti!
țului Ilfov, și cum că la vindarea
slujbe, nu ai fost sciut epitropil că are să iea clirosul aceşti! bani din

numita slujbă, pentru căci mal dinainte acestă slujbă eră irat al D-lor
veliţilor Vornici, şi de aceea nici epitropia, la vînqarea ce aii făcut acestei
V. 4. Urechid.— Tom. X—Istoria Românilor

,

9

|
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slujbe, n'aii sciut să-i arăte cumpărătorului judeţului Ilfov că are să deă şi
aceşti bani, şi slujba vorniciilor s'aii vindut în anul trecut cu preţ bun do

taleri. 30.000,

cari bani sai

luat în iraturile

cutiei;

se cuvine

că, de se vă

găsi cu cale de către Măria Ta, epitropia să plătâscă aceşti taleri 150
rosului,

nefiind

cu

cuviinţă

(Cod. LĂATII, pag. 373,

a-i

perde.—

1813

Martie

cli-

19.

Vel

"

Logofăt.

12. Chrisovul sfintei Episcopii Argeş.
De vreme

ce prooroculşi pururea între împărați pomenitul prea înţelept

Solomon, numai în umbra legei rezimându-se, lăcu atâta pod6bă casei
dumnedeesci a lerusalimuluY şi o dărui cu atâtea daruri, ca să se păzâscă
într'însa sicriul cu tablele lege Domnului,cu cât ma! vîrtos no!, cari! suntem

acum cu lumina

Duhului Stint pravoslavnici. Domni,

se cado

să ne silim

din tot sufletul, ca să întărim și să ajutăm sfintele locașuri dumnedees
ci,
întru cari nu se junghie vite necuvintătâre, precum 6re-când
acolo, ci
însuși mielul lui Dumnedei se jertfesce pentru vi6ța n6stră
a tuturor.
Deci dar, înălţându-Ne Domnul Dumnegeii cu domnia acești!
pravoslavnice
Țări-Rumânesci, bine am voit Domnia Mea din tâtă rivnă
inimei Nostre,
ca nu numai faceri de bine şi ajutori să răvărsăm, din darul
ce Ni s'aii dat,

către sfintele. mănăstiri,

cari sunt cea mai

de cinste

parte

a oraşelor şi
podoba cea mare a acestei ţări și scaunul cel prea
arătat al pravoslavici
întru acest Prinţipat creştinesc, ci şi acel bine să-l
împărţim. după trebuinţa
fieş-căreia mănăstiri şi după măsura stării cea mare
și mică; între cari
sfinte locașuri și mai 'dintâi ale țării Domnie!
Mele fiind şi sf. [Episcopie
a Argeşului, unde se cinstesce şi se prăznuesce
hramul Adormirea Prea
Sfintei Stăpânei nâstre de Dumnejeu: Născătore
şi pururea lecidrel Mariei,

care este ca o maică la alte biserici ale eparchici
şi fiind-că
acestă Episcopie, încă mat: înainte de a se cinsti cu Argeşului,
scaunul Episcopiei, ca
o mănăstire din cele mari alo ţării, aă avut mile
„domnesci, iar când sati
aşezat Episcopie, i sait mai

adăogat și milele, ca, să se ajute să-și pâtă împlini
trebuințele după măsură și după cuviinţă,
precum sunt şi cele-lalte sfinte
Episcopii, cari mili sunt acestea: să iea
pe fieş-care an de la ocnele domnescl câte 500 bolovani sare, la vremea când ieată
și cele-lalte sfinte Episcopii
şi mănăstiri; să scutescă şi oi 1.500 de
cerit; să ţie şi lude 150 scutelnici
însă. lude 50 străini, i lude 50 după catastihul
Vistieriei, i lude 50 at mănăstirii Tuturor “Sfinţilor, metoh aceştii “Episcopii,
ce sunt legaţi după chri-

s6vele luminaţilor frați Domni.de mai
scădămiînt din birnicii ce i sau hărăzit deînainte ca să-i aibă Şi. lude 40 cu
către Domnia Mea prin deosebită
carte a Domniei Mele

de la trecuta
Februarie 20, cărora să li se dea
ȘI pecetluiturile Domniet Mele, spre lună
a-l
av6
în pace şi nesu ărați de rîndul
dăjdiilor; să ţie şi două pivnițe la Pitesci scutite,
sai la Argeş “cum şi două
scaune
scutite; așijlerea

avut mai

e

să aibă sf, Episcopie şi mila vinăriciulul,
ce

inainte, adecă din delul Ștefănescilor

sud.

Muscel,

aă |

cât țino Isvo.

Valea POPEl care se ră iapa acel LGPOE din capul
delului de sus
2
“re ȘI merge pană la poporul Cosmânei în dâlul Ciocănesci
“şi despre Văleni
lor
se' hotărasce. valea Penii cu poporul
mănăstirii

Raduluj-
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Vodă, în car! aceste po pre se cuprinde aceste văi i piscuri,adecă: valea Isvorani,

valea Popei, costa

Câmpului,

Ciocănesci, i valea

Benii,

Loşeidra,

aşijrlerea

valea

Ştefănescilor

și delul Soaşul sud.

cu

partea din

Vilcea, pe din

dous

cu mănăstirea Bistriţa, câte doi bani de vadră şi părpărul; pentru care să
aibă volnicie omul Episcopiei, ce se va orîndui, a umblă împreună cu vi:năriceril domnesci, să scrie vinăriciul dintr'aceste dâluri, văile şi piscurile
ce sunt numite mal sus, şi să facă dou& catastişe asemenea unul ca și altul,
iar la stringerea banilor, adecă câte doi bani de vadră partea Episcopiei și

părpărul după obiceii, vinăricerii domnesci nici decum să nu se amostece
a pune mâna în banf, ci să-l strîngă pe deplin orinduitul Episcopiei, fară
numa! cel-lalțI doi bani de vadră şi ploconul de nume să aibă a luă vinăriceril domnesci; aşijderea să aibă a luă si. Episcopie şi vinăriciul din delui
Alimănescilor i Măicănescilor şi Cranga sud. Argeş, în cari aceste popore

se cuprinde aceste nume precum le este cursul de-arîndul, adecă: Cranga,
Căzănesel, Ciotesci, valea Luminei, Alimănescil-de-jos, Alimănescii-de-sus,

Chilomescii,

Petra, Schei, Burluişul,
dâlul Strechiel,
ce sunt numite

valea: Giurgei, Ţinculesci, Măicănesci,

lângă 'Ţânculesci, dintr'aceste deluri cu viile i piscurile
mai sus, să ica şi vinăriciă deplin câte cincă bani de vadră

și părpărul, şi vinăricerii domnesci întru nimicsă nu se amestece, ci după
cuprinderea ponturilor vinăriciului urmând orînduitul sfintei Ipiscopii, luând
cot de la Vistierie,

să serie

şi să măsâre

şi să-i ducă

şi să iea și banii

la

slinta Episcopie, ca să-i fio sfintei Episcopi mila acâsta de ajutor şi de întărire, iar Domniei Mele şi atot nâmului Domniei Mele vecinică pomenire;
mili

loaii

avut

verit;, deci şi Domnia

Mea,

după

pentru că aceste

Domni de mal înainte, precum

sfinta

Episcopie

evlavia

ce avem

din chrisâvele

şi

de

Domniilor

la

cel-lalți fraţi

ade-

Sale Ne-am

către sfintele

lui

Dum-

nedleii locaşuri, mai vîrtos către acestă si. Episcopie, Ne-am milostivit și nu

prenumai am înnoit şi am întărit milele ce aii avut, ci am şi mai adaos,
pre
şi
dar
Rugăm
nestrămutat.
păzâscă
se
i
ca.să
cum so arată mal sus,
alți fraţi Domni, carii în urma Nostră se vor învrednici a fi oblăduitori
mili, ca şi
aceşti! creştinesci ţări, să bine-voiască a înnoi şi a întări aceste
primite
alţii
de
urmă
în,
(e
să
bine
de
ale Domniilor Sale mili şi faceri
Domnici
credinţa,
însăși
cu
acesta
ehrisovul
întărit
am
şi
şi ținute în sâmă;
DomMele l& loan Gheorghe Caragea Voevod, şi cu credința prea iubiţilor

nici Mele fii, Gheorghe

Caragea

Voevod, Constantin Caragea Voevod, şi cu

tot sfatul:D lor cinstiţilor. şi credincioși

poerilor

veliţi ai

Divanului ; Dom-

Vel Ban, pan Radu Golescu Vel. Vornic
nici Mele: pan Constantin Filipescu:
Ghica
de “Țera-de-sus, pan Grigorie Brâncoveanu. Vel Vistier,. pan Grigorie. Ţera-de.
de
Vornic
Vel
Slătineanu
Radu
pan
Vel Logofât de 'Țâra-de:sus,
Istrate Kretzulescu
jos, pan Dumitrașco Racoviţă. Vel Vornic al treilea, pan Logof&t
de “Țâra deVel
Vel Vornic al patrulea, pan Gheorghe Slătineanu
. Michalache Manu..Vel. Vornic
jos, pan. Constantin Suţu Vel Hatman, .pan
pan Constantin Vlahuţă. Vel
Spătar,
Vel
Suţu
de politie. pan. Michalache.
„pan
Postelnic,

pan

Atanasie

Christopol

Nestor Vel Clucer, pan Alexanidru
Manu Vel Comis, pan Michail Vel

Vel. Logofet

al

străinelor.. pricini,

Mavrocordat Vel Căminar, pan Dimitrie
Pitar, şi ispravnic pan Grigorio Ghica

la întâiu an din
Vel Logofăt de 'Țera-de-sus; şi sa scris „ehrisovul acesta Domnici; Mele Bu
scaunului
a Domnici Mele, aici în oraşul,

întâia domnie

132

V. A. URECHIĂ

curesci, la ani! de la nascerea Domnului

Isus Christos

Dumnedeii

și Mântuitorului

1813 Martie 20, de Chiriţă Logofăt

nostru

za Divan.

(Cod. LXXVII, fila 71)
73. Jă Ioan
D-ta

Vel

Gheorghe

Caragea

Voevod

i Gospodar

zemle vlaschscoc.

Vist., de vreme ce în catastihul Vistieriel se găsesc trecuţi aceşti

„21 posluşnici pe chipul acestui schit Rătesci şi îl are și acum în păr,
fost nesupăraţi, poruncim ca să li se facă cartea Domniei Mele de fiind
hărăzirea
lor. — 1813
(Pecetea

Martie

23.

pd.)

Prea Iălţate Done,

După

luminată porunca Măriei 'Tale, ce mi se dă la acâstă jalbă, am făcut
cercetare și se găsesce acest schit Rătescil din
21 poslușnici, cari îl şi are pre toți în (iinţă şi sunt trecuţi sud. Buzău cu
ce sau aflat în Vistierie din vremea trecută; dar vre-un sinet în catastihul
pentru acești
posluşn
cuviinci6sa,
ici

nu

avură

jăluitorele

să arăte,

ci se

vede

că

li s'au

lăsat de către
oblăduitorii ce ai: fost după vremi; ci pentru întărir
ea acestul ajutor de
poslușnici, rămâne a se hotărî de către Inălţimea.
“Ta. — 1813 Martie 22:
|
|

|

(Cod. LXXIII, fila 353.)

74.

Carlea

sfintei mănăstiri

Sf. Sava

- Fiind-că slinta și dumnedeâeca

Osfeștenago

-

„Vel

de aici din

Vist.

Bucuresc).

mănăstire - de aici

din orașul Domniel
Mele Bucuresci, unde se cinstesce şi se prăzn
uesce hramul si. părintelui
nostru Sava Osfeştenago, are milă prin chris
ve &pd., cari: le vădum și
Domnia Mea, ca să iea vinăriciii
din delul Supărescilor sud. Saac cu părpăr
“i din două văi, adecă:

valea Mişeului și valea
acestul popor Supărescit, din cari ati luat tot-dStrehăei, ce sunt în cuprinsul
eauna mila vinăriciuluY; deci
la vremea vinăriciului

împreună
când

două

să' mârgă 'omul mănăstirii ce-l va orîndui
egumenul!
vinăricerii domnesci, să serie 'vinăriciul
dintr'acel dăl și (A.
catastişe asemenea

cu

unul ca

de vinăricerii domnesci şi de omul

şi altul,

de tot vinăriciul

mănăstirii, la - strînsul

iscălite Şi

banilorsă

iea
trei bani de vadră şi omul -mănăstirii dot
bant și
părpărul după obiceiii; și iar să fie-sf. mănăstiri
milă de lă Domnia Mea
să ţie și lude dece,
vinăricerii

ca să

domnesci

lie pentru

6meni străini şi făâr, de pricină sat nume
ajutorul şi poslușania sf. mănăstiri,
pre 'cari

în Vistierie,

să] măsâaci
şi, ducându-i la ispravnicil judeţului ca
sri
adevărat, să le dea adeverințe de numele să-I cerceteze, de vor
şi chipul lor, după curi li se vor
da şi. pecetluitul gpd., spre
orinduelile

a [i în pace şi nesupărați de tâte:
dăjdiile
şi
veri-câtear eși do la Vistierie şi 'de
la cămara Domniej Mel
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peste an în (âră; aşijderea să aibă a luă sf. mănăstire şi 150 bolovani sare
de la ocna Telega

pe tot anul,

fiind-că aceste

avut

milr.le-aii

şi de la alți

fraţi Domn! de mai înainte prin chrisâvele şi cărţile Domniilor Sale; deci
invrednicindu-Ne Domnul Dumnedeii cu domnia aceștii pravoslavnice ţări,
am binevoit

Domnia

Mea

şi, printr'acâstă

carte a Domniei

Mele,

am

de

înnoit şi am întărit milele ce se arată mai sus, ca să i se păzescă.nestrămutat, spre a fi sfintei mănăstiri de ajutor şi de întărire şi Domniei Mele
și r&posaţilor părinţilor Domnici Mele vecinică pomenire; i saam receh %pd.
.
— 1813 Martie 24.
.

(Cod. LXXVII, filu 60 +.)
15. J& Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod

îi Gospodar

zemle vlachscoe.

Ştefan doftorul nerămâind mulţămit pe acestă anafora a Dumns-lor veliților boeri, zapeiul cel orînduit Dumnâ-lui Vel Hatmanul al Divanului
Vaii înfățișat şi la Divan înaintea Domniei Mele cu Constantin i protosinghelul vechilului archiereului Lofciu, năstavnic mănăstirii Câmpulung, unde
vre-un alt cuvint vrednic de împotrivire nu avi Ştefan să arăte, decât
tot cele co aii provalisit înaintea Dumnc-lor boerilor; asupra cărora făcend
Domnia Mea chibzuire, lo găsim deșarte şi fâr de nică un temeii, pentru că

se
mal întâică el este dovedit, precum nici însuși nau tăgăduit, că nu
se
ce
cel
când
şi
mumă,
despre
ci
tată,
despre
ctitorului
trage din nemul
ru:
cu
şi
sunt
şi
trăese
acum
trag din nâmul ctitorului despre tată, cari şi

a
denie ma! apropiaţi din n&mul ctitorului, nu fac nici o davă saii cerere
schitul;
cere
a
cuvine
se
nu
decum
nici
dar
lor,
a
luă schitul în stăpânire

a luă schitul,
dar chiar şi despre tată de sar trage, el iarăși nu pote să coră
de siadeverit
fiind
schit
acest
fiind miren, iar nu parte bisericescă, care
la măînchinat
sai
ctitor
răposat
acel
către
de
neturile ce Ni se arată că
rădică,ci

năstirea Câmpulung,nu numai nâmul lui în urmă nu-l pâte a-l
se
nici însuşi acel ce lait închinat, pentru căci după pravili cele ce odată
Drept
înapoi.
luă
se
a
şi
desghină
pot
mai
aficrosesc lui Dumnedeii nu se
acestul schit,
aceea dar, câtuşi de puţină dreptate neavând doftorul asupra
hotărim,
asemenea
şi
Vine ati judecat D-lor veliţii boer! printr'acâstă anaâfora,
și Domnia

Mea,

să

se

“mănăstirea Câmpulung

urmeze,

şi din

adecă

de

a.r&manc

părinţii aceştii

egumenași prin scirea şi celui adevărat n6m

acest

mănăstiri

schit

să

închinat

la

se orinduiască

al ctitorului, urmând

schitul

taleri 20 pe an; iar pentru
a da la mănăstire pe tot anul acel embatie de
diastimă de, trei ani, cât
în.
el
cheltuit
ai
ce
doftorul a i se plăti banii
îmbunătăţirea] schitului,
ai avut în stăpânire schitul, atât la dregerea şi
fiind-că urmeză a se
cât şi la hotărnicia moşiilor pentru aceste cheltueli,
D-vostre, să faceţi.
poruncim
dar
aceeâ..
face cercetare în faţa locului; de
carte de blăstem
prin
şi
cât
dovedi,
alte
amăruntă cercetare, atât prin
arătă Ștefan de
va
ce
de va fi.trebuinţă, în. faţa locului, tuturor condeelor

meremet i la îmbunătăţirea”
a se dovedi drâptă cheltuiala ce va fi făcut la cheltuiala
ce va fi făcut la
și
cum
şi lucruri trebuinci6se ale schitului,

(iar nu
niscare-vași hotărnicii şi descoperiri chiar ale moșiilor schitului
ale
sunt
că
cuvînt
cu
pentru moşiile ce căută să le ica de la mănăstire
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schitului), și către acestea să faceți asemenea cercetare prin doveqi şi prin
blăstem: cât venit peste tot aii Juat Ştefan în diastima anilor ce ai avut
schitul sub stăpânirea sa? și să însciințaţi Domnie! Mele, cu intregă pliro-

forie atât suma €heltuelilor anume, cât și a venitului; pentru care orînduim
și mumbașir pre sluga Domnie! Mele...
zapeiii hăt.
mănest.
— 1813 lunie 1.
”

(Pecetea g«pd.)

Vel

Logoftt,

Prea Inălţate Doâmne,

După luminată poruncă
nostră pe Ştefan doftorul,
gorie Episcopul Buzăului,
co se numesce Golescil, şi

Mărie! "Tale, D-lui Vel latman a adus
cu jalba ce a dat, dicend că strămoșul
de sunt 160 an, a făcut un schit la sud.
l'a închinat la mănăstirea Câmpulung, şi

înaintea
sti Gri.
Muscel,
în urmă

vădend că părinţii mănăstirii nu caută de schit, a stricat închinăc
iunea, lăsând schitul slobod despre mănăstire, care slobodenie, după
msrtea ctito-

rului, s'a, întărit şi cu cartea părinţilor mănăstirii, r&mâind ca să
dea schitul
la mănăstire pe an taleri 20 și ma! mult amestec să nu
aibă, şi așă a curs
stăpânirea schitului la nâmul ctitorului până la I6t. 1763,
du-se mort în schit un Nicolae, nepotul ctitorului, şi jătuit. iar atunci găsinşi, luând frică familia lui, sa mutat la Bucuresci şi, pentru do cărți i altele
ca să nu rămâe
schitul pusti și necăutat, un Ștefan Piscopescu lait
grijă a lui Dositie archimandritul Câmpulungeanu; dardat sub purtarea de
v&dend n6mul ctitorului că Dositie va să pu mâna pe lucrurile
schitului, a dat jalbă la
” stăpânire şi, prin anaforaua Metropolitului Grigorie,
și de r&posatul Mavroghene, ce eră Domn, li sai ot Iât. 1786, care sa întărit
dat schitul în stăpânire,
rumpând
u

se

cartea

lui Stefan

Piscupescul,

ce

o dedese

archimandritulu!
Dositie, iar după mârtea acelor strănepoți aj. ......
. » rămâind schitul asupra
a doi veri al jăluitorului şi întracea vreme,
adecă la Iât. 1801, dând un
“călugăr al. mănăstirii Câmpulung
anume
Dionisie jalbă neadevărată la
"Măria Sa Domnul Alexandru Vodă Moruz
cum că Bănică ce ținecă schitul
este o slugă, şi orînduind Măria Sa jalba
lui la: mine sluca Mărie! Tale
Vornicu Golescu, făr de a nu face cercetare
, s'a dat.schitul acelul călugăr
prin anaforă întărită; iar la let, 1808,
viind jăluitorul din lăuntru şi pornind
jalbă, i s'aă dat schitul în stăpânire, prin hotărîre
a Comitetului, şi găsind
schitul pustiii și biserica părăduită mai
ră decât un Coșar de "vito au

cheltuit mulți bani până l'a dres; apoi
tului, aă găsit la mănăstire o pungă cu cercetând și: pentru moșiile schimandritul Dosilie şi, luând hotarnici, nu 69 de sineturi ascunse de archi-!
numaj sai descoperit două moşii
ale schitului. Golescii şi Cotescii împresurate
ȘI o moșie Tămăşesci, înstrăinată de tot; dupăde mănăstire sub alt nume, ci
aceea viind la Bucuresci şi
stându-i. împotrivă, părintele Ignatie,
în
loc
de
ai
se întări hotărniciile sal
întărit comisia rusâscă spre cercetare
la
faţa
loculuy
împreună cu Părintele Argeșiu din partea Metropoliei i. cu
D-lui Căminarul Iordache Rasti
din partea Divanului, unde vădând Părintel
e Argeșiu ex obrazele rusesci
îi dai dreptate, n'o vrut să 65ă afară
spre
făcut anafora împotrivă, și Viţ Presidentul, cercetarea hotărniciilor ci ati
după săvîrşirea comisiei rusesci
ati dat schitul în stăpânirea:jăluitorului,
hotărând să plătâscă archimandritul
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Dositie şi tâto cheltuelile ce i sai pricinuit i paguba ce a făcut schitului
cu călearea moșiilor, iar după ce saă schimbat Vit-Presidentul, i-ai rădicat

stăpânirea; şi cere dreptate a i se da schitul iarăşi în stăpânire cu tote
moșiile câte s'a dovedit prin hotărnicii, dimpreună şi cu venitul ce laii

luat egumenul după moşii, i paguba şi cheltuialu cei s'a pricinuit; faţă
fiind şi Constantin protosinghelul, vechilul părintelui Lofciu, năstavnicul
sfinte! mănăstiri Câmpulungul, pe arată hotărîrea ce a făcut-o Comitetul

la It. 1811 Decembre ?, în copie adeverită iarăși
tâto îndreptările ce ait arătat şi o parte şi alta,
1185 Octombre 14, de sunt ani 136, răposatul
închinat acel schit la mănăstirea Câmpulung,
ani 123, vădend că cgumenii Câmpulungului

de Comitet, unde se coprind
din care vădum că la let.
Episcop Grigorie ctitorul a
iară la I6t. 7198, de sunt
nu caută de schit, la de-

sunt
sghinat, luându-lîn stăpânirea sa, apoi Ja lât. 7202 Aprilie 23, de
soborul
cu
învoială
făcut
ai
ctitorului
n6mul
din
trăgeă
se
co
cel
19,
ani

mănăstirii Câmpulungului

ca să dea schitul mănăstirii pe an

taleri

20 şi

ani 50, un
mal mult amestec să n'aibă mănăstirea, iar la I6t. 1763, de sunt
schitul.
închinat
aă
jăluitorului,
al
mumă
despre
moșul
Ştefan Piscupescul,

adecă că
iar la mănăstire; după aceea la I6t. 1786 lulie 6, do sunt ani 27,
şi dinvechil
Piscupescul,
Ştefan
acel
în urmă peste 23 de ani, iarăşi
păzesc
nu
vremi
după
egumenii
că
jalbă
pornind
partea soră-seY, pe unii
judecata
orinduiala schitului, cerând ca să le închine la altă mănăstire,
iar r&bisericâscă,
pricină
fiind
Departamentului n'aii primit cererea luj,
7
peste
atunci
făcut
ai
ce
“anaforaua
posatul Motropolit Grigorie, prin
că, de va vrâ
cale
dile, întărită şi de r&posatul Mavrogheni, aii găsit cu
, să fie supus
chivernisclă
lor
a
sub
schitul
luă
a
Păuna
Ştefan şi soră-sa
ale lui, îmtote
_dînşiă
de
stăpânescă
egumenul a se trage şi a lăsă să se
că a

cât se va dovedi
preună şi cu cât-va loc din moşia mănăstirii, pea plăti embatic câte taleri
ținut schitul mat dinainte, şi ori de vor. vre
lor; apoi la 16t. 1801 Iunie
20 pe an, sait de nu vor vre, să rimâeîn voia Golescu epitrop peste măVornicul.
eit
eram
24, de sunt ant 12, când
înainte! la spitalurile cele mari,
năstirea Câmpulung şi peste altele ce eră Măriei Sale Domnului Moruz,
făcând cercetare pentru acest schit şi arătând

a se orîndui purtător de
cu anafora, că în vechile cărți nu pomenesce Sa pricina cu Divan, ai
Măria
grijă din nâmul ctitorilor, şi judecând
la mănăstire la schit să r&mâe
de
orinduise
se
ce
hotărît ca egumenașul
să
că nu se porti .bine,
nestrămutat, şi când nemul ctitorilor va vede
prin scirea mănăstirii Câm-

facă arătare şi se va orîndui alt egumen, tot
dând schitul la mănăstire
pulungului şi prin -scirea nemului ctitorului, 16t.. 1808 lulie 10, după ana
20; iar la,
embaticul cel orînduit pe an , taleri
TȚăril-de-jos puind Comitetui temeiii la anaforaua Mea
. Logofeţiei
forao
schitul sub purtarea de grijă a
tropolitului Grigorie, aii rinduit să rămâe
Decembee, preia
doftorului Ştefan, pentru care dice Comitetul, ot 16.să 1811
dovedi doitoru
potă
ca
aceștii prigoniri so împarte în patru: întâiial doilea
că schitul
dovedescă
să
Stelan numirea că este adevărat Piscupescu;
;al treilea că

mănăstirii
ctitorului, iar nu pe â ctitori,
jolescil este zidit pe moşia
urmă,
înehinati
de de către
Ca
e dar
anăstire
in:

i
şii de a fost schitul

:
închinat

la mănăstire

Piscnpescu sa desgina ii
de însuşi, cât și de strănepotu-stii Ştefan stăpânesce
moşii ce ale schi
patrulea, ca să dovedsscă că mănăstirea

şi atât al

j
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însă qice Comitetul că, la câte patru părţile pricinei făcend cercetare,
că nu are dohtorul Ștefan dreptate, adecă la cea dintâi mărturisind a vădut
dohtorul la Divan că nu este despre tată Piscupese, și fiind acum în vicţăînsuși
din
chiar cel adevăraţi Piscupesci strănepoți a! ctitorului din partea
bărbătâs
că
încă şi mai apropiaţi la rudenie, adocă un popa Bănică ot sud.
Muscel,
şi
nefăcend vre-un acest fel de davagelic, dohtorul firesce rămâne
depărtat de

acâstă dreptate

ce muncesce

a dobândi;

la cea de al doilea,

că în catastihul
ctitorului de zestrea schitului, unde se cuveniă să fie însemna
tă şi moșia
de sub schit, de a fi fosta sa, nepomenindu-se nimic
de
acea
moşie că
este a schitului și scriind şi chiar în anaforaua Metropolitului
Grigorie
, ce
o arată dohtorul spre ajutorul săi, că schitul este zidit
pe
moșia
mănăstir
i!
şi că a vtdut Preasfinţia Sa la mânile luy Ștefan Piscope
scu și cartea Me-

tropolitului Neofit, asemenea cuprindâtâre, cum
și chiar în cartea acelui
Ștefan asemenea scriind. i în jalba lut Ştefan,
ce se arată în anaforaua Departamentului ot lât. 1786, tot asemenea
mărturisind, arătarea dohtorului de
acum rămâne neadevărată, și moşia de sub schit
se dovedesce a mănăstirii;
la cea de al treilea, că şi de ai luat în urmă
ctitorul
schitul pe sema sa,
dar nescriind într'acea carte ca să rămâe
şi la nâmul săi, nici se trage
dohtorul Ştefan din partea bărbătâscă, nici
se cuvine după canbnele sobor-

nicesci a se amestecă doftorul

Ștefan la trâba bisericâscă, la care și acea
(irigorie se vede că este făcută de nevoe,
precum sa urmat și alte judecăţi din vremea
r&posatului Mavroghene, ale
căruia hotărîri tâte s'ati desputernicit prin
hatihu
maium împărătesc, iar hotărîrea Măriei Sale Domnului Moruz este
urmată
cu bună orinduială, după
sineturile vechi ale schitului și pravilele
împărătesc și sobornicesci; la acea
de al patrulea, ce dice dohtorul ex mănăsti
rea -Câmpulungului stăpânosce
anafora a răposatului

moşii

Metropolit

ale schitului, nu se cuvine

dohtorului,

ci:acâst

ă dava are a o face
ce se va orîndui la schit, și mul vîrtos
fiind dovedit din sineturi
că acele moșii ce diceă dohtorul
că ar [i ale schitului sunt ale mănăstir
ii,
pentru care și hotărasce Comitetul
prin scirea mănăstirii Câmpulung ca la schit să se orînduiască egumen
coborit din partea bărbătâscă, dând şi a celut adevărat nâm al ctitorului
chile sineturi, şi moșiile să şi le stăpânâla mănăstire pe an taleri 20 după vemănăstirea, precum le-ai stăpânit
și până la 16t. 1808, plătind dohtorul scă
şi venitul .ca a luat de la dinsele
i
stricăciunea: ce va i

egumenul

făcut, cum și schitul Să-i plătescă venitul
co
de la moșiile sale. Deci cât pentru
cuvint a 0 cere pe sâma sa, pentru stăpânirea schitului, nu aro
tului când l'a desghinat de la mănăstică în cartea ctitorului, ce a
rea Câmpulung, nu ri
se chivernisâscă schitul În urma
sa,
de
clironomii să&I, nici se trage
despre tată din nâmul ctitorului,

va fi luat
dohtorul

dat schi-

dohtorul
iar popa Bănică, ce este strănepotCăci tată-săă a fost străin, ci despre mumă;
partea. bărbătâscă, ctitorului şi
apropiată decât dohtorul la rudenie, dinacest
mai

davagelic nu-] face: i ma! vîrtos
că şi chiar din partea bărbătâscă
de s'ar trage dohtorul iarăşi iata
nu pote să o facă, fiind împotriva
acâsta
pravilelor împărătesci şi a Soo
canone; ci bine a judecat
oata
la
Măria Sa Domnul
Moruz şi după aceeaşi hotărire acâsta
ru Vodă
găsim și. Noi cu cale. să se Alexand
orinduiască egumenlaaș
schit din părinţi călugări
ay mănăstirii Cumpulung,
prin scirea
celui adevărat nem

al ctitorului, ce se Va trage din partea bărbătescă
pen”

Ă

«

«
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tru oblăduirea schitului; care schit să dea embatic pe an mănăstirii taleri
20, şi ma! mult mănăstirea amestec să nu aibă, şi acel nâm când va vede
că nu se portă egumenașul

bine, să arăte

cu jalbă la stăpânire, sprea

se

orindui alt egumenaş tot din părinţii mănăstirii Câmpulung; iar pentru
cheltuiala ce va fi făcut dohtoru! la dregeri trebuinci6se ale schitului şi
la descoperirea

moșiilor

cl să le împresre,

schitului,

se cercetă la faţa locului

moşii

Golescu

Vel

ale mănăstiriy,

ce cheltuială

şi a se despăgubi

va fi făcut; iar hotărirea rămâne
Radu

iar nu

să arăte cu f6ie anume:

care umblă

a făcut? spre a

de acea drâptă

cheltuială

ce

la Măria Ta.
— 1813 Martie 25.

Vornic, Dumitraşeco

Racoviţă Vel Clucer.

76. Chrisovul sf. mănăstiri Bistriţei din sud.

Vilcea.

De vreme ce proorocul şi pururea întru împărați pomenitul prea înțeleptul
Solomon, numai în umbra legii răzimându-se, făcti atâta pod6bă casei împtrătesci a Ierusalimului şi o dărui cu atâtea daruri, ca să păzâscă într'însa sicriul cu tablele legii Domnului, cu cât mai vîrtos noi, carii suntem acum
Duh

cu mila Slintului

fletul să întemeem
nu so junghie

vite

lui Dumnedeii

pravoslavnici

Domni,

se cade să nesilim cu tot su:

şi să ajutorăm sfintele lui Dumnedei locașuri, întru cari
necuvintătâre,

precum

6re-când

acolo,

ci însuşi

mielul

se jertfesce pentru vicța tuturor; pentru acesta, înălțându-No

și pre Noi Domnul

Dumnedeii

cu domnia în scaunul Țării-Rumânesci,

bine

am voit, ca din bogatele milYale prea milostivului Dumnedei,ce Ne-aii dăruit,
să răvărsăm şi NOI faceri de bine spre cinstea şi. întărirea sfintelor mă-

năstiri, cari sunt cea mai de cinste parte a politiei şi podba cea mal mare
și semnul cel prea arătat al pravoslavici întru acest Principat; între cari fiind

și sf. mănăstire Bistriţa ot sud. Vilcea, unde se cinstesce şi se proslăvesce
hramul Adormirii Prea Sfintei de Dumnegeii Născătdre.și pururea, Feciorei
Mariei, şi unde se păzesce.şi odihnesce şi sfintele mâşte ale prea cuviosului
părintelui nostru Grigorie Decapolitul, voit:am din tot cugetul inimii Nostre,

spre a face asupra milelor şi privileghiurilor ce ai avut, de la toți fraţii
i se păzâscătote pe deplin
Domni de mat înainte, ca şi de acum înaintesă
și nestrămutate,

adecă: din vama

ot sud. Romanați,

cu

tote gârlele

domnâscă a bălții

ce se

chemă

şi semnele bălții, din hotarul

Balta-Albă

Dăbuleni:or

virful
până în hotarul Grojdibodului, din vîrful Timpil pre hotarul viilor îngrindul
în
Cumiţei,
gura
în
parul,
Doroteiii
pus
fost.
ai
Maminei, unde
Timpa,
Orlatului, la gârla Buzoianului, în gura Vădinului, la câmpul de la
la măgura

Boului,

la măgura

ot Şila, Inşiratele, la Băşicuţe,

dăstrițey, în gârla Celeiului, cu tote gârlele care le-ai. făcut
Craiovescu

cel bătrân,

în calea Vă-

Banul

Barbu

să aibă a luă acestă sf. mănăstire de la acestă baltă,

cu tâte gârlele acestea ce s'aii numit mai. sus, pe jumătate din vama domnâscă, i de la năvode, i de la cârme, i din coteţe, i din ortij, i din mrege,

i din vama carelor şi. din părpăr iar pe jumătate. Așijderea să iea vinăriciit
lângă
de la ocna cea mare, adecă din puţul Catârei din sus, spre Licura, pe
aicea
de
şi
Vlădescilor,
hotarul
hotarul Rîmnicului, pe d6l în sus, pe lângă
domnescă;
biserica
de
sus
din
morey,
drumul
în jos până la puţul băei, spre
i: din -d6lul
și din viile ce vor fi pe moşia mănăstirii, în gura Soazului,
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Pitescilor şi al Scârţei,
Sărăţel, din tste văile
ot sud. Romanați, din
în Bârluiă, cu părpăr;

i Plășăsci ot sud Gorj, despre Copăci6sa până în
câte vor fi pe moșia mănăstirii ce se châmă Muscel
hotarul Cocorăscilor cu Aricescii şi cu Isvorul pănă
i din viile ce sunt la Potil și câte se vor ma! face

de acum înainte, i din viile ce
pe jumătate; i: din viile ce:vor
ot sud. Romanați, atât din cele
că se vor mal face din pajiște,
Glodenii, Ciutescil: sud. Gorj, ce

vor [i făcute și se vor ma! face la Celeiii,
fi moşia mănăstiri! ce se châmă Studina
lucrate i din cele părăginite, cât şi din cele
cât și din poporul Măghierescilor, Isăcelul,
sunt ale schitului Pescera Bistriţei, metoh

acestii mănăstiri. Dar fiind-că de la o vreme

încâce

isvodindu-se

şi alte

nume viilor ce sunt pe moşia mănăstirii ce se châmă Muscel, între hotarul
Cocorăscilor şi Aricescii, dicânduii şi Corneştiul, se întinsese vinăricerit

domnesc! a luă vinăricii partea mănăstirii dintr'acâstă numire, dar din po:
„runca Măriei Sale Michaiti Vodă Suţul făcendu-se cercetare la 16t. 1792, s'aii
dovedit că acâstă numire de popor este tot din coprinsul poporelor mănăstirii, de unde aii luat tot-deauna, şi ati dat întărirea: Domniei Sale ca
să iea tot mănăstirea vinăriciul şi dintr'acea numire Corneșştiul, care s'aii
întărit şi de toţi fraţii Domni din urmă. Pentru care am dat acest domnescul
Nostru chrisov, cu care să aibă volnicie cuviosul egumen al aceștii
mănăstiri a luă milele acestea pe tot anul nelipsit la vremea lor, adecă
după
ce-şi va luă mănăstirea întâi qeciuiala, după obiceiii, de la câte dintr'aceste
bălți vor fi'pe moșia sa, apoi să aibă a luă de la tâte aceste bălți din
vama
domnâscă pe jumătate, precum s'a luat și până acum, cum şi
vinăriciul de
la tâte popsrele ce sunt numite-mai sus, câte do! bani de vadră
şi părpărul

după obiceiă, de fieş:care vadră po bani 12, iar cci-lalţi câte
trei

bani ai
a-l luă vinăricerii domnesci. Aşijderea să aibă a ținc sf.
mănăstire și lude
8 străini, ce-i are iarăși prin chrisâvele domnesci hărăziţi,
pre cari! să-i ducă
la ispravnicii judeţului ca să-i “cerceteze și, fiind străini
cu adevărat, să le
dea adeverinţă pe. numele și chipul lor, după care
săli se dea şi pecetluitul gpd., spre a fi în pace şi .nesupăraţi de tâto-dăjdiile
și angariile
veri-câte ar cşi 'dela Visterie și de la: cămara'
Domniei Mele peste an în
țeră, de nici unele val şi supărare să nu aibă; fiind-că
aceste mil le-ati avut

sf. mănăstire atât de.la fraţit Domni
Sa fratele Alexandru

Vodă

Moruz.

de mar înainte, cât şi de la Domnia

Aşijderea:și schitul

ce esto al aceştii si. mănăstiri, are milă oa să scutescă Bistriţa din Peşteră,
de oerit oi 50; să-iea şi pe tot anul din vama acelui de dijmărit stupi 50,
judeţ :Vilcea câte taIeri: 50, pentru
-unt-de-lemn,

tămâe, făclii,

alte trebuinţe. Aşijderoa
să ica'po tot unul la vremea. vinăriciului, i depentru!
la
Visterie,
cu pecetluit domnesc,:

câte taleri; 20; să ţie şi lude doi, apăraţi
de t6te angariile, însă străini,
care şi acestă milă o'are schitul de la
toţi - fraţii: Domni de :maj înainte,
precum. din: chrisovul Domnie!

eu 16 “în

Sale Constantin Voevod
julie, 12, Ne-ani adeverit, Drept aceea Ne-am, Ipsilant, ce-l vădum,
milostivit şi Domnia
.
lele
ce se
prinde mai Sus, ca să se păzescă

pini Daimină de alter i întărire ar Domaiel el și
S:

nestră-

„a
vomnilei
Rugăm dar.și pre alți fraţi
Domni, cari.în urmaMele Nostră se vorpomenire.
învrednici
a fi: Domră și oblăduitori
aceştil: creştinescă țări, să bine-voiască.

am adeverit chrisovul

a Înnoiși aîntări

milele

Și
acesta cu însăși credința Domnici Melo l& Ioan acestea.
Gheorghe
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Caragea Voevod, i cu credinţa prea iubiţilor Domniei Mele fii, Gheorghe
Caragea Voevod, Constantin Caragea Voevod, martori fiind şi D-lor cinstiți şi credincioşi boerii veliţi a! Divanului Domniei Mele: pan Constantin

Filipescu Vel Ban, pan Radu Golescu Vel Vornic de Ț6ra-de-sus, pan Grigorie Brâncoveanu Vel Vistier, pan Grigorie Ghica, Vel Logofăt de “'Țera.
de-sus, pan Radu Slătineanu Vel Vornic de 'Țera-de-jos,:
pan Dumitrașco
Racoviţă Vel Vornic al treilea, pan Istrate Kretzulescu Vel. Vornic al pa:
trulea, pan Iordache Slătineanu Vel Logofăt de 'Țâra-de-jos, pan Costache
Suţu Vel Ilatman, pan Michalache Manu: Vel” Vornic za politie, pan Michapan Atanasie
lache Suţu Vel Spătar, pan-Constantin Vlăhuţă Vel Postelnic,
Christopulo Vel Logofăt al străinelor pricini, pan Nestor Clucer, pan Alexandru Mavrocordat Vel Căminar, pan Dimitrie: Manu Vel Comis, pan Mi-

chail Vel Pitar, şi ispravnic pan Grigorie Ghica Vel Logofăt de "Țâra de-sus;
şi s'a scris chrisovul acesta, la întâiulan dintru întâia domnie a Domniei
Mele, la ani! de la nascerea lui Christos 1813 Martie 25, de Nicola. Logoltt

e

|

=

”

de Divan.

.

3

(Cod. LXXVII, fila 74.)
17. Cinstit şi credincios

boer

al Domniei

Mele Da

biv Vel Vist. Ioane

Moscu, epistatulo al epitropici. obştirilor, priimind acest domnesc al Nostru
pitac, îți poruncim să daf de la cutia milosteniilor taleri 750 unui „obraz

anonimon, pe trei luni: lanuarie, Februarie şi Martie, câte taleri 250pe lună,
care acâstă l&fă să urmezi a i-o da D-ta şi de la slirşitul acestei luni înainte
Dă
a
pe fieş-care lună.— 1813 Martie 29.

(Cod. LAXIY, fila 38).
178. Chrisovul metohului
“

Rîmmnic: Palvu-ecă. de mucenici, pentru fabrica. de.
a
câră albă îi alte mili. .-

unde
Fiind-că sfinta biserică de aici din oraşul .Domnici Mele Bucuresci,
este
care
mucenici,
de
40
se cinstesce şi se prăznuesce hramul sfinţilor
sinca
domnesci
uri
privileghi
avut
ai
metoh al sfintei Episcopii Rimnic,

de ccră 'albă
gură să aibă a ţin6 fabrica întru care se lucrâză lumînările
ŞI cheltuială
în toți Bucurescil, ca una ce ctitorii aceştii biserici cu osîrdie
Sai silit de sau început acest meșteșug aici în ţeră, atât spre podoba

sfin-

telor biserici, câtşi spre trebuinţa altor obraze, precum Ne-am pliroforisit
chrisovul
Domnia Mea că Domnia Sa răposatul Stefan Vodă Racoviţă, prin
fabrici,
ce ai dat, de la lât. 1764 Iulie “14; arată - pe
şi atât pentru

că

acest

bândi țâra meşteşugul
cele-lalte

isterisită

de

lucru

' acești
larg -pricinite

este. pricinuitor.

de; folos şi

de: podobă

se află biserica acesta
acesta, cât şi .pentru:.că
cel mat

puţin 'acaret,

neavând

nici.

moşie,

a do:

între

nici -vie,

„Racoviţă
nici ţigani, nici. alt acaret; de aceea, atât răposatul Ştefan Vodă
aii înnoit
acum,
până
rînd,
de
urmă,
din:
Domni
fraţi
şi toți. alţi-r&posaţi şi:
Ne-am
vădut:
am.
ce
le
şi ati întărit rînduiala acesta, precum din chrisove
Părintele
Sa
ia
Preaosfinţ
arătat
ne-ati
adeverit; pentru care acâstă fabrică
Metropolit,

dimpreună

şi cu

iubitorul

de

Dumnedeă

Episcop:

Rimnicului
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chrisOvele ce are metohul acesta de privileghiul fabric
e de câră albă, că
în vremea trecutei răsmerițe nu sai păzit rînduiala fabrice
l din pricina
marchitanilor şi a sudiţilor, ce aducei lumînări
de ceră albă, şi cu tâte că
şi stăpânirea de atunci ai supus pre sudiţii lor a păzi
privileghiul labricel,
iar urmare în faptă nu s'aii făcut; pentru acâsta dar am
orîndui
t pre Dumne-lui
- Vel Logofăt de 'Ţera-de-sus Grigorie Ghica de-aă cercet
at
şi
prin anaforaua
dela....., a aceştii luni ne-aii făcut arătaro
, cum că şi chiar stăpânirea rusescă, urmând chris6velor domnesci, aii supus
pre sudiţiI lor la privileghiul fabricei. De
aceca dar, v&dendu-se privileghiul aceştit fabrici
de
c6ră albă întărit cu atâtea chrisâve domnesci,
-îl întărim și Domnia Mea şi
hotărîm ca privileghiul

acesta să-l aibă tot-deauna numa! metohul sfinte!
„Episcopii, spre a-l pune în faptă acel meşteşug
şi a se vindo lumînările do
„6ră albă, atât pentru trebuinţa sf. biserici, cât
şi
pentru
a altor obraze, numai
de fabrica acâsta nebântuită şi nesupărată de
nimeni şi diiafendipsită de
zapciul

politiei a nu înălbi nici a nu lucră
de c6ră albă; la care acâstă cherhană să fie sai a viude alt nimeni lumînări
și doi meșteri ce vor fi lucrători

acestui meșteșug, în pace şi nesupăraţi
de ori-ce dări și rinduială
ar eşi pe ţcră, cum şi prăvălia acâsta
a fabricei să (io aptrată do orinduelile
ce sunt pe alte prăvălii; şi poruncim
Domnia Mea şi D-tale Vel Agă, să îngrijesci de aceste, a nu îngădui pre alţii
să vîndă luminări de câră albă. Şi
lar să aibă a ţin6 acest metoh şi lude
60, străint scutelnici, a fi pentru
trâba şi ajutorul aceştii sfinte caso;
şi osebit să aibă metohul vinăriciul din
valea Meilor i a Negovanilor, i valea
Largă, i Sirbeni, i valea Petrey şi
Delicelul ot sud. Saac,

câte un ban
dăruşanii vibăriciul, cari tâte aceste de vadră, unde are şi mănăstirea Calmili le-ai avut de la frații Domni de
mal înaintea Nostră. Dec! învrednicind
u-Ne şi pre Noi Domnul Dumnedeii
cu domnia aceşti! pravoslavnic

e Ţeri-Rumâneşci, Ne-am
milostivit de am
înnoit și am întărit tâte aceste
Mili, ca să i se păzescă nestrămutat,
verind chrisovul. acesta: cu însăși
credința Domniei Mele I& loan Gheor adeghe
Caragea Voevod, și cu credinţa
prea iubiţilor Domniei Mele [if;
Gheorghe
Caragea -Voovod, Constantin"

Caragea
şi credincioşi boeri! veliți a! DivanuluiVoevod, martori fiind și D.lor cinstiți
Domnie! Mele: pan Constantin Fi.
lipescu Ve! Ban, pan Radu Golesc
u Vel Vornic de 'Țera-de-sus
pan Grigor
Brâncoveanu Vel Vistier, pan Grigor
ie Ghica Vel Lovofăt de “âra-de-susie
pan Radu Slătineanu Vel Dvornie
Vel Vornic al treilea, pan Istrate de Țera-de-jos, pan Dumitraşco Racoviţă
Gheorghe Slătineanu Vel „Logofăt Kretzulescu Vel Vornic.al patrulea, pan
Hatman, pan Michalache. Manul Velde Țera-de-jos, pan. Constantin Suţu Vel
Vornic de politie, pan Michalac
Vel Spătar, pan Constantin Vlah
uţu Vel Postelnic, pan Atanasie he Suţu
polu “Vel Logofăt al străinelor prici
Christoni, pan Nestor Vel Clucer pan Alex
Mavrocordat
andru
Vel Căminar, pan Dimitrie Manu
Vel Comis, pan Michail Vel
Pitar, şi ispravnic. pan Grigorie
Ghic
a Vel Logofăt de 'Pera-de-sus;
scris chrisovul. acesta în. anul
şi s'au
dintâiă :din
tru întâia domnie a Domn
Mele, aici în orașul scaunului:
iei
Domnie Mele Bucuresci, la anii
Domnului. Dumnedei şi Mântuito
de la nascerea
rului

de Chiriţă Logofăt de Divan.
(Cod. LXXVIL:fila 66 o).

nostru Isus Christos 1815 Mart
e 29
e

aristos

1810 Marte

20,
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sf. mănăstiri

14i

Hurezii

din sud. - Vilcea.

Sfinte! şi dumnedeescei mănăstiri ce se chemă Hurezi! ot sud. Vilcea
unde se cinstesce şi se prăznuesce hramul sfinţilor slăviţilor și întocmai
cu apostolii şi de

Dumnedeii

încoronați

mai

Elena maică-sa, și părintelui Chir..
părinţilor călugări

câţi se vor află

zidită şi înălțată din temelie

mari

împărați

Constantin

A
lăcuitori

de Domnia

Ja acestă

şi

. şi tuturor
mănăstire, care

Sa r&posatul Constantin

este

Basarab

Brâncoveanu Voevod, ca să fie sfintei mănăstiri vinăriciul din delul Sutescilor, i Nemoiu, i Creţeni, şi din delul Gărdescilor, ial Zlătăreilor ot sud.
Vilcea, cu părpărul, după obiceiii, care vinăriciu este dat la acestă sfintă
mănăstire încă ma! dinainte vreme de r&posatul Constantin Vodă Basarab,
ctitorul mănăstirii, prin chrisovul Domniei. Sale-de la l&t. 7200, iar după

aceea şi r&posatul Ştefan Vodă Cantacuzino ai întărit mănăstirii acâstă
milă, prin chrisovul Domniei Sale do la let. 7223, şi încă aii mai adaos milă
ca să mal iea mănăstirea vinăriciă şi din delul Puzuriilor, și de la Gioroc,
şi de la Cacaleţi, și de la Brativoesci, ot sud. Dolj, cu părpărul, după obiceiii.
Aşijderea să aibă sfinta mănăstire şi lucle 20 scutiţi şi apăraţi, 6meni străini

şi fâră pricină de dajdie, pre cari Gmeni
nicii judeţului

ca să-i cerceteze,

adeverințe pe numele

găsindu-i, să-i ducă

şi fiind străini

la D-lor isprav-

şi făr de pricină, să le dea

şi chipul lor, după cari să li se dea şi pecetluituri

de la Visteria Domniei Mele, spre a fi în pace şi nesupăraţi de tote dăjdiile şi orînduelile Visteriei; cari aceste mili le-ai avut stinta mănăstire de

la toți fraţii Domni din urmă până acum, precum din chrisâvele Domniilor
Sale, ce lo-am vădut, Ne-am adeverit. Drept aceea dar, învrednicindu-Ne și
pre Noi Domnul Dumnedeii cu domnia aceștii pravoslavnice 'Țări-Rumânesci, Ne-am milostivit de am înnoit milele acestea ce se cuprinde mai sus,

să lo aibă întocma! și nestrămutat, cari să fie sfintei mănăstiri de ajutor şi
de întărire; pentru care egumenul saii alți Gmeni al mănăstirii să aibă a

umblă şi a scrie vinăriciul tot de-odată cu vinăricerii domnesci şi să facă
dou& catastişe asemenea unul ca şi altul, iscălite fiind amindout și de vinăricerii domnesci şi de omul mănăstirii, şi aşă, impreună stringend banii
vinăriciului, ce este de plătesc dajnicii, de vadră de vin po bani patru şi
ploconul de vadră un ban, dintraceștia să aibă a luă sf. mănăstire de vadră
câte do! bani şi părpărul, după cum aii avut obiceiii și mal înainte vreme,
iar cel-lalți câte doi bani de vadră şi ploconul câte un ban să-i iea vinăriceri! domnesci. Şi am adeverit chrisovul acesta cu însăși credința Dom-

nici Melo I& loan Gheorghe Caragea Voevod, i cu credinţa prea. iubiţilor
Domnie! Mele fi, Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea Voevod,
martori fiind şi D-lor cinstiţi și credincioşi boeril veliți ai Divanului Domniei Mele: “pan Constantin Filipescu Vel Ban, pan Radu Golescu Vel Vornic
de 'Ţâra-de-sus, pan Grigorie Brâncoveanu Vel Vistier, pan Grigorie Ghica
Vel Logofăt de “Ţera-de-sus, pan Radu, Slătineanu Vel Vornic de Ţera-dejos, pan Dumitrașco

Racoviţă Vel

Vornic al treilea,

pan Istrate

Vel Vornic al patrulea, pan lordache Slătineanu Vel Logofăt

jos, pan

Costache

Suţu

„politie, pan Michalache
“pan

Atanasie

Vel

Hatman,

pan

Michalache

Manu Vel

Kretzulescu

de 'Țâra deVornic

za

Suţu Vel Spătar, pan Costache Vlăhuţ Vel Postelnic,

Christopolu

Vel

f.ogofăt al străinelor pricini, pan Nestor Vel
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Clucer, pan Aleco Mavrocordat Vel Căminar, pan Dumitrache Manu Vel
Comis, pan Michail Vel Pitar, şi ispravnic pan Grigorie Ghica Vel Logoftt

de 'Țera-de-sus; şi s'a scris chrisovul acesta la întâiul an dintru întâia domnie
a Domniei Mele, aici în orașul Bucuresci, la l&t. 1813 Martie 29, de Nicolae

Logofeţel

de Divan.

(Cod. LXAVII, fila 76.)
"80. Chrisovul bisericii ce se dice Ceuș- David.
Cei ce
nedeii nu
petrecania
cari p6to
milostenia

săvirşese bunătăţile cele de suflet folositâro și plăcute lui Dumnumal în viţa acâsta se laudă și se bine-cuvinteză, ci şi după
lor le rămâne nume nemuritâre. Multe dar bunătăţi sunt cu
omul a-şi dobândi. sufletâsca mântuire, iar cea mal mare este
ce se face atât la sfintele lui Dumnedeii. lăcașuri, cât și mai

vîrtos la săraci, bolnavi şi la. scăpătaţi, pentru că milostenia este virful
celor-lalte bunătăţi, căci răshim cerul şi răsbesce toemal la scaunul măririi

lui Dumnedei, şi celui ce face milostenia îşi zidesce lăcaş în cer
şi-l
face moşn6n împărăției ceresci şi multă îndrăsnâlă îl face: către
Dumne-

deii, de vreme ce însuși Domnul nostru Isus Christos se chezășues
ce (icend,.că: cori-ce al face unuia dintre aceşti .may: mari fraţi, mie
aţi făcut»;

așijdererea și după cuvîntul Sfîntului Ioan ce face
pentru milostenie: «la
atâta înălțime, dice, sue pre om milostenia Drept. aceea
şi ci robul stăpânului meii

Isus Christos şi Domnedeului

Caragea Voevod, rîvnitor

a tâtă făptura, [& loan Gheorghe

(iiind aceştii mari faceri de bina și voinic a întări
cele cu cuviinţă date mili pe la sfintele lut Dumnedei
. locașuri întru slava

a sfintului

numelui

săi şi întru

pomenirea, Nâstră,

-posatul Misail: monachul, ce aii fost logofăt de taină, aflat-am şi pentru 'răcum că încă din mică
„virsta .sa ai slujit Domnilor şi țării până
la ' vîrsta b&trâneţelor, și cugetând la cele de Dumnedeă plăcutecu
, a
sfinte biserici. aici în Bucuresci, săvîrşindu-lesa agonisslă, ai înălțat dout
cu tâtă pod6ba.. lor, . însă
una. ce se chemă mahalaua Ilagiului, la care se cinsteşce
şi se prăznuesce
hramul prea cuviGsel maicei

n6stre Paraschivel.şi al sfinţilor mai marilor . Voevod, Michail şi. Gavriil, şi alta
ce se numesce mahalaua Ccuş„ David,la care se cinstesce şi se prăznuesco.
hramul Prea Sfintei Prea Cu- ratei Stăpânei nâstre de Dumnedei Născătâre şi pururea
Fecidrei Marie!
și siîntul părintele nostru Nicolae Archiepi
scop 'Mirilor. făcătorul de minuni, unde aă făcut şi 14 chiliy spre locuinţa a.24
femei sărace. obrazo
mai alese şi călugărițe, de a cărora hrană și
îmbrăcăminte tot Misail
monachul
au

avut

purtare de

grijă în

viţa

sa;

cum şi--după sfîrşitul stii,
atât. pentru purtarea
de grijă şi chivernisâla acelor sărace,
cât şi pentru

eposalul Pana Bani
pie CBITOP, Și ehieornisitor pre nel să
is muci e păzea po deplin precum se af i cânu "oră răposatul

trecut, » ait lăsat
și „el el pripre nepotul
s&ă. credincio
ci aa s 9 UBer murind într'acest an
l
potul sci,
boerul Domnie!
Băbeanu biv Vtore Vistier; care
Pană
orînduiala acelor sărace cum și a Mele
bisericilor
a

ŞI Hintl-că

pe

lângă

acâstă. orînduială

ce

ai

făcut

acel:

_
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reposat at avut şi mili domnesci, adecă scutirea dreptelor bucate: stupi i
rimători şi vinul de vinăricii, cum şi o pivniţă de aice din Bucuresci de
domnâscă

la porta

din sus o ţincă scutită de fumărit, de căminărit, de vamă,

de vinul domnesc, de ortul vătăşesc și de alte angarii, pentru ca să fie
pentru vîndare de vin i de rachiii, spre chivernisâla acelor sărace; așijderea,
scutiă la vremea oeritului, cu pecetluitul domnesc, oi 200, şi la vremea, văcăritului, când se va întîmplă, după vremi, scutiă vite 20; țineă şi lude 10,
. peste
străini, scutiţi de tâte dăjdiile şi orînduelile câte es de la Vistierie

an în ţeră, cari sunt pentru adusul lemnelor pe la chilii şi pentru alte
posluşanii; luă şi de la Vistierie amîndouă bisericile pe an taleri 80, de

biserică câte taleri 40, însă de patru ori întrun an, la fieș-care an câte
taleri 20, pentru 'ccră, tămâe, unt-de-lemn şi pentru împărţit la săracele de
la chilii; şi iar luă pe lieş-care an, cu, pecetluitul domnesc, sare. oca 2000
de la ocna Telega; aşijulerea şi un om ţineă, care este orînduit isprăvnicel

spre purtarea de grijă şi poşlușanie la acele sărace, scutit şi apărat de tâte
dăjdiile și orînduelile Vistierici, căruia prin cercetare-i se da adeverinţă de

la D-lui Vel Vistier; precum pentru

sus se arată Ne-am

atdloverit Domnia

tâte aceste

mili şi orînduelice mai

Mea, atât din chrisâvele Domniei Sale

Constantin Mavrocordat, i din chr.sâvele altor fraţi Domni, şi din ehrisovul
Domnie! Sale r&posatului Michaiit Vodă Suţul dintru cea, dintâiu domnie;
că mal sus numitul r&posat epitrop şi ctitor Panait Băbeanu biv Vel Sluger,
cugetând

la cele de

Dumnedeii

plăcute,

cu a sa, agonisâlă ati „prefăcut, în

zidire de pâtră una dintre aceste două biserici, adecă cea din mahalaua
Stă.
Ccuş-David, ce eră de lemn, în care se-allă şi sf. icânăa Prea Curatel
ai zidit şi
pânci nostre de Dumnedeii Născttore. făcătore de minuni, şi
şi femei
12 chili, iarăşi de pâtră, în cari să lăcuâscă alte 24 călugărițe. tot, de
păzescă
se
Ji
să
căutare.
şi
grijă
de
purtare
cărora
a
sărace văduve,
lăsând

numitul ctitor, ca şi celor-lalte, atât în vicţa sa cât şi după mortei,
iar din nemul stii, mireni, iar nu călugări, fiind biserici

epitrop şi ctitor
la care se află locuind
acestă

şi r&posatul

călugări

Metropolitul

făcută

şi

sărace. văduve, precum, ai, dat

țării : Chir

de la I6t. 1773

Grigorie

lunie

archierâscă

pentru

carte,

cu

1, şi cu volnicia ctitorului

acesta,
'aşezămînturile ce prin
să zidescă biserica şi chiliile acestea şi să păzescă, nestrămutat, lăsând şi.
cartea Prea Sfinţiei Sale în şese ponturi cuprinde - de. orînduelile dăjliilor
Preaosfinţia Sa doi preoți, ca: să fie : nesupăraţi

aşezămîntul

tote - câte se cuprind în
preoţesci, şi s'au întărit prin chrisovul domnesc
cum Și cele vo i
cartea răposatului Metropolit, fiind cu bună orînduială,
sait mai adaos

atunci
mil, spre a se păzi în totă vremea nestrămutat; când
cu:pecetluit,. iar
anul
pe.tot
iea
să
milă domnescă bolovani sare 100, cari
şi. ajutorul săracelor de la chili;
de la Telega, ca să fie pentru chivernisela
aşijderea şi pentru doi preoți şi un diacon

ce vor

i la acestă st biserioi,

i de ploconul N etropo ie ,
să fie nebântuiţi despre rîndul dăjdiilor preoţesc!
ai săvirşit facerea iserici in
ca să pâtă sluji sfintei biserică; iar” după ce
o
mahalaua Câuş-David, făcând-o de petră peste tot,de zid, şi în rumuseţânc

şi 14 chilii de pâtră făcând împrecu tâte cele trebuincise pod6be, încă
|
sărace, i sati mal adaos acestă
.acele
locueşc
jurul bisericii, în care chilii
po.
vadră.
de:
Ialomiţa,
sud.

milă să aibă a luă din vinăriciul domnesc din se află pe la acel timp
bani doi cu părpărul de la câte vii lucrătore

cu
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l6t. 1792 în plasa Stelnica, Lichiresci, Slobogqia și oraşul, iar la altele ce
se vor mal sădi să nu aibă.a face, ca să fie pentru cheltuelile bolnavilor
ce vin de pe aiurea şi năzuesc la ajutorul Prea Sfinte! Stăpânel n6stre de

Dumnedeii

Născătâre,

a cărora

cheltuială şi purtare de grijă iarăşi

de către

numitul epitrop se săvîrşesce; așijderea să mal iea încă un ban de vadră
din plăşile ce se arată mal sus, care i sait făcut prostichiti de Domnia Sa

fratele Alexandru

Vodă

Moruz

şi saă

întărit şi de

fraţii Domni din urmă.

Deci învrednicindu-Ne şi pre Noi Domnul Dumnedeii cu domnia aceşti!
creştinesci ţări, am bine-voit şi, printr'acest domnescul Nostru chrisov, în

"întărim t6te milele ce se cuprind ma! sus, pentru care rugăm și pre alţi!
fraţi Domni, cari în urma Nâstră se vor învrednici cu domnia aceștii pravoslavnice ţări, să bine-voiască a-i înnoi şi a întări milele acestea, ca şi ale

Domniilor. Sale mili şi faceri de bine să fie în urmă de alţi! ţinute în semă;
şi am adeverit chrisovul acesta
cu însăși credința Domnie! Mele I& loan

Gheorghe Caragea Voevod, i cu credința prea iubiţilor Domnie Mele
fir,
Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea Voevod, martori fiind
și
D-lor cinstiţi şi credincioşi boeril veliţi ai Divanului Domnie! Mele:
pan

Constantin Filipescu Vel Ban, pan Radu Golescu Vel Vornic de 'Vera-de-sus,

pan Grigorie Brâncoveanu Vel Vistier, pan Grigorie Ghica
Vel Logofăt de
“Vera-de-sus, pan Radu Slătineanu Vel Vornic de “Vera-de.jos,
pan Dumitrașco
Racoviţă Vel Vornic al treilea, pan Istrate Kretzulescu
Vel Vornic al patrulea, pan Costache Suţul Vel Hatman, pan Michalache
Manul Vel Vornic
za pohtie, pan Michalache Suţul Vel Spătar, pan Costache
Vlăhuţ Vel Pos-

telnic, pan Atanasie Christopulo Vel Logofăt al străinelor
pricini, pan Nestor
pan

Vel Clucer,

Aleco

Mavrocordat

Vel

Căminar,

pan

Dumitrache Manul
Vel Comis, pan Michail Vel Pitar și ispravnie; și
sau scris chrisovul acesta
„la anul dintâiti dintru întâia domnie a Domniei
Mele,
nului Domniei Mele Bucuresci, la nascerea Domnului aici în orașul scauDumnedeii şi Mântuitorului nostru Isus Christos 1813 Martie 30, de
Nicolae
Logofătde Divan,
şi trecută în condică de Ilie Murgulescu
Logofăt za Divan.

(Cod. XLX, fila 77 v)
81. 16 loan
D-ta Vel

Gheorghe Caragea

Logofete

de era de-sus,

anafora, pine-voind Domnia

ot

mahalaua

arată

Vergului

ma! jos. —'1813

Voevod i Gospodar zemle vlachscoe.

cartea

după

arătarea ce Ne faci printr'acâstă

Mea și poruncim: să
Domnie!

Aprilie3.

Mele

se

cuprindătă

op

(Pecetea gpd.) -

|

e

facă

ore

|

aceștil biserici
i

de milele co

e

se

-Vel Logolăt.

„Prea Inălţate Dâmne,
,

Dupăă

ților

Ş

lumi
LD nată
A
epitropilor

porunca d
de

la,

Inălţime
1 i
sf.

biserică

“Tale

aici din Bucuresci, unde se prăznues ot
ce

ce

- ni Ss e

mahalaua

dăă
ce

la acâ
ACeSLI A
se

et

hramulsf. Dimitrie

ia

băă a

papa

1»

a

p

o -

preo,

isvoritorul de

ISTORIA

mir, ce este zidire domnâscă,

tare, m'am
din domnia
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făcută de răposata Dâmna Ancuţa, făcând

cerce-

pliroforisit că de la Măria Sa r&posatul Alexandru Vodă Ipsilant
dintâiii

s'a găsit în condica

Divanului

că ai avut

milă

de

o

sută bolovani sare de la ocnă și lude patru, 6meni fără pricină de dajdie,
care şi acel sinct fiind r&pus, şi altele ce-dice că âă mal avut, după jalbă
ce ai dat la I6t. 1810

la Divanul țării, făcându-se

cercetare, şi după condica

Divanului, i-aii dat sinet să i se păzâscă acestă milă; osebit.ait mai avut
orinduială de la luminaţii: Domni ca să-iea câte taleri 5 pe lună dela car-

vasaraua vămilor, precum şi pentru acesta v&duiii anaforaua întărită de Măria
Sa Constantin Vodă Ipsilant,
cu lect. 1803 Aprilie 1; ci'la cererea ce. fac
de a se înnoi

şi de Măria

Mărie! tale. — 1813

Ta,

arăt

Inălţimil Tale, și remâne

la milostivirea

Martie 30.
o
fila 20.)

(Cod. INN,

o
Vel “Logofăt.
e

"82. I& Ioan Gheorghe Caragea

Voevod.

După arătarea ce Ni se face printr'acestă anafora, de către D-lui Vel Lo:
gofttul de 'Ţera-de-sus, bine-voind

Domnia

Mea, poruncim

ca la vremea de

merticele de sare să se dea și aceştii sf. mănăstiri Bistriţei câte oca cinci
mil sare po an, drept mertic,-cum se dă şi altor mănăstiri;să încâpă ai se
da de la anul

viitor

inainte.— 1813

Aprilie 5...

(Pecetea «pd.)
Prea

SR

Inălţate

-

„„

|

Vel Logofăt,

Dumne,

După luminata porunca

Inălţimii “Tale, ce ni se dă

la acestă jalbă a cu-

viosului Iosif arghimandritu egumen sf. mănăstiri Bistriţei, făcând cercetare,
văduii în chrisov că nu are mănăstirea orînduită vre-o milă de sare, decât

numa! un schit al mănăstirii are rînduiţi 50 bolovani sare de la ocne; ci
fiind-că la acestă mănăstire se află din cele de frunte domnescă, cu cuviinţă

este ca, la vremea când se dat merticele la obraze şi mănăstiri, să se dea
și aceşti mănăstiri cinci, șese mii oca, a fi pentru trebuința mănăstirii, saii
precum va lumină Dumnedeii

pe Măria Ta

e

se va da poruncă

it

—1813 Martie 31.

„+. Vel

Logoltt,

(Cod. LAXIII, fila 473.)
83. Carte de milă
Fiind-că sf. mănăstire

a sf. mănăstiri
Sinaia

din

sud.

Sinaia din sud. Prahova.
Prahova,

fraţilor Domni de mai înainte, cât și prin cartea

Vodă Ipsilant, cu

l6t. 1803

Octombre,

ce

atăt prin alte cărți ale

Mărici Sale Constantin

o vădum

Domnia

milă vama din patru joi de la sborul ce se făceala vremea
vii în valea Negovenilor,

mănăstiri,

pe moşia aceştii

Mea, aă

avut

culesului de

făr de 'a se amestecă

vameşii la aceste 4 joi,.eare sbor, fiind-că de la o vreme incoce mutânduse de se făcea imai în jos, adecă la Urlaţi, vinerea în toți anii, e Pacea
egumenul cu vameşii: Urlaţilor, nevrând a-i: lăsă să-și. iea vamade la aces
V. 4, Urecii1.—

om.

X—dstoria

PPE
Românilor

-
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sbor, pricinuind că saii mutat de la Negoveni la Urlaţi; pentru care poruncim Domnia Mea ispravnicilor judeţului ca să cercetaţi şi, de se pote mută

sborul acesta a se face iarăși la Negoveni pe moşia mănăstirii, unde se
făcea mai dinainte, să aveţi a-l şi mută şi să se urmeze mila mănăstirii,
a-și luă adecă vama din 4 joi de la sborul acesta; iar de nu so pote mută,
fiind-că vameşii Urlaţilor nu pot ave nici un cuvînt a isterisi pre mănăstire
de mila privileghiului ce aă avut, căci de și sa mutat sborul acesta de la
Negoveni lu Urlaţi, dar mănăstirea nu avcă har de la Domni locul acela
unde se făccă sborul, ci vama de la acel shor, atuncca va r&mânt a se
face la Urlaţi, unde sa mutat de se face acum, ci mănăstirea să-și iea vama

din patru vineri, după privileghiurile domnesci

vămii

sborului,

făr de a se amestecă

vameşii

ce are pentru acest har al

întru nimic

la vama

acestui

sbor din 4 vineri, şi D-vostre ispravnicilor ai judeţului să faceţi pre vamesşi
a fi următori de a nu sta cu împotrivire de la sborul acesta; i saam receh
"pd.
— 1813 Aprilie 1.
Vel Logofăt.
(Cod. LĂXXV,

84.

fila 59.)

-

Carlea sfintei mmănăsliri Başcovul

Sfintei şi dumnedeescii mănăstiri Başcovul

ol sud.

Argeş.

ot. sud. Argeş, unde locuese

maici călugăriţe, ca să aibă volnicie cu acestă carte a Domnie! Mele şi să
iea din vinăriciul domnesc dintr'acest judeţ vin vedre 100 și, la vremea
dijmăritului, să scutâscă stupi 100; aşijderea să aibăa țin și lude 6, 6meni

străini, făr de bir și făr de gâlcâvă, cari să fie în pace și ertaţi de
dăjdiile ce vor eşi de la Vistieria Domnieci Mele în țeră, de nic! unele
"şi supărare să nu aibă; cărora Gmeni, după cercetarea ce se va face
către ispravnicii judeţului, de vor fi cu adevărat Străini, să li se

tote
val
de
dea

pe numele şi chipul lor adeverinţe, după care să li se dea şi pecetluituri
gpd. de la Vistierie, pentru că, fiind săracă acestă mănăstire şi făr de
nici

un ajutor de nicăirea, aii avut aceste mili.şi de la alţi fraţi Domni
de mai

înainte, prin cărţile Domniilor Sale, ce le vădum Domnia Mea.
Drept aceca
Ne-am milostivit şi Domnia Mea, de am întărit mila acâsta mat
sus arătată
și poruncim la toţi de obşte, ca să se păzâscă nestrămutat;
într'alt chip să
nu fie, că aşă este porunca Domnici Mele; i saam receh &pd.—1813 Aprilie
1.

(Pecetea gpd.)

Vel

Logofăt.

(Cod. LXXVII, fila 69.)
85. Cartea lui Gheorghe, cântărețul de la sfinta, biseri
că domnescă din
orașul Pilescă sud.
Argeş, a-şi sculi vinăiriciii şi dijmărit.

-

Dat-am cartea Domniei Mele lui Gheorghe, carele
se află slujind cântădin oraşul Piteștilor sud. Argeș, ca să fie
scutit și apărat de dajdie, să scutescă și drepte
"i dijmărit, care acestă milă ati avut-o numitul Şibucatele lu de vinăriciti
prin sinetul pd. ce-l
reţ: la sfinta biserică domnâscă

ISTORIA
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vtdum Domnia Mea. Drept aceea Ne-am milostivit și Domnia Mea, de i-am
înnoit mila acâsta de scutelă, pentru care poruneim la toţi câţi se cuvine
ca să se păzescă

întocmai

Aprilie 3.

și fără

strămutare;

i saam

receh

«pd. —

1813

(Cod. LXXVII, fila 69 +)
86. Chrisovul mănăslirii de la satul Vai-de-ei, ce se chemă Slobodia lui
Enache, sud. Ialomița, pentru milele ce are.

Sfinte! şi dumnedeescei.

Sloboia lui Inache,

mănăstiri

de

la

satul

Vai-de-ei,. ce

se chemă

de lângă Slăvica, pe apa Ialomiţei, unde sc cinstesce

şi se prăznuesce

hramul

şi sub

sf.

sfinţilor

şi marilor

Voevodi

Michail

și Gavril, i

proci pez plotnie, care mănăstire este zidită şi înălţată din temelie de creştinul r&posatul Mateiit Basarab Voevod, ce este dată şi închinată metoh
ascultarea

mănăstiri

de

la Sfetagora, ce

se numesce

Doheaiarii,

hramul sf. Archanghel, și cuviosului egumen Chir.......... şituturor
părinţilor călugări câţi vor fi locuitori întru acestă sf. mănăstire, ca să fie
sf. mănăstiri în delul Năenilor din judeţul Săcuenilor 33 pog6ne- de vie

și cu 13 stînjeni de moşie, ori-câtă se va alege dinspre tot hotarul, care
vii sunt tâto unele lângă altele şi îngrădite împrejur, pentru că aceste
pogâne de vie este dreptă maşie a sf. mănăstiri, însă jumătate sunt cumptrate de răposatul Mateiii Vodă, iar jumătate sunt cumpărate de părinții
călugări de la acâstă mănâstire, cu bani din venitul mănăstirii, de la megieşi
din Năeni şi de la alţii cu zapisele lor, de le ţine sf. mănăstire de atunci
până acum, de când aă fost cursul anilor '7182, tot cu bună pace, lăr de
nici o gâlcevă. Și iar să lie sf. mănăstiri
Domnia Mea, să aibă a luă în toţi anii de

ce scrie mai sus. milă de 'la
la ocna Slănic mertie de sare,

pe an bolovani 150, şi să o ducă orl-unde le va fi
vr6, să o vindă, sai să o trecă, şi să aibă paco de
de giurume de sare şi de totă cheltuiala ce ar [i
nimic val sait bântuială de tote câte sait (is mai

voia lor, la ce vad. ar
către vameşii ce vor fi
de către toţi vameșii,
sus să nu aibă. Și iar

Domniilor

Sale. Deci învrednicin-

să fie sf. mănăstiri milă de la Domnia Mea,să aibă a luă în. toţi anii din
vinăriciul domnesc din judeţul: Săcuenilor. pre an taleri 100; aşijderea
să aibă a ţin şi lude 30, Gmeni străini, cărora luându-lo adeverinţe de la
ispravnicii judeţului pe numele şi chipul lor, să le ducă la Vistierie, ca să
li se dea pecetluituri gpd., spre a fi în pace şi ertaţi. de 10te dăjdiile co
ar cşi peste an de la Vistieria Domnici Mele, să fie pentru treba și poslușania si, mănăstiri, să scutâscă şi de oerit oi 250; pentru că aceste mili
le-ai avut sf. mănăstire de la toţi cei mai dinainte fraţi Domni, precum Ne
pliroforisim

Domnia

du:Ne Domnul

Mea

Dumnedeii

din

chrisâvele

şi pre Noi cu domnia acești pravoslavnice ţări,

am bine-voit de am înnoit şi am întărit milele de: mai „sus arătate, ca să
i sc păzescă nestrămutat; pentru care poruncim Domnia Mea la toţi de

obşte nici un fel de supărare să nu faceți; și am

ințărit hrisovul

acesta

şi cu |
cu însăși credinţa Domniei Mele I& Ioan Gheorgho Caragea Voevoc
dor
Perii
rage
he
Gheorg
[ii,
Mele
Domniei
credinţa prea iubiţilor

stantin Caragea Voevod,

şi cu tot sfatul cinstiţilor şi credincioși

boerilor
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veliii al Divanului Domniei Mele: pan Constantin Filipescu Vel Ban, pan
Radu Golescu Vel Dwornic de 'Țâra-de-sus, pan Gri;zorie Brâncoveanu Vel
Vistier, pan Grigorie Ghica Vel Logofăt de 'Țâra-de-jos, pan Radu Slătincanu

Vel
pan
Vel

Dvornic «de 'Țera-de-jos, pan Dumitraşco Racoviţă Vel Vornie al treilea,
Istrate Kretzulescu Vel Dvornie al patrulea, pan Grigore Slătincanu
Logofăt de 'Țera-de-jos, pan Constantin Suţu Vel Ilatman, pan Micha-

lache Suţu Vel Spătar, pan Costache Vlăhuţu

Vel

nului, nostru

Chiriţă

Postelnie, pan Atanasie

Christopol Vel Logoftt al străinelor pricini, pan Nestor Vel Clucer,
pan
Alexandru Mavrocordat Vel Căminar, pan Dimitrie Manu Vel Comis,
şi
ispravnie pan Gheorghe Slătinânu Vel Logofăt de 'Țera-de.jos; și s'aii
scris
chrisovul acesta în anul. dintâi dintru întâia domniea Domnici Mele,
aici
în oraşul scaunului Domnici Mele Bucuresci, la anii de la nascerea
Dom-

Isus Christos 1815 Aprilic 3, de
(Cod. LXĂPUIL, fila 127.)

87. Cartea schilului

Logofăt

de

Divan.

Cornelul, de milele ce are.

Fiind-că schitul Cornetul din sud. Argeș, unde se cinstes
ce şi se prăznuesce

hramul tăierii capului sfintuluY proorocului

tezătorul,

se află chinovie

schit prin chris6ve domnesci ale r&posaţilor

le vădum

și Domnia

și înainte

mergâtor loan Bo-

de părinți călugărași sihastri cu stareţul

Mea, ai

fost miluit

Domni

de

lor, care

mal. înainte,

cari

cu dece 6meni din Omenii ce sunt

şedători pe moșia schitului Copicenii şi cu 100 bolova

ni sare de la Ocnele
Mari sud. Vîlcea, căci acest schit se află la loc
cu anevoe dea se hrăni
părinţii călugăraşi. Drept aceea dar, învredoicind
u-Ne Domnul Dumnegei

cu domnia acești! pravoslavnice țări şi arătându-se
orînduit. de ati cercetat D-lui Vel Logolăt de “Ţâra-d părinţii cu jalbă, am
e-sus şi prin anaforă
Ne-a făcut arătare, că jalba le este adevărată
și
că
schitul este vrednice de
ajutor. Ne-am milostivit dar şi Domnia Mea
și, printr'acâstă carte ce dăm
schitului și cuviosului. . ...
acolo, de am înnoit și am întărit acestă milăstareţul, cu părinţi! sihastri de
şedtori pe mosia Copăcenil a schitului, ca să de Gmeni dece din Gmenil
fie apăraţi şi scutiţi de dajdie
şi de ori-ce podvedi şi angarii
,

spre

a

fi pentru

ajatorul acestui schit, și
osebit să aibă de la Ocnele Mari din sud.
Vilcea a luă pe an câte una
sută bolovani sare în natură, a le fi pentru
mâncare, să nu cumpere, care
sare să înccpăa se da de la anul viitor
înainte
, ca să [ie sfintului schit de
ajutor şi de întărire, iar Domniei Mele
și părinţilor Domnie! Mele vecinică
pomenire. Rugăm dar și pre alţi fraţi
luminaţi Domni, ce vor fi în urma
Nostră oblăduitoriă acești! pravoslavnice
ţări, 'să bine-voiască a înnoi şi a
întări acâstă milă, ca şi ale Domniilor
Sale
mil și facerde
i bine să fie în
urmă de alţii ţinute în 'scmă; i
saam rceeh pd. — 1813 Aprilie
2.

„(Obd. XXVII, fila 46,

88. Cartea schiluluă Siănișdra
de milele ce awe..

Fiind-că schitul Stăniș6rI a din
1
Argeş, unde
nuesce hramul sf. marelui muce sud.
nic Gheorghe şi

se cinst esce şi se prăz-

este chinovio de

părinți

ISTORIA

sihastri călugărași

cu

staritul
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lor, se află între

munţi cu petre, cu

anevoe

de hrană şi la loc depărtat de locuinţa Gmenilor, care schit fiind sărac desăvirşit, făr do

nici

un

venit

de nicăeri, ai

cerut

mila

Domniei Mele

a

fi

ajutaţi la lipsa lor, şi după cercetarea ce aii făcut D-lui Vel Logofătul de
'fera-de-sus, prin anafora ai făcut arătare Domniei Mele că jalba le este
adevărată şi că locul este cuviincios de ajutor. Ne-am milostivit dar Domnia
Mea şi, printr'acestă domnâscă a Nâstră carte, ce o dăm la mâna cuviosului
stareț Sava Schimnicu şi a părinţilor sihastri ce se află acolo, le hărăzim

mila acâsta, adecă: să aibă a ţin lude qece poslușnici, a le fi pentru slujba
schitului, spre a le înlesni trebuinţa hranei lor, cari să fie apăraţi de dajdie
şi de ori-ce podvedi şi angaril;, asemenea să aibă a luă pe an dela Ocnele

Mari 4.000 oca sare în natură, a le fi pentru mâncare, să nu cumpere; de:
osebit să aibă a luă po:lună de la vama Pitescilor una oca lumînări de
câră i una

oca

unt-de-lemn

de

oca

i o jumătate

să

care

tămâe,

urmeze

a

lo da vameşii preste banit cămărei; care acestă milă de sare i de la vamă
să li se dea de la luna lui Ianuarie 1 a anului viitor înainte. Drept aceea
întărim mila acâsta,

ca să so păzescă

țeri, ca să înnoiască

şi să întărâscă

întocmai şi fără strămutare,a fi Dom-

nici Mele şi părinţilor Domniei Melo vecinică pomenire. Rugăm dar şi pre
alți frați Domni, co vor fi în urma N6stră oblăduitori aceşti! pravoslavnice
acâstă

milă, de a fi şi Domniilor

Sale

vecinică pomenire; îi suam receh &pd. —- 1813 Aprilie 2.
(Cod. LAAVII, jila 63 v.)
Carlea

89.

schitului

Bradu

Sfintului şi dumnedeescului

din

Vîlcea

sud.

ce are.

de milele

schit Bradul din sud. Vilcea şi călugăraşilor

a Domniei
sihastri de la acest schit, ca să aibă volnicie.cu acâstă carte
la D-lor
ducă
să-i
,
găsinducarii,
pre
străini,
Omenii
din
doi
lude
găsi
a
Mele
le dea
să
,
adevărat
cu
străini
fiind
și
ispravnicil judeţului, ca să-l cerceteze,
şi

şi chipul lor, după

adeverinţă pe numele

care adeverinţă

să Ji se dea

dăjdiile și orînpecetluituri gpd., ca să fie în pace şi nesuptraţi de tote
călugărașilor si- |
ia
posluşan
de
duelile Vistieriei, spre a-și pute să-şi caute

i rimători 50,
hastri; aşijderea să scutâscă şi la vremea dijmăritului stupi Domnia Mea
şi la vremea, oeritului oi 500; cari aceste mili Ne-am adeverit
prin cărţile Dom:
că le-ati avut de la fraţii
niilor

Sale

ce

am

vădut

Domni

Ne-am

de mai

adeverit;

înainte, precum
drept

aceea

Ne-am

milostivit şi

Mele, prin care poruncim
Domnia Mea de le-am dat acestă carte a Domnici
e mai sus, nestrămutate
ca să li se păzescă milele acestea, ce se cuprind
facă peste acestă carte, că
le
nu
să
tot-deauna, nimeni întru nimic supărare
1813 Aprilie 2.
— .
gpd
receh
saam
i
așă este porunca Domniei Mele;
Frumos din sud. Vilcea.
Asemenea carte sat făcut schitului Isvorul
din sud. Vilcea.
Ezerul
Asemenea carte sai făcut şi schitului

(Cod. LĂXPII,

|

flu 67»)

biserica domnescă.
90. Carlea la trei preoți paznici le
ce sunt paznici la slinta şi
Dat-am domnesca Nâstră carte la trei preoți,
Pitescilor, unde se cinstesce şi

dumnedecsea
E)

biserică

domnâscă din

oraşul
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se prăznuesce hramul slintuluY marelui mucenic Gheorghe, ca să fie aceşti trel
și

preoți

casele

lor în pace

şi ertaţi de birul preoţesc şi de tâte altele

vor eși de Ja Visteria Domniei Mele peste an în țeră și pe preoți, de câto
unele nici o supărare să nu aibă; aşijderea şi ale lor drepte bucate nici
scutite şi apărate, stupil i rimătorii câți vor av6& de dijmărit, şi vinulsă [ie
ce

vor face în 6 pogâne

de vie sud.

Musceli Argeş aptrate de vinărieii

tru că acâstă milă a avut-o numiții preoţi de la fraţii Domn! do ma! i, penînainte,
precum şi din cărţile Domniilor Sale Ne-am adeverit. Drept
aceea,
Ne-am
milostivit şi Domnia Mea de le-am înnoit acestă milă, ca să
li se păzescă
nestrămutat; pentru care poruncim D-vâstre ispravnicilor al
judeţuluii
altor slujbași, ce vor fi orînduiţi veri cu ce slujbă pe preoţi, i D-vâstre
boeri

dijmari vinăriceri, i ţie judeţule de acolo, v&dend cartea
Domnici Mele, supărare de nimic să nu le faceţi, că așă este porunca
Domnie! Mele; i saam

receh gpd
— .
1813 Aprilie 5.
(Cod.
91.

Dat-am
sub

LĂXAVII,

fila

67

Cartea, schilurilor

cartea

muntele

col

.

v,)
ce sunt

Domniei

Mele

mare

Coziei,

al

sub

muntele

cel mare

al Coziei,

sfintelor şi dumnedeescilor schituri, ce sunt
care

se

châmă

Schitul

de

după

'Turn şi
ot sud. Argeş, unde se cinstesce și sc prăzn
uesco sfintele hramuri Vovedenia Prea Sfintei Născătâre de Dumn
edei și Pururea ecidrel
Marici şi sfinții mai mari Voevodi Archi
stareţi Michail și Gavriil, și tuturor
părinţilor călugărași câţi se află lăcuitori
la aceste slinte lăcaşuri, ca să le
fie lor milă de la Domnia Mea, să ica
la vremea praznicului de la Visteria
Domnici Mele, în toţi anil, câte taleri 30,
ca să fie pentru cheltuiala praznicului, şi să aibă a scuti de dijmărit
stupi 150, i de oerit of 250, şi de
vinăricii pogone 5, drepte bucatele
sfintelor schituri; să aibă a ține şi lude
4, 6meni străini, pre cari, gasindui,
săi ducă la D-lor ispravnicii judeţului
cărora, făcându-li-se cercetare și fiind
fâr de pricină de dajdie, li'se vor
da
și pecetluiturile Domniei Mele,
de

schitul

Păușa

a
de podvedi şi angarii; pentru că fiind îi în pace şi nesupăraţi de dajdic şi
aceste sfinte schituri la un loc de
munte, făr de înlesnirea hranei
lor, ati

Domni de mai înainte, prin chrisâvele avut aceste Mili şi de la, r&posaţii
Domniilor Sale, cari le vădum
„Domnia Mea. Drept aceea, învrednici
și
ndu-Ne Domnul Dumnedei cu
domnia
aceștii. pravoslavnice ţări, am binevoit Domnia Mea, de am înnoit
întărit acâstă milă printr'acâstă carte
Și am
a Domniei Mele, ca să fie Domni
Mele și r&posaţilor părinţilor Domni
et
Mele vecinică pomenire. Rugăm
și pre alţi fraţi Domni, ce vor oblădei
dar
ui în urma N6stră acâstă pravoslavnică
țeră, casă întărâscă şi să înnoiască
mila acâsta și cu cărţile Domniilor
Sale, ca şi ale Domniilor Sale
milă și faceri de bine la asemenea
fie cinstite și ținute în s6mă; i
locuri să
saam receh epd.— 1813 Aprilie
5.
(Cod. LXXVII, fila 68 ,)
„92.

Chrisovul mcnăstirii

Coziei de milele ce are,

Sfintei și dumnedecscei mănăstiri Cozie
i, unde se cinstesce şi se

prăz-

ISTORIA
PD
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i

i
țitei Troiţe, ca să fie sf. mănăstir
nuesc6 hramul prea sfintei şi nedespărvinăriciii de pe rnoşia mănăstiri! Râmluă
i Divimili de Domnia Mea, să aibă a
i Cătescil sud. Vilcea, i Orlea,
,
scil
măne
Căli
!
acest
că
plea ot sud. Argeș,
ru
pent
i Gârdanul sud. Mehedinţi,
tă
aces
strița sud. Romanați, i Prăstol,
ta
sfin
ită
milu
fost dat şi a lost
le
sove
chri
vinăriciti dintraceste deluri le-ati
cu
ni
Dom
saţi
de alţi r&po

vreme
mănăstire încă de mai înainte
ndu-se rtsmedin întîmplările vremilor făcâ
,
sove
chri
ina acesta
Domniilor Sale, cari
pric
ar fi putredit, și arătând
le-ai înSa,
riță, ascundendu-le prin peşteri,
nia
Dom
Racoviţă Voevod,
Domniel Sale răposatului Mienait niri Sale ot. Jât. 7251, şi în urmă şi alţi
Dom
tărit mila acesta, cu chrisovul
sâvele Domnie! Sale

am adeverit din chri
Domni, precum pentru acesta Neu-Ne Domnul
lât. 1153. Deci învrednicindi-R
umânesci şi
Alexandru Cehan Voevod ot
Țăr
e
aceşti pravoslavnic
nia
dom
cu
Noi
pre
şi
înainte că
i
Dumnedei
tuturor fraţilor Domni de maile Alexandru
le
sove
chri
Mea
ia
Domn
nd
frate
văde
din chrisovul Domniei Sale
ai avut acestă milă, precum lât. 1793 Iunie 17, i din chrisovul Domniei
lât. 1798
Voda Moruz, ce-l vtdum, cu
Hangearlâul, ce-l văqum, cu am dat şi
ă
Vod
in
tant
Cons
lui
satu
de
Sale r&po
milostivit Domnia Mea
Auuust 17, Ne-am

adeverit, Ne-am

printr'acest

chrisov

al Domnici

Mele,

ca

să aibă

sus, însă
din dâlurile ce scrie mai
ul
rici
vină
luă
a
e
stir
acestă sf. mănă
t vinăriciii, să aibă a
fi trimeși să strîngă aces
vor
carl
ii,
stir
mănă
nesc şi să facă
Smenii
de-odată cu vinăriceri! dom

am înnoit mila

acesta

şi

tot
de vinăumblă şi a scrie vinăriciul
altul, iscălite "fiind amîndouă
şi
ca
unul
banii
ea
men
d
ase
nă stringen
dout catastişe
mănăstirii, şi aşă împreu
ii
Gmen
bani
de
po
şi
vin.
esci
ă
o vadr
ricerit domn
ă de plătesc dajnicii, de si. mănăstire de vadră
plat
de
este
ce
ui,
iciul
vinăr
cari bani să aibă & luă
4 și ploconul de nume, dindupă cum ai avut obiceiii de ai luat și maiă
doi bani de vadr
„câte dot bani şi părpărul,
să aibă a luă iarăși câte ea domnâscă ce
ci
nes
dom
rii
rice
vină
şi
cart
în
înainte,
cum li se va cuprinde
măşi poclonul de nume, după ba vinăriciului; şi iarăşi să aibă a luă sf.
nsluj
pămi
de
ă
tina
mân
ii, otaş
li sc va da la
d vii pe moşia mănăstir
aven
fi
tină
vor
otaş
ce
ru
cei
pent
la
vadră, însă
năstire, de
ni,
dou&-qeci vedre vin 0
tului, după obiceii, din aşijderea, să aibă a ţine şi lude 20, 6meni străi
ecerc
;
bani
după
ra
vin 'să iea iar nu
avut şi până acum, căro străini cu adei-a
ce
ic,
dajd
de
ţului, fiind
fâră de pricină
li se
de către ispravnicii jude
ul lor, după care să
chip
tarca ce li se vor face
şi
ele
num
pe
Dom
al
ţă
erin
sov
adev
chri
vărat, să li se dea
Domnia Mea am dat acestmilă, nepoprită, ca
şi
deci
;
gpd.
tă
dea şi pecetluituri
i, ca să-şi iea acâs

nesmintit
tei mănăstir
nici Mele mai sus numi de întărire şi chiverniselă în, toță. anil
it chrii
întăr
am
să fie sfintei mănăstir
vecinică pomenire; Şi
Mele
i
gea
nie
Cara
Dom
iar
he
org
Ghe
şi făr de zăticnire,
Domniei Mele 15 loan Gheorghe) Caragea
ința
cred
şi
însă
cu
Mele fii,
sovul acesta
prea iubiţilor Domniei Gind şi D-lor cinstiţi şi creVoevod, î cu credinţa
ori
mart
;
Lilipescu
gea Voevod
Voevod, Constantin CaraDivanului Domnici Mele: pan Constantin
ai
i
veliţ
us, pan Grigorie
dincioşi boeri
Vel Dvornic de. "âra de-s de Ţ 6ra-de-sus,
scu
Gole
Radu
pan
Vel Ban,
orie Ghica Vel Logofăt

Grig
trașco Racoviţă
Brâncoveanu Vel Vistier, pan
era de-jos, pan Duminie
de
nic
Dvor
Vel
al patrulea,
nu
inea
Vel Dvor
pan Radu Slăt
Istrate Kretzulescu
Vel Dvornie

al treilea, pan
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pan Iordache Slătineanu Vel Logofăt de
Ţera-de-jos, pan Costache Suţu
Vel Ilatman, pan Michulache Manu Vel
Dvornic za politic, pan Michalacho
Suţu Vel Spătar,

pan Costache Vlăhuţă
stopulo Vel Logoitt al străinelor pricini, Vel Postelnic, pan Atanasie ChriMavrocordat Vel Căminar, pan Dumitrache pan Nistor Vel Clucer, pan Aleco
Vel Pitar, şi ispravnie pan Grigorie Ghica Manul Vel Comis, pan Michail
Vel Logofăt de 'Țâra-de-sus; și
sai scris chrisovul acesta întru întâiul
an
al Domniei Mele, în oraşul Bu.
curescilor, iar

za Divan.

„:

de la nascerea lui Christos 1813 Aprilie

(Cod. LXXVII,

6, de Nicolae

Logofst

fila 73)

93. Cartea Visericei Dobroşăscii de
la sud. Ilfov.
"„Dat-am

cartea Domniet Mele sfint
de la satul Tărtăşescii sud. Ilfov, undeei și dumnedescol biserici Nobroşescil
se prăznuesce hramul Adormirii Prea
Slintei Născâtâr

e de Dumnedeii şi a sfintuluy
ierareh Nicolae, şi școlel ce
se află la numita, biserică, ca
să aibă milă de la Domnia Mea
a ţin6 pentru
treba și posluşania sfintei bise

rici
de pricină de dajdie, pre cari acum și a şc6lei lude 12, 6meni
să-i aducă din străinătate,
al biserici! și lude 6 ai șcOlei,
fiind-că acâstă milă ai avut-o
îraţi de mai înainte, precum Ne
pliroforisim Domnia Mea din
niilor

străini şi făr
însă lude 6

şi de la alți
cărțile DomSale, ce le vădum; drept acec
a şi Domnia Mea, milostivindu
întărit mila acâsta, ca să se
-Ne, am
păzescă nestrămutat, pe cari
aceste lude găsindu-i, după cerzelarea ce
|; se va face, fiind străini şi
făr
li se dea și pecetluiturile Domn
iei Mele, spre a [i în pace șide pricină, să
Poltim și pre alți fraţi Dorâni,
nesupăraţi.
ce în urma Nostră se vor învr
ednici cu domnia
aceștii pravoslavnicțări,
e. să bine-voiască a înno
i şi a întări mila acesta ca
un loc cuviincios,

pentru care
supărare să nu facă, că aşă este poruncim Domnia Mea nimeni întru nimie
porunea DomnieY Mele; i saam
— 1813 Aprilie 8.
receh gpd.
|

(Cod. LXXYII, Ala 68.)
91. Chrisovul schituluy "Cernicăa
din sud, Ilfov.
-'Tote facerile. de bine şi milo
mite înaintea, lui Dumnedeii, steniile câte săvirşesce cine-vaşi sunt priȘI au alergat în pustictăți și iar mai vîrtos către cei ce ai părăsit lumea
în locuri osebite, ca să petrâuă
intru posturi și întru
viCță îngerâscă

se roză

pentru

rugăciuni,
Imp&raţi, pentru

neadormiţi

diua

şi n6ptea,

cari

neîncetat

Domni şi pentru toţi prav
știni, cu cale este a mângâiă
osla
pre
dînșii la răbdarea lor și a-i vnicii crebuinţele, cari ca nisce 6me
ajută la treni
oreși-care hrană a vieței lor, în cât sunt vii pre pămînt urmeză a avâ
ruiţi până în sfirşit de slăbic şi asupra trebuințelor lor, ca, să pâtă [i nebiiunea firii omenesci. Drept
Mea, după ce Ne-am adov
aceea dar și Domnia
eriţ de _viâța cuviosuluy
“ucenicul r&posatului cuviosulu
stareţ Chir 'Timoteiă,
i stareţ Gheorghe din schi
tul Cernica ot sud.
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ce sihăstresc

călugări

llfov si a părinţilor

cari până acum

acolo,

că petrecerea şi orinduiala
se aflat în numtr . . . . . . „cum
chinovion după rinduiala
-se
uirii lor este vrednică de laudă, păzindu
şi cum că nici un
Părinţi,
r
Sfinţilo
or
tagurel şi după aşezarea canânel
a le este la
nădejde
tâtă
numai
fără
lor,
ciose
nu ati la cele trebuin
creştinilor, am

înnoit

am

numai

bine-voit, şi nu

întărit

şi am

tote

vie:
Sfevenit
mila

milele

Domni de mai înainte,
ce ati avut cu chrisâvele ce le vidum ale fraţilor
locaşuri şi mat virtos
eii
Dumned
lu
sfintele
ci, după evlavia ce avem către
milă de la Domnia
către liniştita vicţă a părinţilor chinoviaţi, am şi mal adaos ca la un schit co se
una,
tot-dea
Mea, precum mal jos se arată, de a le ave
să li se dea pe tot anul
păzesce chinovion cu deosebire din altele. adecă
de la Visteria

100 la di întâitt de Mai,
i pentru Oreşk-cari

însă

Mele,

Domnie!

hrăni

Octombre, i taleri

la di întâi

200

taleri

cară bani să fie pentru cojâce, încălțăminte la toți,
40
să aibă a

aşijderea

a vieţii lor;

şi lude

ţin

ă de dajdie, ce i-au avut
scutelnici, însă lude 28 Omeni străini şi fără pricince i-ati avut cu deosebită
după chrisâve, i lude 5 după catastihul Vistieriei,
Domnia Mea sfintului

t de către
carte, și lude şepte, străini, cari sati hărăzi
dârvari, cărora, după adevedece
pe
schit, ca să-l aibă pe 80 posonari şi
şi pecetluituri de la Vis-

dea
inţele D-lor ispravnicilor judeţului, să li se ăraţi; să scutescă ori-câte oi
nesup
şi
pace
în
fi
a
spre
teria Domnie! Mele,
oerit; pentru cari poruncim
va ave sf. schit, drepte bucate ale sale, de ţă, ori cumpărat, să nu supere
credin
în
vor ave ocrit, ori
slujbaşilor orl-ce
schitul cu a cere plată
să aibă şi una

runcim

oerit, cu

de

bolovani

sută

ce vor

cămăraşilor

de

ave

pici

sare,

ocne,

de

un

cuvînt, ci să le dea bună pace; “

la ocna Slănic,

do

care

iarăşi po-.

ori în credinţă, saii cumpărate,

tot-

natură, fiind trebuinci6să schitului
făr de a-i isterisi cu verk-co pricină; .
ori-ce dare şi angarie obicinuită şi
pe alte schituri şi mănăstiri ale

deauna să aibă a da aceşti bolovani sare în
pentru părinţi şi pentru vitele schitului,
de
asemena să fie acest schit apărat şi ,
vremi
după
lă,
întîmp
va
se
inuită
neobic
ia Mea schitului acestuia şi apărarea,
pămîntului acestuia; încă hărăzim Domn
ărat, cum şi 2apărarea de banii şc6de către gelepi i beiliceit, ca să fie nesup
at;
, ca întru tâte să fie acest schit apăr
lelorşi de ori-ce alte angarii a țăriă
din:
,
ărul
părp
şi
ă
vadr
câte 5 bani de
așijderea să aibă şi tot vinăriciul, adecă poporul Piscu Boului, ce aro numire și
din
ă
adec
,
Saac
sud.
rul,
tracele popâre din
de jos, 'Pisienil ce are numire şi 'Tăta
din
Udrescii, valea Rujii, Boba în dosurile
Roş
Malu
tii,
Tres
numire şi valea
i valea Secă, Piscul Corbului, ce are ea vinăriciului părinţii sau &menii ce-i
vrem
bani,
poporul Tohani, pentru care la
erie, să scrie şi să măsore şi să iea
Visti
la
de
cot
d
luân
tec
va orindui,
ames
esci
domn
, la care vinăricerii
cu urmare după ponturile vinăriciului
i să se poti
să nu aibă, ca cu cele de mai
ajută la trebuinţele

ce

aă,

sus mili

fiind

datori

şi cu

părinţii

acest
de

vinărici

obşte ai acestui

schit a

ru bună
de-apururea întru slujbele lor pent
Mele
rugă pre milostivul Dumnedeit
iei
Domn
a
ru
pent
vnice țări,
starea şi îndestularea, acestei pravosla
ru
pent
Deci,
ri.
ctito
lor
saţi
r&po
e
etel
stare şi ajutor dumnedeesc şi pentru sufl
am
,
tare
rămu
sus se cuprinde cu nest
ca să se păzâscă tote milele ce mail
Domniei Mele [& loan Gheorghe
întărit chrisovul

acesta

cu

însăși

credinţa:

fil, Gheorghe
iubiţilor Domnie Mele D-lor
Caragea Voevod, şi cu credinţa prea
cinstiţilor
uria
mărt
cu
i
od,
Voev
gea
Voevod, Constantin Cara
Caragea
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şi credincioși boerilor velit ar Divanului

Filipescu Vel Ban, pan Radu

gorie

Brâncoveanu

Vel

Colescu

Vistier,

pan

Domnici

Mele: pan Constantin

Vel Vornic de “Țera-de-sus, pan Gri:

Grigorie

Ghica

Vel

Logofât

de "Ţâra-

de-sus, pan Radu Șlătineanu Vel Vornic de 'Țera-de jos, pan Dumitraşco
Racoviţă Vel Vornic al treilea, pan Istrate Kretzulescu Vel Vornic al pa-

trulea, pan

Iordache

Slătineanu

Vel Logofăt de 'Țera-de jos, pan Constantin

Suţu Vel [Hatmanpan
, Michalache Manu Vel Vornic za politic, pan Michalache

Suţu Vel Spătar, pan Constantin Vlahuţ Vel Postelnic, pan Atanasie Christopol
Vel Logolăt al străinelor pricini, pan Nestor Vel Clucer, pan Alexandru

Mavrocordat

Vel

Căminar,

pan

Dimitrie

Manu

Grigorie Ghica Vel Logolăt de Ţera-de-sus;
la întâiul an dintru întâia domnica Domnie
Domnici Mele Bucuresci, la anil de la zidirea
Domnului Dumnedeit și Mântuitorul nostru

de Chiriţă Logofăt de Divan.

(Cod,

Vel

Comis, şi ispravnic

pan

şi sati scris chrisovul acesta
Mele, aici în oraşul scaunului
lumei 7321, iar do la nascerea
Isus Christos 1813 Aprilie 8,

LXXVII, fila 79 v)

95, Chrisovul mnăslirii Spivei, ce este închinală la Grigoriit ol Sfelugora
_De

vreme

ce cuviosul

sl. mănăstiri Grigori

între monachi

Chir

ot Sfetagora, din rîvna

Ioachim,

sa

fiind

ce este curat fiul al

pornit

spre

fapte

bune, ai făcut multe bunătăţi, nu numai cu al sti bani, ci şi
cu datorii,
răscumpărând atâtea suflete creştinesci din robio, cum și dintr'ace
ste două
țări, Țera-Rumânescă şi Moldavia, în răsmerița cea veche
a uşilor, pe
carii, cu a sa silință și trudă slobodindu-i, 1-a făcut volnici
de ati mers
lieş-care pe la locul lor; și fiind trimis aici de obştia exarchiel,
despre partea
tuturor a sfintelor mănăstiri ot Sfetagora, iarăşi pentru [olosul
mănăstiresc
silindu-se, în tâtă vremea, către fapte bune pentru obşte
și pentru sine și

petrecând viâță cuvidsă,

aii voit cât va ședâ.aici să nu se supere

dorita
sa odihnă, cerend de la Prea Sfinţia Sa Părintele Metropolit
Grigorie un colţ
“despărţit de sgomotul lumii ca si se odihnâscă fără
de gânduri. Deci Pre'osfinţia Sa, către mulţămirea care tot n&mul creștinesc
eră. dator să aibă
către cuvioşia Sa, găsind acest sfint locaș potrivit după
dorirea sa, adecă
în biserica ce at făcut-o răposatul Spirea dohtor pe moșia,
sfintel Metropolii,
„ande se cinstesce și se prăznuesce hramul sf. ierareh
făcătorului de minuni
Spiridon, care eri afierosită Sfintey Metropolii, pentru
mat multă sufletâscă
pomenire și pururea aducere aminte a acelui r&posat
dohtor Spirea, ctitorului
aceștii sfinte biserici, şi pentru pomenirea rudelor
sale,
biserică Cuvioşiei Sale şi sfintei mănăstirii sale Grigoriă ai afierosit acâstă
, ot Sfetagora, cu
tote sfintele odâre şi vase ce s'aă dat prin catastih
în mâna Cuvioșiei Sale,
ca să aibă apururea locaș, atât Cuvioşia Sa, cât
şi părinţii cari! se vor
trimite de vremi de Cuvioşia Sa şi de la numita
mănăstire a sa aici, ori
pentru deosebită a mănăstirii sale trebuinţă, saă pentru
de la Sfetagora, rînduind Sfinţia “Sa răposatul Metropol obștea mănăstirilor
it și hotarul locului
bisericii, lungul de amîndouă părţile stinjeni 32, latul
stînjeni 24 drepţi, în
care se cuprinde și viişora care este lucrată, adecă pog6ne
cinci
patru,

jeni

care

pe larg se

arată

acestă

afieromă

și semnele

şi stîn-

hotarului

în
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Sale răposatului Metropolit, ce ai dat la mâna Cuvioşiel

cartea Preaosfinţici

iscălitura şi pecetea Prea
Sale, cu let. 1776 Maiii 15, iscălită şi întărită cu
acolo, ce este iarăși pe
tot
Sfinţiei Sale; îur via ce are acestă sfintă biserică
de un Christofi căă
lucrat
ce
pămîntul Sfintei Metropolir, fiind fost Greşicu ai sti bani, prin
ul,
dohtor
Spirea
t
răposa
pitan za lefegii, nâmul acelui
Chir Ioachim cheltuiala cu
toemelă şi aşezămînt iscălit, ai întors cuviosul
ai cumpărat, după cum
şi
ban! sata, taleri 350, acelui Christofi căpitan

pentru tâte aceste Xe adoverim

Domnia

Mea din chrisâvele fraţilor Domni

ului milele domnesc, precum
de mai înainte, ce le-am vădut, făcând şi schit
văqendu-le Domnia Mea că
mal jos se arată; deci acâstă aficromă şi milă
tivit de le-am întărit şi le-am
sunt cu tâtă dreptatea făcute, Ne-am milos
ov, ea dania să fie bine întechris
u
Nostr
înnoit şi printr'acest domnescul
dră în veci, şi că nu se pote luă
meiată, nesmintită şi ncelătită nică odini
sub altă străină stăpânire, nici
de către nimeni nici odată ca să se dea
fel de chip, şi milile să i se
n
să nu se supere de nimeni altul în vre-u
10 scutelnici pentru posluşanie,
păzâscă pururea nestrămutate, adecă lude
ri pe numele şi chipul lor;
cirora să li se dea de la Vistierie pecetluitu
vremea oeritului; aşijderea să iea pe
cum şi oi 200 să scutescă de oerit la
cari bani să

lui Tirgului-de-afară,
tot anul câte taleri 100 de lu vama oboru
ci, spre a-l fi de trebuinţă, iar
biseri
sfinte
i
se dea la dina hramului aceste
vecinică pomenire. Şi am întărit
Domnici Mele şi părinţilor Domniei Meleei Mele I& loan Gheorghe Carageu
chrisovul acesta cu însăşi credința Domni
Domniei Mele fii, Gheorghe Caragea
Voevod, şi cu credinţa prea iubiţilor marto
ri fiind şi D-lor cinstiți şi cre-

Voevod, Constantin Carase: Voevod,
escu
Domnici Mele: pan Constantin Filip
dincioşi boeril veliţi al Divanului
Brânrie
de '6ra:de-sus, pan Grigo

c
Vel Ban, pan Radu Golescu Vel Vorni
Ghica
rie
Grigo
coveanu Vel Vistier, pan
Radu

Slitineanu

Vel

Vornic al treilea, pan

Vornic

Jera-de-sus, pan

Vel Logofăt de

de 'Ţera-de-jos,

Istrate Kretzulescu

pan

Vel

Dumitrașco Racoviţă Vel

Vornic

al patrulea,

pân

'Țera-de jos, pan Constantin Suţu Vel
Gheorghe Slătincanu Vel Logoftt de
c de politie, pan Michalache Suţul
Vorni

Vel
sie Christopol
ţ Vel Postelnic, pan Atanapan
Vlăhu
antin
„Alexandru
„Vel Spătar, pan Const
,
Nistor Vel Clucer
Vel Logoltt al străinelor pricini, pan
Iatman,

pan

Michalache: Manul

Mavrocordat Vel Ciminar,

pan

Dimitrie

Manul

'Țâra-de-sus;

Vel

Comis,

ȘI Sau

și ispravnic

soris chrisovul

Vel Logoltt de
Mele, aici în orașul
dintru întâia domnie a Domniei Nostru Isus Cristos
ti
dintâi
acesta în anul
la anii de la Domnul
scaunului Domnici Mele Bucurescă, de Divan.
ăt
Logof
ţă
1813 Aprilie 8, de Chiri

pan Grigorie

Ghica

(Cod. LAXXVII, fila 50 v;)

96. 75 loan

Gheorghe

Caragea

Voevod î Gospodar zemle vlahscoe.

.fi primită Domnici” Mele acestă
Pentru trei pricini cuviinci6se nu pâte
întâi adecă pentru căci sorocul
a piritului Chiril Aghiorghitul,

urmare

ail luat cu ombaasim lerodiaconu, In care
de tre! ani al jăluitorului Gher
epitropi ai st.
nte
înai
către cei de mal
tichiti acestă mănăstire Stelea, de
[ie orinduiță
să
ue
treb
i
stir
mănă
a, că la

mormînt,

nu sat

împlinit;

al doile
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egumeni, iar nu arendași mireni, şi de so va vinde venitul moşiei aceştii
mănăstiri la altul, precum cere numitul Chiril, atunci, fiind-că altă moșie nu

mai rămâne mănăstirii, urmeză a lipsi şi egumenul dintr'însa și a
se închide
şi sf. biserică; şi al treilea, că jăluitorul Gherasim, în trecuta diiastim
ă a

egumeniei sale, s'a arătat cu bună petrecere şi bun econom, precum
și din
i a boorinașilor ot Tirgovişte se face dovadă, cu cât mal
virtos că dintr'a sa proeresis se făgăduesce a înveli şi sf. biserică,
lăr de
a fi dator. Drept aceea dar, hotărim Domnia Mea, ca până la
împlinirea
soroculu

jalba locuitorilor

i de trei ani, să rămâe acest Gherasim Ierodiaconu nestrămu
tat din
egtimenia mănăstirii Stelei ot 'Tirgovişte, urmându-i-se simfonia
întocmai,
fără câtuși de puţină strămutare, și pirîtul Chiril să nu
fie volnie a se
atinge câtuși de puţin de niciun venital mănăstirii, sati
a vinde dintr'insul

la alt cine-vași, fiind însă dator şi Gherasira a înveli biserica,
după lăgăduiala
ce ait dat, -— 1813 Aprilio 26.

(Pecetea gpd.)

:

.

Prea Inălțate

Ma

Vel Logofăt.

Domne,

După luminată porunca Inălţimit Tale, ce mi
s'au dat la jalba cuviosului
Gherasim Ierodiacon, egumenaș de la mănăstirea
Stelea ot Tirgoviște, metoh
Sfintului Mormînt, prin care arată că cuviosul archi
mandritul Chiril Aghiorghitul,

ce este

epitrop St. Mormînt, nu voesce a primi embaticul
taleri
400 pe an, precum a fost întocmit de către
epitropil cel din înaintea lui,
în soroc de trei ani, din care a trecut un an,
şi
tare și din partea boerilor i a locuitorilor ot Tirgov deosebit făcându-se arăişte, prin deosebită Jalbă
către Măria Ta, pentru acest jăluitor, că. este
econom bun şi că se pârtă
bine, cu toţii făcend rugăciune a nu se schimbă,
căci mănăstirea este în
oraş, unde.sc bisericesc mulţi omeni, am trimis
din luminată porunca Inălțimil Tale la archimandritul Chiril, egume
naș, ci să-i primâscă şi entision
ce este dator să dea, şi am luat răspuns că.
pâto să-l lasea
fi numitul
ogumen, pentru că la o moşie ce are acestă numănăs
tire at găsit preţ bun
cu. mai bun folos-la Sf. Mormînt, adecă am
luat Înţelegere că voesce să
nu lase nimic mănăstirii dintr'acel venit,
nici pentru cheltuiala egumenului,
nici pentru vre-un meremet şi dregere a mănăstirii.
Deci, pe simfonia ce
are jăluitorul, ca o parte
bisericâscă ce este, şi după. cererea boeril
or ia
locuitorilor ot Tirgoviște, că este bun pentri
mănăstire și că politia, îi este
bună, însă peste acestea dete înaintea .mea şi făgădu
ială că, fâr de a fi dator
în simfonie să învelescă sf. biserică şi cu tâte
că îleste sorocul scurt, dar
de la sine are să se silâscă ca să facă și înveliş
sf.
este dar, ca la un acest fel de om nu numal simfon biserici; cu cuviință
ia să i se păzâscă, ci
încă să nu se lipsâscă nici decum de la minăst
ire şi ca să nu fie suptrat
de egumenul Aghiorghitul, să se:dea şi lumina
tă întărirea Măriey Tale,
sau precum va lumină
Dumnedeii pe Măria Ta se va da hotărire. — 1813
a
.
Li
|
A
Vel Logofăt.
(Cod, LNAVI, fila 41.)
e

Aprilie 22.
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Caragea

97. I& Joan Gheorghe
Radule

Vornice

D-ta Vei
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Voevod îi Gospodar zemle vlahscoe.

Golescule,

fiind

primită

Mele cererea

Domnici

ce facă printr'acâstă anafora, ridicăm de-asupra D-tale acestă sarcină a cercetăril socotelilor i altor pricini ale mănăstirii Râdului-Vodă, la care ai

fost orînduit prin osebită poruncă a Domnici Mele.—1813 Maiii 14%
„Vel -Logoftt.
(Peeetea gpd.)
Prea

Inălţute

Domne,

Văd că sunt împovărat cu multe trebi, că deosebit că sunt pe tote qilele judecăţi ale cinstitului Divan, apot sunt și judecăţi ale Vorniciei, deosebi
după obiceiii, şi n'am un c6s odihnă ca să pociă căută şi ei câte sunt
trebi.alo casci mele, sunt încărcat cu cercetările mănăstirii Radului- Vodă.

M& rog Măriel “Pale să se orinduiască altul în locul mei la cercetările mănăstirii

Radului- Vodă,

de veliţii boeri, cum se cerceteză

saii să se cerceteze

mal pocii a fi însărcinat

şi cele-lalte judecăţi ale mănăstirilor, că et nu
mănăstiri.

cu cercetările aceşti!
(Cor.

LĂXXVI,

98. 16 Ioan

fila

Radu

Golescu.

148.)

Gheorghe

Caragea

zemle vlahscoe.

Voevod î Gospodar

.
D-ta biv Vel Postelnice, epistatule al cămărăşiei, de vreme ce neobiceiul
arăţi
precum
vechime
din
urmat
Ilerei de carne între Ovrel aşă s'au
Mea şi
Domnia
printracâstă analoră, întocmai dar.şi asemenea 'hotărim
puţină strămude
câtuşi
fără
înainte,
acum
de
şi
urmeze
se
să
m
volnici
poruncă

acestă
tare, pentru care să dai Dita cuviincios nizam Ovreilor după să-i
înfrânezi.
i
următor
vă
împotri
fi
vor
ce
cei
pre
a Domnici Mele, iar
,
|
.
Cu
1813 Aprilie 18.
.
Logofăt
Vel
|
(Pecetea gpd.)

Pie Inăllate Domne,
buiurdismămi Sat dat
După luminată porunca Inălţimii Tale, ce prineni,
de aici din Bucuresci,
la acestă alăturată jalbă a breslei Ovreilor pămînt
Haim, împreună

lor.
a o cercetă, următor fiind, sau înfățișat starostea al
pliroforisit cum! că
mam
i,
pricini
ii
curger
cu bresla, şi intrând în teoria
or pămînteni [iar nu şi
din vechime obiceiii eră că numai brâsla Ovreil vă cumpără pentru fieşrele
să tae carne şi să dea ori-ca

străini) are voe
ce oca

Greșk-ce

puţin

ajutor

la catagabela santăgă (?!) cutia lor. cari bani

se

nţe ale breslei; într acest
strîng şi se cheltuesc la tâte întîmplătorele trebui dinşii. Acum dar, fiind-că,
între
chip din vechime sait urmat acest obiceiă
se rogă hresla păsai adunat în Bucuresci mulți Ovrei și dintre cei sirăini,
, după cum li sai urmat
mîntenilo» Ovrei va să li se întărâscă acest obicei
numai el pămîntenii să
ca
araţă,
din vechime, adecă precum mai sus se

înc

*

.

,

"AOTECA
Ta
a

XA

a
daia

|

oramoar
Ra
Î

zi

ALA
A

r
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taie carne,

iar alt nimenea,

a cărora

lipsiiă a arătă Inălţimii Tale. —
a
(Cod. LAXĂVI, fila 1.)

99.
Fiind-că
anevoe

este cuviincidsă;

Carlea sf. mănăstirii Cozia din sud.

sf. mănăstire

de

cerere

1813 Aprilio 8.
Nicolac, Scanavi

a se

sui

Cozia

din

la mănăstire,

sud.

Vilcea

fiind drumul

de care

nu

Vel Postelnic.

Vilcea.

este

la

loc

făcut

în

pâlră

de

munte
cu

cu

ciocanul

cu mare cheltuială de r&posaţii Domni, și pentru paza acelui drum de dres,
căci de-apururea se surpă muntele și se strică drumul, ai avut patru lude
meşteri din satul Călimăneseii, ertaţi şi apăraţi de tâte dăjdiile şi orînduelile
Vistieriei, cum și de alte podvâde, atât de la alţi r&posaţi Iraţi Domni, cât
și de la Domnia Sa r&posatul Alexandru Vodă Ipsilant, precum din cartea

Domnici

Sale,

ce

o vtdum,

cu

let.

1775

Mai

15,

Ne-am

adeverit.

Ne-am

milostivit dar şi Domnia Mea și, printracâstă carte ce dăm sf. mănăstiri,
Înnoim și întărim acâstă milă, prin care poruncim ca să aibăa ţine aceşti
lude 4 meșteri nesupăraţi, precum i-ati ținut și mai înainte vreme, spre

a fi sfintei mănăstiri de ajutor, şi nimeni întru nimic sup&rare peste cartea
Domnici

Mele

să nu le facă. —

(Cod. LĂXVII,
100.

1813 Aprilie

27.

fila S1 +.)

Carlea sf. mănăstiri

Cotmena

ot sud. Argeș.

De vreme ce sf. mănăstire Cotmâna ot sud. Argeș are milă, cu
chrisovele
să iea vinăriciii de la Ciocănescă, din poporul Pitescilor,
după cum Ne adeverim Domnia Mea din cartea Domnie
xandru Ipsilant Voevodot I6t. 1775, cât şi dintr'a Domniei Sale fratelur Alel Sale r&posatului
Michaiu Vodă Suţul ot let. 1784; drept aceea dăm
și Domnia Mea volnicie
omului pe carele îl va orîndui egumenul mănăstirii,
ca împreună cu și:
năricerii domnesci să scrie tot vinăriciul din ma! sus
numitu
l popor, făcând
două catastiş
altor fraţi Domni,

e asemenea, iscălite fiind și de vinăricerii
domnesci şi de
omul mănăstirii, şi strîngând banii vinăriciului,
din 5 bani de vadră să aibă
a luă omul mănăstirii câte do! bani, după cum
ieau și alte mănăstiri, iar
cel-lalţi trei bani, întru

cari ieaii şi ploconul de numc, să iea vinăriceril
domnescă; aşijderea să aibă a luă egumenul, de
Ja cei ce vor [i având vil
pe moşia mănăstirii, otaștina. după obiceiii,
din 20 de vedre o vadră, însă
vin iar nu bani; și pentru scaunele de carne
ce vor fi pe moşia mănăstirii,
să le aibă mănăstirea

recch gpd. —

1813

Cotmâna, precum
Aprilie 12.

le ai avut

(Cod. LXXVII, fila 81.».)
101.

. _..
Chrisovul -măncislirii
Plumbuiteă

Tiind-că sf. mănăstire

se cinstesce:

-

şisi se

Plumbuita

+
prăz
nuesce,

după

după

hramul

apa

și mai! înainte;
aa

Colentinei

apa: Colentinei

nascerea,

i saam

din sud. Fnfov.

sud

Ilfov,

unde

”
?
prea -slintul
ui . marelui
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prooroc înainte mergttor şi botezătorul Ioan, aii avut aceste mili de la
iraţii Domni de mai înainte, precum din chrisovul Domniei Sale Constantin

Vodă Ipsilant, ce-l v&dum,cu lct. 1803 Iunie 10, Ne-am adeverit. ca să iea
pe tot anul câte 1.000 vedre vin pe an de la vinăricerii ot sud. Saac, care
să-l plătescă vinăricerii vadra po bani patru-deci; aşijrlerea să iea și do la
carvasaraua domnescă pe fieş-care an câte taleri 166, cum şi de la 'ocna
Telega să iea pe an bolovani sare dout sute; să ţic şi lude dece din ludele
Vistierici, după catastih, cu pecetiuituri domnesc, cum şi lude 15, Omeni
străini şi făr de pricină de dajdie; să scutescă şi de oerit oi 500 pe tot
anul, cu pecetluit. Drept aceea, învrednicindu-Ne Domnul Dumnedeii și pre
Noi cu domnia aceştii pravoslavnice ţări și pliroforisindu-Ne Domnia Mea

de prâstă starea aceştii mănăstiri şi. multa stricare ce: aii pătimit din

cu-

tremur, ca să se potă ajută la dregere și meremet, Ne-am milostivit Domnia
Mea de am înnoit şi am întărit milele acestea ce se cuprinde mai sus, ca
să se păzescă nestrăimutat, spre a fi sfintei mănăstiri de ajutor şi de întărire, iar Domnici Mele și părinţilor Domnici Mele vecinică pomenire;şi
am adeverit chrisovul acesta cu însăşi credinţa Domniei Mele I& Ioan
Gheorghe Caragea Voevod, i cu credinţa prea iubiţilor Domniei Mele fii, -

Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea Voevod, martori fiind și
I-lor cinstiți și credincioşi boerii veliţi ai Divanului Domnici Mele: pan
Const. lilipescu Vel Ban, pan Radu Golescu Vel Dvornic de '6ra-de-sus,
pan Grigorie Brâncoveanu Vel Vistier, pan Grigorie Ghica Vel Logofăt de

'Țera-do sus, pan Radu Slătineanu Vel Dvornic de 1 Gra-de-jos, pan Dumitraşco Racoviţă Vel Dvornic al treilea, pan Istrate Kretzulescu Vel Dvornic
pan „Conal patrulea, pan Iordache Slătineanu Vel Logoi&t de Ţera-de-jos,
stantin Suţu Vel Iatman, pan Michalache Manu Vel Dvornie za, politie,

pan Michalache Sutu Vel Spătar, pan Costache Vlahuţ Vel Postelnic, pan,
Atanasie Christopol Vel Logofit al străinelor pricini, pan Nestor Vel Clucer, pan Aleco Mavrocordat Vel Căminar, pan Dumitrache Manu Vel Comis,
Michail

pan

Vel Pitar,

şi ispravnic pan Grigorie Ghica Vel Logofăt de Ţ6ra-

de-sus; şi s'a scris chrisovul acesta la întâiul an dintru întâia domnie a
Domnie

Mele, aici în

Bucuresci,

1813 Aprilie 28, de Nicolae

la anii

(Cod. LXXVII, fila 93 »).

p.

lui

de la nascerea

Logofăt de Divan. .
.

.

:

e

Christos

Ict,

,

102. Cartea. mănăstirii 'Clocociovul. din sud. „Olt pentru

nilele ce are. . .

unde se cin.
Sfintei și dumnedcescei mănăstiri Clocociovul din sud. Olt,
Michail:și
Voevodi
marilor
mai
sfinţilor
hramul
stesce şiN se prăznuesce
PN
.
"îm
3
5
ih
3
Gavril. ca să fie sfintei mănăstiri milă de la Domnia
pe fieş-care an 200 vedre vin din .vinăriciul. domnesc,

Mea, să aibă a luă
din delul Dănescilor,

pămîntului dintr acel
ce este pe moşia sf. mănăstiri; aşijderea să ica otaștina
din 20 vedre vin o vadră, după obiceiit; asemenea ' să - aibă a luă și
le
zinj. ] pre. cari, » găsinduii
a
le-ati avut
că de te tote miliorîndueli
SăsIncu , vorfi traapăraţi
străini,
lude, 4, Smeni
avu
d6i.

țării,

ca să

si. mănăstire

[ie

de

ajutorul

atât de

sfintei

la fraţii

mănăstiri,

Domni

de mai

pentru că aceste mili

înainte, cât și de la Domnia

160
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Sa fratele Alexandru Vodă Ipsilant, prin cartea de la I6t. 1776 Iunie 10, i
de la Domnia Sa r&posatul Nicolae Caragea Voevod, prin cartea de la let.
1787 Octobre 12, şi de la răposatul Michaiti Vodă Suţu, una din domnia
dintâi, cu I6t. 1784 Martie 20, şi alta din domnia de pe urmă, cu Ict. 1792

Noembre 29, cari acestea tâte cărţi lo vădum şi Domnia Mea cu cuprin
derea de mai sus arătată. Aşijderea să aibă sf. mănăstire a luă pe fieş-care
an

de la ocne

câte taleri 50, la vremea

când

ieaii

şi alte mănăstiri; să iea

şi din balta de pe moşia Sohoia, ce este dreptă a mănăstirii, deciuială, ca
şi cel-lalţi stăpâni

Domni

de

Michaiii

mai

Vodă

de moșie,

înainte,

Suţu,

care

precum

ce-l vtdum,

şi acestă

din

milă

chrisovul

aii avut-o

Domnici

de la alţi fraţi

Sale răposatului

cu I6t. 1784 Novembre 20, Ne-am adeverit.

Drept aceea şi Domnia Mea Ne-am milostivit, de am înnoit şi am întărit
milele acestea, ce se cuprinde mai sus, ca să fie sfinte! mănăstiri de ajutor
şi de hrană,

iar Domniei

nestrămutat;

i saam

Mele

vecinică

pomenire;

pentru

care

poruncim

şi la toți câţi se cuvine să fie următori întocmai a i se păzi milele acestea
receh

gpd.-—1813

Aprilie

28.

(Cod. LXXVII, fila 126 »)
103. Chrisovul mănăslirei Xenofon de la Sfelagora: vinăriciii trei bani de
vadră din trei popore lu Duloiă şi de la ocnă bolovani 200 pean şi taleri
200 de la carvasara.

Cunoscut şi dovedit lucru este şi la mari şi la mic! şi la tot creștinul
ce vi6ză în lume, că orl-carele socotesce a-şi chivernisi: viâţa prin fapte

bune

şi plăcute

lui Dumnegeiă, vede

şi se cunosce,

numal pentru lauda cca vremelnică a numelui

celui

chiar

și aievea,

lăudat

de

că nu

Gmen!

se
nevoesce şi se sirguesce, ci mai mult şi mai ales pentru folosul
și mântuirea
sufletului și pentru nădejdea cea curată şi bună a r&splătiri! faptelor
bune

de către marele şi prea înălţatul Dumnedei, căci prin iubirea
de men! și
lucrarea faptelor bune fieş-care aşteptă şi nădâjduesce
de la Domnul Dum-

nedeii plătire vecinică, dar şi de la Gmeni laude pricinue
- cuvîntare se bine-cuvintâză. Drept aceea, învrednicindu-Ne şisce şi cu bună
Dumnedeii cu domnia aceşti! pravoslavnice Țeri-Românesci, pre Nol Domnul
şi având rivnă
către slintele

lui Dumnedeă locașuri, mat vîrtos către. cele ce
se află în
şi lipsă, ca să le ajutorăm și să le miluim cu cele
ce
Ne va fi
prin putinţă, am bine-voit pentru sfinta şi dumnedessca
mănăstir
e,
ce se
numesce Xenofon, de la Sfetagora, unde se cinstesce
şi se prăznuesce hramul
s-tului marelui mucenic Gheorghe purtător de biruinţă,
la care sf. mănăstire
de. vre-o câţi-va ani încâce sai așezat chinovio
n de părinţi sihastri, pre:
cum din vechime fusese și de mulţi ant
se Stricase, unde s'a strîns și un
îndestulat numtr de părinţi călugări, cari
sihăstresc Și se silesc cu osîrguință spre bunele fapte cu
scăpăciune

multă rîvnă şi supunere,

păzind cu neclinti:e

find-et la aces!ful de priete
Mur binene Sava, Antonie şi Ehimie, și
milostenii în alte părţi, decât numai a-si iuli
păi 4 e a e a umblă Sl

stire şinu a-șicontră
împlini
unde
mă canonul rugăciun
rug uaii! ȘIiat
ea
a-și petrece
on duelir
vicţa
ai
în singurăt
ate,
pent
ncarea sau Iimbrăcămintea, ci pentru
obicinuitele cereri

i6l
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ale haraciului,

cari sunt

nu pot a trăi făr

sciute,

de un venit la cheltuiala

cea trebuincidsă; de aceea dar cuviincios fiind în adevăr acestor părinţi
cu 0 Greși-care osebire din alte mănăstiri şi printr'acest domnescul Nostru
chrisov

ce

dăm,

de la Domnia Sa
1800 Ianuario 11,
sovul ce-l văum
riciă din dâlurilo
Bădeni şi Muscel,

numa!

nu

atât de

aii avut,

ce

mila

întărim

mai

înainte i

fratele Alexandru Vodă Moruz, prin chrisovul de la l6t.
şi de la Domnia Sa Constantin Vodă Ipsilant prin -chricu lct. 1803 August 12, ca să iea pe fieş-care an vinădomnesci ot sud. Buz, însă din poporul Vispescil i
de vadră câte trei bani cu părpăr, atât din viile ce sunt

până acum într'aceste popâre, cât şi din cele.ce se vor mail face de acum
înainte, şi de la ocna 'Lelega, pe an bolovani sare 200, ci am mail adăogat

Domnia Mea ca să îca şi de la carvasaraoa vămilor din Bucuresci taleri
200 pe an, cu care acele mili să se ajute st. mănăstire şi părinţii călugări
la cheltuelile lor, spre a se putea ţin€ chinovion în starea cea bună, după
măcea veche

orînduiala

şi părinţii de la acestă, siîntă

mănăstiri,

a aceştii

năstire să fie datori a rugă pre milostivul Dumnedeii pentru a Domniei
ţări;
Mele bună stare şi pentru părinţii Noştri i pentru îndestularea aceşti!
loan
I&
Mele
Domniei
şi am adeverit chrisovul acesta cu însăşi credinţa
Mele fil:
Gheorghe Caragea Voevod, i cu credinţa prea iubiţilor. Domniei : fiind şi
martori
Voevod;
Caragea
Constantin
Gheorghe Caragea Voevod,
Filipescu Vel
D-lor booril veliți at Divanului Domniei Mele: pan Constantin
BrâncoGrigorie
Ban, pan Radu Golescu Vel Vornic de Țâra-de-sus, pan
Ţâra-de-sus,
de
Logolăt
Vel
Ghica
veanu Vel Vistier, pan Grigorie
Racoviţă
Dumitraşeo
pan
Ţâra-de-jos,
de
Vornic
Vel
Radu Slătineanu
pan
patrulea,
al
Vornic
Vel
Vornic al treilea, pan Istrate Kretzulescu
Vel
Suţu
Costache
pan
'Țâra-de-jos,
de
dache Slătineanu Vel. Logof&t
Suţu
man,

pan

Michalache

Costache

Vlăhuţ

al străinelor

pricini,

Spătar, pan
Logoltt

Vel

Manu

Vel Ciucer, pan

pan

Ghica Vel

sovul acesta la întâiul an
orașul scaunului Domnioi

Nostru Isus Christos

Vel
Manu

Dumitrache

pravaic, pan Grigorie

1813

Vornic za politic, pan Michalache

Postelnic,

pan

Atanasie

Christopol

pan

Vel

lorIlatVel.

Vel

Nestor Vel Clucer, pan Aleco Mavrocordat.

Comis, pan

Vel

Michail Vel Pitar, şi Is-

Logofăt de.-'Ț6ra-de-sus; şi sa scris chri-

în.
dintru întâia domnie a Domniei Mele, aici
Domnului
Mele Bucurescă, la anii de la nascerea

Aprilie, de Nicolae

Logofăt:de Divan.

(Cod. LAXXVII, fiu :96.)
-Rimnic pentru milele ce are.
104. Cartea mănăstirei Băbeni din sud Slam

sud. Slam-Rimnic, unde
Sfintei şi dumnedeescel mănăstiri BăbeniiriidinDomnului şi Miîntuitorului
hramul Inălţă
so cinstesce şi se prăznuesce
pu
tiri milă de la Domnia Mea, să
Nostru Isus Christos, ca să fie st. mănăs

i râmători de dijmărit și viaibă a scuti drepte bucatele mănăstirii, stupi să aibă a scuti și lude 6
erea
nul de vinăriciii, şi oi 200 de oerit; aşijd
aducând adeverinţe
i fără de nume în vistierie pentru care

Sment străin
ri de numele şi chipul
de la Ispravnicii judeţului, li se vor dă şi pecetluitu
uelile veri câte or
orînd
ile şi
lor, ca să fie în pace şi Tertaţi de tote dăjdi
V. 4. Urechid.—1om.

X—Istoria

Românilor.

.

:
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4. A. ubeciită

eşi de la Vistieria Domniei Mele peste an în ţeră, de nici unele val și supărare să nu aibă; așijderea să fie apărate de către vameşi! ot Rimnic t6te
bucatele mănăstire, ce le va vinde la cimp seaii la mănăstire nimeni supărare pentru vamă să nu facă, făr de numai când le va aduce la tirg să
le vîndă, atunci să deă vama după obiceiii; pentru care, pentru că acestă
mănăstire

ai. avut aceste mili şi de la alţi fraţi Domni de mat înainte, pre-

cum ne pliroforisim Domnia Mea din Cartea Domniei Sale Alexandru Vodă
Ipsilant ce. o vădum cu Iât. 1775 Octombre în 9, i din cartea Măriei Sale

Michait Vodă Suţul cu It. 1792 Aprilie în 12; drept accea şi Domnia Mea
am bine-voit de am înnoit și am întărit milele de mat sus arătate ca să
fie de ajutor. i saam receh gpd. — 1813 Aprilie 30.
(Cod, LĂAAVII, fila 128 ».)

105. Carlea mănăstireă Anindsa din sud. Muşcel pentru milele ce are.
De vreme
precum

ce mănăstirea Aninosa are milă prin chrisove i cărți. domnesci

ne pliroforisim

Domnia

Mea

Ipsilant voevod, vinăriciul din poporul

cu părpărul

după

din cartea

Domniei

Urichescilor

Sale

Alexandru

ot sud. Slam-Rimnie

obiceiir, drept aceea dăm şi Domnia Mea volnicie omului

pe carele îl va orîndui egumenul

mănăstirii, ca

împreună

cu

vinăriceril

domnesci să scrie tot vinăriciul din mai sus numitul popor, al căruia popor
deluri sunt acestea adecă: “Teiuș i Palanga pe moşia numitei mănăstiri şi
dau otaștină la mănăstire i Runcul și Popeseiipe moșia lor, caril nu dati
otaștină, ci numai vinăriciă, după cum v&dum scriind în cartea Miăriei Salo

fratelui mai sus numitului Domn,

ză ai luat pliroforie de la Pr6 Slinţia Sa

Părintele Metropolit că aceste dâluri întracest popor. sunt, şi cum că totdeauna au luat mănăstirea vinăriciă și otaștină; deci făcând două catastişe
asemenea iscălite fiind de omul domnesc și de omul mănăstirii și strîngend banii vinăriciului din 5 bani de vadră, să aibă a luă omul mănăstirii câte doi bani de vadră şi părpărul după obiceiii, cum icai şi alte mănăstiri,
iar cel-l-alţi

trei

bani

și

ploconul

așijderea, să iea, sfinta mănăstire
pe

moșia,

mănăstirii,

la

care

de

nume,

să

iea

vinăriceri!

domnesci:

şi venitul de lu scaunele do carne ce sunt,

întru

nimic

să

nu

se

amestece

vinăricerii.

Așijderea să aibă a luă egumenul de la cel ce'ait vii pe moşia mănăstirii
otaștina după obiceiii, din 20 vedre o vadră, în vin iar nu în bani. i saam
receh gpd. — 1812 Mai 2.
(Cod.

LĂXXVII,

fila 127 v,)

„106. Io Joan Gheorghe Caragea

Voevod i Gospodar zemle vlahscoe.

Di Vel Logofete de 'Țera-de-sus, după arătar
„anaforă, milostivire făcând Domnia Mea asupra ea ce ne faci printr'acâstă
jăluitorilor poruneim, să li
so innoiască prin cartea Domnici Mele acest
domnesc sinct ce aii, făcându-li-se și de la Domnia Mea adaos, ca po lângă.
100 stupi i rîmători să
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mal scutescă încă 50, pe lângă 200 vedre vin să may scutâscă încă
— 1818 Maii 25.
vedre, şi pe lângă 100 oi să mai scutâscă încă 50.

100

Vei Logoltt.

(Pecetea spd.)
Prea Inălţate Domne,

După luminată porunca Mărici Tale ce mi se dă la acestă jalbă a preo-.

ţilor do la biserica ot mahalaua ce se dice Scorţaru de la pâria şcdlei dommese, ficend cercetare văduiu că prin cărţile Luminaţilor Domni ai milă

ca să fie scutiți aceşti doi preoți de rîndul dăjdiilor
şi de dijmărit stupi sai rîmători 100 i de vinăriciii
oi 100 cum şi o pivniţă în Bucuresci, scutită şi
aflându-se făr de venit'cu prea puţini mahalagii, aii

preoțesci să scutâscă
două sute şi de oerit
acestă siintă biserică
avut aceste milă, acum

a se
preoții, se râsă ca dijmărit i vinăriciu, să te. milostivesci Măria Ta,
se
să
şi
zmacine
nu-i
să
ca
scutescă,
le
să
pune câto vor drepte ale lor
rugăşi
cerere
cărora
a
măsurat,
şi
numărat
cu
slujbaşi,
supere de către

ciune rămâne la milostivirea Măriei Tale.— 1813 Maii 4.

Vel Logofăt.

(Cod. 76, pag. 218.)

107. Chrisovul sfintei mănăstiri Căldărușani.

.

ul Matei Basarab
Sfînta mănăstire Căldăruşanii ce este. zidită: de răposat cărți patriercesci
şi
cât
ctitori,
ii
r&posaţ
la
de
Voevod, având chrisove atât
ă și să [ie într'acâstă
singhiliodi cu înfricoşate legături, ca să so păzesc
aţi, care mănăstire zichinovi
mănăstire orînduială de chinovie cu părinţi

prâstă stare și dărădire veche fiind şi din pricina vremilor ajungând laui ţări! de atunci Chir

plinare cu scirea, şi voia mănăstirei şi a metropolitul şită chivernisâlă răde grijă şi desăvir
Grigore, ai fost dato întru purtarea
ca un ctitor noii arătându-se, ai
care
,
Filaret
posatului proin Metropolit
curăţind-o şi de ori ce datorie,
dres-o, ai înnoit-o, ai împodobit-o întru tote
derea ctitoricescilor chrisove
cuprin
după
şi după ce ai adus-o în stare bună,
mănăstire Căldăruşanil spre a
şi a cărţilor patrioşesci, al întocmit acâstă
de părinţi cernicani, pe cari
se ţin şi a se păzi întrinsa iarăşi chinovie
orînduelii ce ai fost dintru
d
urmân
lor,
i-ati cunoscut de vrednici la. viaţa
un
început

de

la r&posaţii

noii ctitor ce sai

ctitori,

dând

şi cartea

arătat, pre care ai întărito

sa pe

ca
acâstă întocmire

în cele de pe urmă şi prea

diiadohul răposatului Filaret,
sfinţia sa părintele Metropolitul Chir Dositeii ă şi lu Dumnedeii și 6menilor
care acestă bună faptă şi urmare fiind plăcut
că se urmeză şi se păzesce în
cum

Mea
orînduială de părinţi, de când ai înnumita mănăstire chinovie cu bună
şi făr, de vătămare, bine am voit
tocmit-o până acum ca un lucru suflefesc ce are, a întări acâstă bună înci
domues
şi Domnia Mea după chrisâvele
ca cuviosul archimandrit Chir Dositeiii
tocmire ca să se păzescă nestrămutat,
i, cari amândol sunt crescuţi.
diiadohul. r&posatului archiman'lrit Dorote
Gheorghe Cernicanu, adecă
bătrân
cel.
l
ciraci şi aleşi de răposatul stareţu

şi pliroforisindu-Ne

şi. Domnia

164.
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să ţie chinovie de părinţi cuvioși, ca să fie îndatoraţi a păzi aceste ponturi ce mai jos se arată;
1. Orînduiala bisericei să o păzâscă nesirămutat după porunca tipicurilor
și orînduiala chinoviei Sfetagoresci, nici adăogând, nici scădând, făr, de
numai întocmai după aşezarea sf. canâne ale slinţilor părinți să so păzescă.

2. Nici un părinte străin din alt loc seati mănăstire să nu primescă fără
scirea numitului stareţ, nici să dea voe la vre-un preot străin de a sluji
cele preoţesci mal vîrtos cel venit din altă eparchie, până i se va trimite

poruncăîn scris de la preaosfinţia sa părintele Metropolitul.
3. La economia aceştii mănăstiri Căldărușanii, să se silscă numitul archimandrit a adăogă şi până la cele mai mici lucruri spre folosul de venit
şi de prisos, purtând grijă
ca cheltuiala să se facă cu economie mal cu

scădere, iar să nu se facă prisos de cheltuială peste venit, ci încă să trâcă
venitul peste cheltuială, seaii când nu va prisosi venitul să fic înca! întocmai pe tocmai având. și grija „viilor de a se lucră bine şi cu bună orîn-

duială cum și hotarele moșiilor a nu se împresură de alți vecini, și întemeerea pădurei a se aduce la bună stare, cum şi acareturile mănăstirel,
atât cele din lăuntru cât şi cele din afară, i din bisericescile odore să nu

le lase a se dărăpănă ci mai vîrtos “să so silâscă la mal bună stare să le
aducă prelăcând şi înnoind,. însă și din noi făcând.
4. Nică o dată să nu aibă nevoie nici putere a luă bani cu dobândă pe
numele

mănăstiri!

pentru

vre-o

trebuință

fără scirea

orînduiţilor

epitropi,

dar de va face stareţul vre-o împrumutare fără scire să nu se ție în semă,
fiind-că mănăstirea n'a fost datore nici este nimic până acum, după pliroforia ce ni sai dat de Prâosfinţia Sa Părintele Metropolit și de unii
din boeril epitropi.
Mera
5. Pentru ca să se cunâscă că în acestă mănăstire este chinovie după

candnele

sfinţilor. părinţi, să fie: dar de o potrivă

toţi de

obste

întru tâte,

iar nu cu osebire la haine la mâncare sati la rugăciunile sf. biserici.
6. Din numiții

de la numita

mănăstire

ce

se

vor

trimete

de cuviosul

arhimandrit seaii vor veni pentru Greși-ce trebuinţă, să 'li se dea la
mână
adeverinţa cuviosului stareţ a acești! mănăstiri spre a fi. sciuţi, şi când
va
fi trebuință a mănăstirii care este a se căută prin stăpânire să aibă
a so
arătă epitropilor acea, trebuinţă.
a
Să
a
7, Când vre-o unul din părinţii chinovici nu va urmă datoriei
'ce se cade,
atunci cuviosul stareţsă aibă a'i face căduta cercetare,
şi când nici după
acesta

nu va fi următor, atunci ca pe un netrebnic să']
Ă
"8. Tote. moşiile, acareturile şi veniturile de milă să şiizgonâscă.
le
aibă
numită
mănăstire în

zaptul numitului stareţ ca să le caute şi nimic să nu
se cerce
a luă şi a instreină cevaşi de ale mănăstirei, ori
moşie, oră alt covaș cu.
nici un fel de cuvint, ci tote să fie pentru trebuinţa
obştimei părinţilor,
pe care să se silescă mai sus numitul stareț chir
Dositio a le bine iconomisi şi ale chivernisi
i )

T6te :chrisâvele

cum am

şi cărţile

dis mal sus, spre ale aduce la spor şi adaos.

mănăstiresoi

vechişi 'noi să le aibă

la scho-

za ilachia Dastre el ou bună păstrare, la care s'aii rînduit şi epitrop Pre
i da a 4 arintele Metropoliţul

ţării de acum chir Nectarie i D-lor cinstiţi
şi rocineioși. boeril Domniei Mele „D-lui Vel Banul
Constantin. Filipescu,

a

105

şi mai

inainte,

i d-lui

-Vel

Logofătul:
de: era de-sus
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Grivorio Ghica, carii câte trei sunt în locul celor de mal înainte proin
metropolit şi r&posaţi boeri, cari epitropl îi însărcineză Domnia să lie cu
în t0tă vremea

purtare de grijă şi să privigheze

de a se

urmă

întocmai

cu arătatele ponturi, ajutând mănăstirea şi pe numiții părinţi curivna cre|
scinescă spre cele de folos.
10

Când

cuviosul

stareţ își va da obştesca

datorie să nu fie volnic

ni:

menia din altă parte a intră stareţ fără numai din părinţii mănăstire după
alegerea ce vor face între dînșii şi prin scirea epitropilor arătându-se domnici să se orinduiască,

şi osebit fiind-că acestă mănăstire are şi mile domnesci

prin chrisovo şi cărţi de la toţi fraţi Domni

de rînd, precum din chris6vele

Domniilor sale Ne-am adeverit, am bine-voit şi nu numai am înnoit şi am
întărit aceste orîndueli eo ai: avut ca la o mănăstire ce se păzesce chi-

novion cu deosebire din altele, ci încă din rîvna şi
găsind Domnia Mea do trebuinţă a mal întocmi atât
acestei mănăstiri, cum se văd mal sus, cât şi aceste
mil. adecă fiind-că acestă mănăstire Căldăruşanii are
popâre din sud. Saac, anume:
Valea Luciei, Sirbenil, Valea

Valea Largă,
anume:

Arva,

Valea Pietrei ce are numire și Strihaica,
Meilor, Delicelul ce are şi numire de Răzloge

Valea Negovenilor,
Ursdia

şi Valea

cugetul dumnedeesc
unele din orînduelile
de mal jos arătate
vinăriciul din două

Ursoia şi Arva,

lumei

câte

însă de

do! bani

la trei

popore

de vadră, iar din

cele-

un ban de vadră sunt
lalte şase popâre câte patru ban! şi părpărul, fiind-că
părpărul să ica
at metohului sfintei Episcopit Rimnice din Bucuresci, însă
doilea armaș,la
al
lui
cartea
în
cuprindând
numai din poporele ce nu se va li
Domniei
chrisovul
din
Mea
Domnia
vădum
că
tote
caro aceste popore cu
aceste
că
17,
Novembre
Sale fratelui Constantin Vodă Ipsilant, cu I6t. 1804
poporul
n6pte.cu
amiază
către
de
nout popâre de vinăriciit se hotărăsc
altă parte către miazăŞupărescil unde este mila mănăstirii Sf. Savei şi de episcopii Buzăii, cum
di cu poporul Valea Poenei, unde este mila sfintei
„despre răsărit coboră
şi despre apus trec peste Slamne cu Dosurile, iar
vinăriciul atât din
iea
să
popore.are
care
la
la vale până unde sunt vii,
vor mail sădi după vremi,
viile ce sunt până acum, cât şi din viile ce se părinţilor de acolo viind cu
dar acum. stareţul de la Căldăruşani cu obştia
hotarele vinăriciului sfintei
jalbă către Domnia Mea, s'ait plâns, că despre
Supărescil i Valea Mimănăstiri sf. Savel, către amiază-nâpte la poporul
mănăstirea Căldărușani
și
că
cului, ce aii numire şi de Strihaia, din pricină
mănăstirei sf. Savei
6menii
când
are numire în valea Petrei şi de Strihaia,
când Căldăruşanii ijeaăi
Căldăruşanilor,
la vremea vinăriciului ieatt Strihaia
se fac prigoniri şi gâlceviri întro 6tâmnele
tote
în
şi
Strihaia Sf. Savei
ca să ,se facă,
Căldăruşani
monil celor două mănăstiri, rugându-se părinţii
plângerea
după
Mea,

„Domnia
o îndreptare pentru acâsta; de. aceea vrând
pricina în cercetare la
orinduit
am
adevăr,
de
lor, ca să ne pliroforisim “pera-de-sus, de la care ni sa dat pliroforie, că din
D-lui Vel Logofătul de
vechi tacsildari, 2 ai avut, Vinăricercetarea ce a făcut pricinel prin ceiaceste mili, să în a lovăr în to gimpi
ciul judeţului Săcuenilor, unde sunt
mân s irea
osebire, ca
Mea ai
să face pricini; de aceea am lăcut Domnia cele-l-a
se arată
ce
popore
nouă
te
Căldăruşanii să-şi iea vinăriciul atât din.
să iea şi partea ce luă şi pâne
lor, cât şi din Strihaia
mal sus cu numirile
rea Sf. Savei Strihaea, ci
mănăsti
avea
a
de
fâr
Savei
acum mănăstirea Sf.
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numai

din două văi: Lupărescii i Valea Micului

facem

hărăzire

runcit

ca să se scrie și în cartea

Domnia

Mea

la Sf. Sava

po lângă

şi în Hocul
doi bani

acer
de

Strihăt

vadră

din-

traceste două popâre Șupărescii i Valea Micului, să mal ica încă. câte un
ban de vadră, pentru că iarăși după pliroforia ce ni s'a dat de către Dlut
Vel Logol&tul, dintraceste dou& popâre numai Sf. Sava a avut milă, iar
celă-l-alt- vinăricii a fost po sâma domniei, pentru care asemenea am po:
mănăstirii

Sf. Savel,

lipsi prigonirea acâsta dintre două mănăstiri; asemenea

spre a fi sciut şi a

mal

esto hărăzită

si. mănăstiri Căldăruşanii şi apărarea de (eciuiala vinăriciului, care esto
obicinuit de se iea pentru venitul podurilor, acâstă mănăstire hotărim
să

fie nesupărată; şi iar să mai aibă sf. mănăstire a luă una sută bolovani
sare pe tot anul de la ocna Telega, care poruncim cămărașilor co vor avcă

Ocnele, ori în credinţă, sait cumpărate tot-deauna, să aibă a da acești
bolovani sare în natură, bolovanul po oca una sută-cinci-(eci, cum este
obiceiul

acelei ocne, fiind trebuinciâsă mănăstire! pontru

părinți

şi pentru

vitele

mănăstirii, făr de a! isterisi veri cu ce pricină. Aşijderea să aibă
şi lude
50 scutelnici, însă lude 20 ce i-ai avut după chrisov Gmeni
străini şi făr

de priciriă de dajdie i lude 20 cu scădămiînt din dajnici! Vistieriei,
cum şi
lude doce, cari acum i s'a hărădit de câtre Domnia Mea Gmeni
străin! și
făr de pricină de dajdie, aduși acum din străinătate, cărora
după cercetarea
co li se va face fiind străini cu adevărat să li se dea şi
pecetluiturile

Domniei

Mele

ților. Asemenea

pentru

la mâini

ca să fie pentru

să scutescă

care iarăși poruncim

mănăstirea

slujbaşilor

poslușania

şi t6te

oile

ori-co vor

mănăstirel
câte

avea

va

şi a părin:

uveă

de oerit,

ocritul ori în

credință sai cumpărat, să nu se supere mănăstirea cu a-l
cere
plată
de
ocrit
pe oile ce va aveă cu nici un fel de cuvint nici cu
pe urmă, ci să li se dea bună pace. Să fio acâstă pricină de rădicătură
mănăstire apărată do
ori-co dare saii angaril obicinuite i neobicinuite,
ci se va îutimplă după
vremi pe alte mănăstiri ale pămîntului acestuia,
însă hărăzim Domnia Mea
mănăstirei aceștia și apărare de către gelepi i
beiliccii ca să fie nesupărată
cum

şi apărarea

de banii șcâlelor i de ori-ce alte angarii
ale țării ca întru
apărată spra: a se put6 ajută părinţii la trebuinţa ce ai după cum ati fost şi până acum,
asemenea fiind-că mănăstirea
acesta Căldăruşanii are şi pădure cu copaci
pentru trebuinţa mănăstiri!la
meremeturi, la prefaceri de mori de-chilil
de părinţi schimnică şi pentru
foc în. chiliile lor neputându

tote să fie acestă mănăstire

-se purtă la locuri străine să-și aducă
lemne
de foc, de aceea ca un lucru fârte folositor
şi
trebuincio
s,
precum
până
acum ai avuto apărată după pliroloria ce
am luat Domnia Mea din sineturile ce are, poruncim ca nimeni să nu
tăere de. copaci din pădurea mănistirei, nicifacă cea mal mică supărare cu
nesci sai boeresci ori pentru podurile politieycu cuvînt de cherestele domBucurescilor, dar nict el să
nu fie volnici a vinde un lemn măcar
pentru
vre-un
interesde banj. Drept
aceea am dat acest domnescul Nostru
chrisov numitei mănăstiri, prin care
nu numai întărim atât tote orinduelile şi bunele.
întocmiri ale chinoviei
aceştia, i milele cu orînduiala ce s'aii aşedat
de
către
Domnia Mea, ci încă
am ma! și hărăzit de la Noi precum
se
cuprinde
mai
sus, ca să se păzescă
intocmai și nestrămutat pentru care

a rugă pe milostivul

Dumnegeii

să fie Părinții aceştii mănăstiri
de-a pururea întru slujbele lor pontru datori
bună
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starea, îndestularea aceşti! pravoslavnice țări; pentru a Domnici Mele stare
și ajutor domnesc şi pentru sufletele fraţilor Domni de mal înainte cari au
ajutat şi ai miluit acestă mănăstire a r&posaţilor acelor ctitori ai aceştii
mănăstiri, şi am întărit chrisovul acesta cu însăşi credința Domniel Mele

18 loan Gheorghe Caragea Voevod, şi cu credinţa prea iubiţilor Domniei
Mele fii, Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea Voevod, martori
Mele:
fiind şi D-lor cinstiți şi credincioşi boerii veliţi ai Divanului Domniei

pan Constantin

Filipescu Vel

Ban, pan Radu

Golescu Vel Vornic de 'Pera-

Vel Lode:sus, pan Grigorie Brâncoveanu Vel Vistier, pan Grigorie Ghica
pan.
'Ţera-de-jos,
de
Vornic
Vei
Slătincanu
Radu
pan
pof&t de “Ţera-de-sus,
Vel
Kretzulescu
Istrate
Dumitraşeo lacoviţă Vel Vornic al treilea, pan
de-jos,
'Ţâra
de
Logofăt
Vel
Slătineanu
Vornic al patrulea, pan lordache

de popan Costache Suţu Vel latman, pan Michalache Manu Vel Vornic
Postelnic,
Vel
Vlahuţ
litie, pan Michalache Suţu Vel Spătar, pan Costache
pan Nestor Vel
pan Atanasie Christopulo Vel Logofăt al străinelor pricini,
Manu Vel
Dimitrie
pan
Căminar,
Vel
Clucer, pan Alexandru Mavrocordat
şi sa
'Ț6ra-de-sus;
Comis şi Ispravnic, pan Grigorie Ghica Vel Logofăt de
Mele,

domnie a Domniel
seris chrisovul acesta la anul dintâiu dintru “întâia
anil de la zidirea lumii
la
Bucuresci,
în oraşul scaunului Domnici Mele
și Mântuitorului Nostru Isus
7321, iar do la nascerea Domnului Dumnedeii

Divan.
Christos 1813 Maiti 2, de Chiriţă Logofăt de

108. Chrisovul sfintei mănăstiri Țigănesciă.
cu înţelepciunea sa cea ne;
Prea cinstitul şi în troiță slăvitul Dumnedei tescă făpturi le-ai urzit şi
pămîn
şi
sâre
grăită şi nespusă, tâte cele de sub
âscă cu totul şi întru tâte tule-ai zidit pentru folosul și trebuința omen
turor, pre sineşși

pildă

de

faptă bună

făcendu:se,

căreia

bunătate

vrând

a

firei omenesci) oblăduitori şi
so ar&tă următori (cât ai fost prin putinţa
te ati chibzuit spre norocirea cea
stăpânitori ţării aceştia mijloce nenumăra
alcătuirea legilor

e cu întocmirea și
îndoită a supușilor lor, atât politicesc
cât: şi bisericesci, care acesta se mărtu
color trebuincidse vieţii omenesci
libov
cu
rea
alocu
creştinătăţii zidind pe
risesce a fi lucrul cel mai de folos biser
ici unele pe la politil pentru aduși
tiri
mănăs
prin
şi cu rîvnă creştinâscă
șitorelor dumnegqeesci slujbe şi altele
de
narea norodului la ascultarea săvîr
ă
1spăd
se
rare pentru cei ce
pustietăţi şi locuri
vremelnicii şi aleg

liniștite și fără tulbu
a sluji lu! Dumneceii vieţuind

singuralnic. Pentru care

întru părul lui Dumnedeii înălţându-Ne
şi Domnia Mea cu vrerea şi ajuto
ămutată
năstr
eqeii păzite (eri, datorie
așezărintescul scaun al aceștii de Dumn
icate
nestr
şi
nestrămutat întocmai
locaam cunoscut a aveă spre a păzi
le
sfinte
la
it
orîndu
ai
leghiurile, ce
rile şi întocmirile, milile şi privi
, acei
edei
Dumn
lui
ea
mărir
și
slava
către
şură, ce din temelie cu înălţime
curgerea,
, archierei şi boeri, cele ce din
domni
i,
ctitor
re
ferici
întru
şi de
r&posaţi
cum
,
crare
în-lu
uitărei, & le pune
şi a
i
vremilor stati lenevit şi s'aă dat iea
ctitor
aţi
r&pos
acelor
a
nire
pome
prin
la Noi a mal adaoge, Spre vecin
eii
Dosit
ul
Metropolit

tinţia Sa Proin
ţii
Nostră. Deci dar, liind că Preas
Constantin Vodă Ipsilant, că schitul Turba
ui
fratel
anaforă, făcând arătare
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din sud Ilfov, din vechime

acolo maice

călugăriţe,

fiind zidit în

păzind

întru

pustietate,

tâte podvigul

sai

aflat

chinoviecesc,

sălășluind

cu linişte, ferite de turburări lumesci, apoi în qilele după urmă şi trăind
înmulţindu-se norodul

şi adunându se silişte de sat împrejur şi neavând biserică
deosebită de mir, mergea toți bărbaţii și femeile la biserica
schitului, împărtășindu-se ascultării sfintelor slujbe cu toţii deavalma,
cum și schitul
Hagi Dimii de aici din orașul Bucuresci!, fiind împresurat
de mahala care
nu are deosebită biserică de mir, mahalagii! mergeă asemen
ea la schit, și
aşă şi la un schitși la altul nu puțină scandelă se
pricinuesce maicelor,
-rămâind afară de acâsta şi mila acelor răpiți ctitori
strămutată, care numal şi numai pentru cel ce aă viâță singuratecă
ai zidit aceste slinte ocaşuri.

Spre îndreptarea dar aceștii neorindueli,

Preastinţia

Sa, a făcut o
chibzuire ca acâsta: adecă liind-că schitul Țisănes
cii de maice, ce este duhovnicesce supus otcârmuirii năstavnicului din
Căldărușani şi'se află ca
un ostrov încungiurat de apă, şi loc în laturi
depărtat în pădure, unde
s'a adunat şi se

adună înmulţindu-se din di
rind şi sporind în fapte bune, ati găsit cu cale în di soborul maicelor înflosă supue mai sus numitele două schituri
- Turbaţii
,

mişcătâre

adecă şi Hagi Dima, cu tote acareturile lor
la schitul Ţigănescii, mutându-se tâte maicele
dinȚigănesci şi biserica schitului Turbaţii să rămâe

şi nemișcătâre

tramîndouă la:
pe s6ma satului de acolo, iar schitul Ilagi

de

mir

Dima să rămâe ca un metoh
schitului 'Țigănesci, ca când se va întîmpl
ă să vie vre-o maică de acolo
aici la Bucuresci, pentru trebuinţa sa seati
pentru a schitului, să nu se preumble prin case mirenesci, ci să mârgă
la metoh, orînduind şi o iconmă
cu două maici, care se va găsi cu cale
de către Stariţa ot 'Țigănesci, purtătâre de grijă înăuntrul schitului, cum
şi de a priimi în pază acolo la
schit femeile ce ai prigoniri de
judecată cu.

bărbaţii lor aici la Metropolie,
și până a li se dă izbrănire judecăț
ii de la Metropolie se pun
la oprâlă,
cărora maice să li se orînduiască
și hrana cea trebuinoci6să peste
an cum
şi cele l-alte cheltuieli ce va

fi trebuinci6să, iar prinosul din
tot venitul
să mârgă la Țigânesci. Acâstă chibzui
re a Prâ Sfinţiei Sale după daioria
archierâscă şi duhovnicâscă cu
rivnă ocrestinâscă fiind, au priimit
o şi
Domnia Sa și ai hotărit, ca numitele
două schituri TPurbaţii şi Hagi Dima
cu tote acareturile lor mișcătâre și
nemişcătâre și cu orl-ce mill domnesci
vor i avend, să rămâe supuse la
schitul 'Ţigănesci, mutându-se acolo
tote maicele câte vor fi la amîndouă
şi :
schiturile. Acesta dar într'acestași
intoemindu-le şi aşedându-le le-ai
chip
dat să fie sub duhovnicesca povăţui
și otcârmuire a stareţului de la
re

sf.
maicelor din lăuntrul schitului să mănăstire Căldărușani, ca Şi vieţuirea
fie cu orînduiala co s'a aşedat,
aibă acest schit, adecă: Intru tâte să
aibă viață de obşte, după aşedămîcantulsă
şi hotăririle marelui Vasilie şi ale celor-l-a
lți sfinți. părinţi. Nici una din
maici să nu ţie vre-un lucru pentru
deosebi
tă. chiverniselă a sa, nici banj,
nici acaret, nici alt lucru cevaşi
mișcătoriă

deă de obște sub

stăpânirea, stareţii

seaui nemișcătoriă,

ci tâte

să le

și trebuința lor după putere să le
de la obşte. Orînduiala mâncării
aibă
să
le
iar nu cu gătire deosebi pe la chilii, fie iarăși tote de obşte la trapeză
afară . din cele bolnave care își
>
*
av6 e deosebită
vor
h
căutare,
după » putere,
„Nici una din maiee ? să nu
aibă vote fără porunca stariței a eși af lară bolniţă.
din schit pentru cerșit, seaii pentru
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o va trimite

orl-care din maici

spre vreo trebuinţă de
se va arătă cu nesupunere

în posluşanii, limbută, gâlcevitâre seaii cu niscare-va urmări rele, după
întâia şi a doua certare, când va petrece neîndreptată, pentru ca să nu
fie de zmintelă şi celor-l-alte, se aibă voie stareţa a o izeoni din schit. In
biserică iarăsi să se păzescă buna orînduială după tipicul cel de obşte şi
cele co sciit carte să fie supuse şi ascultătâre tipicariței cei orînduite de
stareţa, nici să citescă seait să cânte fără de poruncă, nici să so împotrivescă
când vor [i poruncite şi cu un cuvint a ice: după cuviinţă cinului care îl

portă să le lie şi urmările

pre cât va fi cu putinţă, la care

pentru ca să

nu intre vre-o scandelă spre a so dă pricină de turbare; la vremea când
se va întîmplă a muri stareţa ce se vaallă, să nu se aducă stareță din altă
parte, ci iarăşi dintru chinovia maicelor care îşi petrec viaţa în schitu ȚȚiwănesci să alegă stareţul din: Căldărușani
"pre care va fi mai cu iscusință
spre buna petrecere şi aceea ce se aşadă stareță, şi fiind-că acest fel de
bună lucrare care privesce lu bune sfirşituri,: se: nădăjduesce a se 'vedâ

sporire de folosințe sulletesci cu adunare

de maici

cu

indestulare

și cu

petrecere plăcută lui Dumnedeiă, trebuinţă fiind ca să aibă şi ajutor.a nu
se lipsi decele trebuincidse, de aceea Domnia Sale-aii făcut şi milă domnâscă, ca să aibă a ţine lude 20 Gmeni fără de pricină de dajdie cu doui
ce eră al schitului "Țigănescii, scutiţi şi ap&raţi cu pecetluituri după orîn-

duiala vistierici, ca să lie de slujbă sfintului schit, a aduce cele trebuinciose

maicelor; să iea şi de la ocnă pe lieş-care an bolovani sare o sută cincideci, ce aă avut schitul mai înainte; să scutâscă şi oile ce va ave schitul
de ocrit; să iea şi de la vama Gherghiţei taleri 100, casă fie pentru untde-lemn, tămâe şi câră la sf. schit şi aceşti bani săi deă vameşul peste

Mea vădend bunele aşedări şi întoc-

Danii cămării; drept aceea şi Domnia

turile şi milile

ce

se

arată

le înnoim

numai

nu

chinovii,

miri ale aceşti!

sus,

mai

ci

încă

şi le întărim tote aședămince avem

cvlavia

după

la acest

fel de sfinte Dumnedeesci l&caşuri, mai -hărăzim şi Domnia Mea alţi lude
Qece străini făr de pricină de dajdic, ca să fie de toţi lude 30, cărora după
adeverinţele D-lor ispravnicilor judeţului li se vor dă şi pecetluiturile Domniel Mele, ca să fie schitului aceste milă «dle ajutor şi de întărire, iar Domniei
Mele şi părinţilor Domnie! Mele vecinică. pomenire. Rugăm dar şi pre alți
fraţi Domni, cari în urma Nostră se vor învrednici a fi oblăduitori acestui
creştinesc scaun, să bine-voiascăa înnoi și a întări aceste mili, şi orindueli,

ca şi ale Domniilor

alţii ţinute

Sale faceri de bine să fie în urmă de

în

sâmă. Şi am adeverit chrisovul acesta cu. însăşi credința Domniei Mele 16
loan Glicorghe Caragea Voevod, şi. cu credinţa prea iubiţilor Domniei Mele
li: Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea Voevod,. martori fiind
şi D.lor cinstiţi şi credincioşi :Doerii veliţi ai . Divanului Domniei Mele:
pan Constantin Filipescu Vel Ban, pan Radu Golescu Vel Vornic de Ţerade-sus, pan Grigorie Brâncoveanu Vel Vistier, pan Grigorie Ghica Vel Logofăt de 'Țâra-de-sus, pan Radu Slătineanu Vel..Vornic de Ţ6ra-de.jos, pan

- Dumitraşco

Vel

Racoviţă

Vornic al patrulea, pan
Constantin

Suţu

Vel

Vornic

al treilea,

pan

Istrate

Kretzulescu

Vel

Iordache Slătineanu Vel Logolăt de Țera-de-jos, pan

Hatman,

pan

Mihalache

Manu

Vel Vornic

pan Mihalache Suţu Vel Spătar, pan, Constantin > a suț

Vel

de politie,

Posteinic, pan
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Atanasie Christopolu Vel Logoftt al străinelor pricini, pan Nestor Vel Clucer,
pan Alexandru

Mavrocordat

Vel

Căminar,

pan

Dimitrie

Manu

Vel

Comis,

și Ispravnic, pan Grigorie Ghica Vel Logofăt de 'Ţera-dle-jos; și sai scris
chrisovul acesta în anul dintâiă dintru întâia domnie a Domnie! Mele aicl
în orașul scaunului Domniei Mele Bucuresci la anii de la nascerca Domnului
Dumnedeii și. Mîntuitorului Nostru Isus Christos 1813 Maii 5, de Chiriţă
Logoltt de Divan. -

(Cod. LXXVU1, filu 99 »)
„109.
Viind-că

Curleu bisericei

sf. biserică a Vergului

Vergului din Bucuresti.
de aici din

Bucuresci,

ce se numesce a

Domnei, Ancuţei, unde se cinstesce şi se prăznuesce hramul Sfintului Dimitrie isvoritorul de mir, a avut milă de la fraţii. Domni de ma! înainte
de a luă pe tot anul de la ocne milă bolovan! sare 100; aşijderea ati avut
și lude 4 scutelnici Gmeni făr de pricină de dajdie, cum şi osebit aă avut
orinduială ca să ica câte taleri 5 pe lună de la carvasaraua vămilor;
cari

mil i sati păzit până acum, după cum Ne adeverim din cărţile
Domniilor
Sale ce le vădum şi Domnia Mea. Drept aceea milostivindu-Ne
şi
Domnia
Mea îl înnoim și îi întărim acestă milă, ca săiea pe tot anul
100 bolovani

sare, i acei patru

Gmeni

să

și-i aibă spre ajutorul și chivernisela sfintel

biserici, cât şi să iea acei câte taleri 5 pe lună

că să die pentru
aiu 5.

unt-de-lemn,

tămâe şi (ăclil.

de la carvasaraoa vămilor

i saam

receh pd.

—

1813

„(0od. LXXVII, fila 86 »).
110.

Chrisovul măndstirei

Maguliolisa

din Tarigrad.

Cei 'ce săvîrşesc bunătăţile cele de suflet folosităre
și plăcute lui Dumnedeii nu numai în vi6ţa acesta se laudă și se binecuvin
tâză, ci și după
petrecania lor li rămâne nume nemuritâre şi pomen
ire
vecini
că, şi sufletele
lor în lăcașurile lor se învrednicese; multe bunăt
ăţi sunt cu care pote nescine a-şi dobindi sufletesca mântuinţă, iar cea' ma'
mare este milostenia
ce se face la sfintele lui Dumnedei locașuri.
Drept aceea pliroforisindu-Ne
și Domnia Mea pentru sf. biserică, care este în
.liuntrul vestitei cetăţi a
Țarigradului, ce se numesce Maguliotisa, unde
se prăznuescoe hramul Adormirea, prea -slintei stăpânei Nâstre Născătârei
de Dumneqeii şi pururea fe-

cirei Mariel,

cum

că 'se află la, lipsă, neavâ

nd alte mili spre ajutor la trebuinţele ce are precum au şi alte sfinte mănăs
Ne-am încrodinţat Domnia Mea din chrisâvele tiri şi biserici, după cum
r&posaţilor fraților Domni
de mal înainte, cele văqum; deci şi Domnia
Mea,
din buna-voinţa Domnie!
Mele, mai ales -pentru evlavia

și dragostea ce avem din toţ sutletul Nostr
u
către prea slinta Născâtore de Dumnedeiă, sciind
că. și acestui dar căruia
Ne-am Învrednicit au lost însuși solire
a ci către [iul s&ă şi Dumnedeul
Nostru, şi pentru aceea' dăm şi orînduim
Domnia Mea, milă, aceştii ma!

ISTORIA

sus numite biserici,
însă taleri 100 mila
înainte, precum Ne
Michaiui-Vodă Suţul
ce Ne-am milostivit
chit

de aceşti

taleri
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să iea pe tot anul de la cămărașii de ocne taleri 120,
ce a avuto sf. Diserică şi de la fraţii Domni de mai
adeverim Domnia Mea şi din chrisovul răposatului Domn
ce-l vădum cu I6t. 1781 August şi taleri 20 prostichiul
Domnia Mea de iam hărăzit acum, care acest prosti20

de

luă

a-l

aibă

să

la

sfintei biserici de ajutor şi de întărire. Rugăm

anul

viitor înainte,

ca

[io

să

dar şi pre alţi fraţi Domni

după vremi, pentru dragostea Maicii Domnului să întărâscă mila acesta şi
cu chrisâvele Domniilor Sale şi spre a lor vecinică pomenire, ca şi ale D-sale
milt și faceri de bine să fie în urmă de alţii în scmă ţinute; şi am întărit
chrisovul acesta cu însăși credința Domnici Mele I& loan Gheorghe Caragea
Voevod şi cu credinţa prea iubiţilor Domnici Mele fii: Gheorghe Caragea
Voevod, Constantin Caragea Voevod; martori fiind și D-lor cinstiţi şi cro-

dincioşi boeri! veliţi ar Divanului Domniei Mele: pan Constantin Filipescu
Vel Ban, pan Radu Golescu Vel Vornic de 'Țâra-de-sus, pan Grigorie Brâncoveanu Vel Vistier, pan Grigorie Ghica Vel Logofăt de 'Ţera-de-sus, pan

Radu Slătineanu Vel Vornic de'Țera-de-jos, pan Dumitrașco Racoviţă Vel
Vornic al treilea, pan Istrate Kretzulescu Vel Vornic al patrulea, pan lor-

dache Slătineanu

Vel Logofăt de 'Ţeră-de-jos, pan Constantin Suţu Vel

Hat-

man, pan Const. Vlăhuţă Vel Postelnic, pan Atanasie Christopulo Vel Logoftt al străinelor pricini, pan Nestor Vel Clucer, pan Alexandru Mavrocordat
Vel Căminar, pan Dimitrie Manu Vel Comis și Ispravnic, pan Grigorie

Ghica Vel Logofăt de Ţâra-de-sus, şi s'a soris chrisovul acesta în anul dintâiii
dintru întâia domnie a Domnici Mele, aici în oraşul Domniei Mele Bucuresci
la anil do la nascerea Domnului Nostru Isus Christos, la I6t. 1813 Maiă

13, de Ioniţă Logofăt de Divan.

(Cod. LĂXXVII, filu 8$.)
Caragea

111. I6 Ioan Gheorghe
Pentru

lipsa şi prâsta

stare întru

Voevod i gospodar zele
care

vlachscoie.

se află schitul acesta, milostivire

Sfinţia Ta Episcâpe
făcând Domnia Mea, poruncim, iubitorule de Dumnedeii pie pe an la cutia
episco
acestă
la
de
și
dă
Argeşiă, ca din iratul ce se
schitului câte taleri
milosteniilor să dat pe fie-care lună jăluitorelor pe sema cunosc
ută acestă pofacă
să
de-sus
50 pe lună şi Dta Vel Logofătde "Peralor, ca să ţie
obştiri
iei
epitrop
al
tului
epista
runcă a Domniei Mele şi D-lui
50 pe lună. —
în s&mă sfintei episcopii Argeş aceşti câte taleri

(Pecetea gpd)

.

Pre Inăiţate Domue,

După luminată poruncă

Inălţimii

| Vel Logofăt.

|

A

.

1813 Mai id.

:

Tale co mi

stareţa cu 30 maici

se

dă

la acestă

jalbă a

călugăriţe de la schitul Bașcov sud.

cuvi6sel Elisabetei
atât de la alți, cât și de la Sfinţia
Argeş, făcând cercetare mă plirotorisiiii,
schit se află în desăvirşită să- Sa Părintele Episcopul Argeş, cum că acest
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răcie,

ne-avend

nici moşie

.nic!

:

vii, nici alt cât de

mic acaret, în cât și zi:

direa schitului se află pe moșie străină, dar.petrecerea o ai pr6 bună
într'aceste sulletesci şi pentru a lor bună petrecere arată că li sati fost
orînduit de la vistierie 1614 taleri 30 pe lună, cari îl luă de la Ispravnicil

sud. Argeș po fieș-care lună şi vistieria îl ţin6 în sâmă la socoteli, însă
acâsta arată -că sai urmat şi la cei dinainte luminaţi Domni și în urmă

cât ai ţinut răzmeriţa, iar de când s'aă făcut pace nu stati urmat; dat nici
un fel de sinet nu se arată, dicând că s'aii răpus... Deci locul fiind cuvi-

incios de ajutor, precum
la cutia

maici

multe

sărace

călugărițe se împărtășesc

cu I6lă de

milosteniei, de va fi primit Măriet Tale să so orinduiască ca

călugăriţe

pre cât va lumină

care acea

cu adaos

din ceea

Dumnedeii

orinduită

ce se arată că a

avut a

acestor

fi îndoit, sait

pe Măria Ta li se .va orîndui de Măria

milă de l6lă ce se va hotări,

să

se

dea

luminată

Ta,
po-

runcă Mărici Tale către Pr6 Slinţia Sa Părintele Episcop Argeșiii, ca să so
dea de acolo de la episcopie pe lieş-care lună, şi apol Sfinţia Sa Părintele
Lpiscop îi va pune la socotâlă a se scădă din iratul ce dă acâstă episcopie

la cutia de milostenie, că de va rămânea a veni.pe aici, loc depărtat fiind,
nu. le va ajunge a.cheltui ceea ce va luă cu venirea Şi întocmirea înnapoi,

şi rămâne

la mila Măriei Tale. — 1813 Maiii 3,
_Sa
"Vel Logofăt Ghica Grigoric.

(Cod. LĂXXVI, fila 163 v.)
112. 16 Joan

Gheorghe

Caragea

Voevod

i gospodar

zecile

Vlachscoe.

Priimită fiiindu-Ne cererea ce faco printr'acâstă analoră D-lui
credincios boer al Domniei Mele Vel Vist. Grigorie Brâncoveanul cinstit şi
, o întărim
Domnia Meași orînduim epitrop al acestui schit Vitorita
pre
Nicolae Logofătul Metropoliei, pre carele îl îndatorim ca să urmeze
întocma
i după
orinduiala ce mai
jos se arată. — 1813

(Pecetea gpd.)
Pr ălţate Domne.

|

Maii

8.

DI

|

Ş |

”

Vel Logofăt.
|

„Ctitorice

scul Nostru schit de maici călugăriţe. ce
se numesce Viforita
din sud. Dâmbobiţa, vădând Prs Sfinţia Sa Părin
tele
proin Metropolit Dositeii, că din pricina prostei iconomil a slareţilor
ce eră după vremi parte slavă
şi neputincidsă

fiind, ai fost ajunse la mare dărăpănare, cu
scirea şi cu voința
năstră a ctitorilor, de sunt peste 14 any trecui
, ai orînduit epitrop şi purtător de
grijă pre Nicolae Logofătul Metropoliei,
care de atunci în diiastima vreme!
până la let. 1810 ce sait aflat epitrop,
după sciinţa ce avem, a adus schi:
tul la bună şi lăudată stare pretăcând
biserica din temeliile fiind căqută
din cutremur, chili de iznâvă, -moșşiile cu
silinţa sa le-aii deschis adăocându-le la venit şi alto simţitâre folosu
ri schitului ai făcut fără a supun
e
schitulla vre-o datorie, iar la 16
1810 din pricina. a catastisirei vreri
lor
rezmeriţei supărându-se sai lepădat

de epitropie stariţa, cu cele-l-alte maict -
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de acolo; vidend că de când sa lepădat numitul de epitropie nu merg trebile schitului bine, şi mal vîrtos la întîmplătârele pricini de judecăţi fiind
ele şi neputinci6so a umblă prin judecăţi perdându-şi vremea şi. împotriva
cinului lor, încunjurându-se pe aici prin Bucuresci, ai cădut cu rugăciune
ln nol ca să catatisim pre Nicolae Logofătul de a priimi epitropia schitului

iarăși, pro care chemându-l "l-am şi înduplecat de aii primit. Deci spre a-și
ave înnoirea epitropici sale chiros, mă rog Măriei Tale. ca să se dea lu-.

minată întărirea Mărie! “Tale la acâstă plecată a mea anaforă, îndatorindu-se

numitul

epitrop,.ca

pe

fieş-care tre! ani să-și deă socotâlă de venit și chel-:

tuială prin nol la Metropolie şi la pricini cari vor fi mai mari şi deosebite
ale schitului să nu facă nici o urmare fără scirea nâstră. — 1818 Maiii 3,
Grigorie Brâncoveanu Vel Vistier.

(0od. LXAVI, fila 122)
113. Chrisovul mănăstirei Megaspileon de la Moreea, de milele ce are.

Do vreme ce proorocul şi pururea între împărați pomenitul p26 înțeleptul
lui
Solomon, numa! în umbra legii rezimându-se făcu atăta pod6bă casei nok

virtos
Dumnedeii şi o dărui cu atâtea daruri şi prinâse, cu cât mat
şi să
ajutăm
să
cade
se
ni
i
credinţe
duhul
i.cu
caril suntem acum luminaț
mai adecel
semnul
este
care
lăcașuri,
ei
Dumned
lut
sfintele
împodobim

ca
vărat al credinţei Nâstre, întru caro:nu se junghie vite necuvintaătre,
Nostră
mintuire
pentru
esce
se.jorti
ii
atunci, ci însuşi fiiul lu Dumnede
săi şi se
a tuturor, întru caro a pururea ne încetat; se proslăvesce numele
vnicii
pravosla
toţi
pentru
şi
taco rugăciuni pentru împărați, pentru Domni
face moşnen acci

a se
creştiny; acesta esto fapta care învrednicesce pre om
Dumnedeească, Ne-ai
pronia
ce
după
noi
şi
dar
vecuitâro împărăţii; deci
aceşti pravoslavnice'
ajutat de Ne-am învrednicit cu Domnia 'la scaunul
sfintele lui Dumavut
aii
ce
cele
țări, urmând pildelor acestora, nu numai
şi unde va fi
întărit
le-am
Domni,
Fraţii,
la
de
neqei locaşuri mai înainte
tot sufletul
din
rivnă
cu
voim
cu cale şi do trebuinţă cunoscută și sciută,
6sca
dumnege
şi
fiind
chip
taşi
nostru să ajutăm şi să adăogăm, cum într'aces
cinse
caro,
la
-Morea,
la
de
l
Chirnezi
'
parohia
mănăstire Megaspileon din
de
Nostre
Stăpânel
Pre Sfintei
stesce şi se prăznuesce hramul: Adormirea
sfinta
pre
şi
află
se
unde
Dumnedqei Născătore şi pururea fecioră, Maria,

ă de sf. Apostol Luca, care fiind
icână a Pr6 Sfinţiei Sale, ce este zugrăvit
ajutoruri şi venituri, fără numat cu
la loc cu neîndemânare şi făr de alte
ce au lost făcut fraţii noştri
100 bolovani sare, având a luă pe an.din mila

l Michaiii. Vodă Suţul, încă
Domn! de ma! înainte, iar Domnia Sa răposatu
milă din vinăriciul de la po-.
dintru întâia domnie Y-aii orînduit ca să ieatot vinăriciul deplin câte 5 bani
cele mat jos arătate din sud. Vilcea

porele
ea: ce am făcut sat dovedit a fi neînchinate
care i,prindândcercetar
vadră,mănăstir
şi hrisovul Domniei Sale de la It. 1783, apoi a
lade alte
Domni precum din chrisove.o
înnoit și ati întărit şi cel-l-alţi din urmă fraţi sit.
Deci dar pentru „ov avia
plirofori
Domniilor Sale ce le văgum Ne-am
lăcașuri. şi mai virtos la
co şi noi avem pentru sfintele lui Dumnedeii
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acestă sf. mănăstire unde se află icâna Pre Sfintei de Dumnedeii Născătărel
și pururea feci6rei Mariel cea zugrăvită de 'sfintul Apostol Luca, Ne-am
milostivit şi Domnia Mea printr'acest cinstit și bine închipuit Domnescul

Nostru chrisov, de am înnoit şi am întărit aceste mil, adecă, ca să iea acea
una sută bolovani sare în toţi anii de la ocnă în vremea praznicului, însă
bani, iar nu sare, plătindu-se bolovanul po taleri unul, și când vor fi ocnele
în credinţă să aibă a luă aceşti bani de la cămara Domnie! Mele, iar când

vor fi vîndute să iea de la cămăraşi de ocne cu pecetea

gpd,

i din tote

aceste popore mari şi mici ce mai jos pe anume se arată, să ica vinăriciul
pe deplin de vadră câte 5 bani, atât din viile ce se află acum sădite cum

şi în cele ce întraceste popâre după vremi se vor mal sădi, ca să fio
părinţilor spre ajutor şi Domnie! Mele întru pomenire, adecă la vremea vinăriciului orînduindu-se omul numitei mănăstiri să umble la tâte viile acestor

popore

şi cât vin s'ar face la fieş-care vie, de acel

om al mănăstirel

mâs6re după dreptate şi pe tâte vedrele ce se vor găsi în fieş-care vassă se
să
iea bani 5 pe deplin şi pârpârul, precum se luă de vinăriceri! domnesci,
ca
să fie mila sf. mănăstirei, iar cumpărători! slujbei. să nu aibă amestec
la
acestă cerere de banii mănăstirii, însă poporele și plăşile anume:
adecă
plasa Oltului-de-

sus, i de jos, Ursdia, Malu, Stănescil, Istavul, Delul Banului,
Dobroşa, câte vii nu sunt pe moşia schitului episcopiei,
Măgurenii Spărlenii, Butarii, Dedeţii, Osicenil, Glavii, Amăriţii, Palanga,
Scundu, Zăvidenil,

câte vi! nu sunt pe moșia episcopiei, Orlescii,

Fiscălia,

lonescii-Mi

nculu!,
şi din plasa Oltețului Igoiul, Turcescii, Bărbescii, Colţescil,
Slăvesci!, Sinescij,
Intereuja, Goescii, Roșia, Zaubele, Grădiștea, Obieislavia,
Ciortescii, Vălenil,
Căşciora, Crăpăturile, Şerbănescij, Tetoiul, Conţea,
Pleşniul, Vasilaţii, Cârloganii, Diculescii, Uşureit, şi din plaiul Iurezului:
Armăşăscii, Stroescil,
Slătidra, Grecii, Sacoţii, Sirbescir, Berescii, Alintescii,
Corşorul, Peticir, BădesciT, Otetanii, Mateescit, Cârstienescii, şi din plasa
Cernii: Mădularii, Valea
Mare, Botăşanii, Rusănescii, Mărginenii, Drăganul,
Stolescil, Dorescii, Stănescil,
Ciumaţii, Cermegescil, Lepuşoia, Berescii; Zărănescij,
Şerbănescii, Ulmetu,
Boltenii, Bujorenii,
Urşii,

Folescii,

Cireşu; iar din plasa Otăsăulut: Frânceseii,
Ciorăscil,.
Dumbrăvescir, Folescil-de-sus, Manoilescii,
Serbănescil, Pău-

şesci!, Bârlogul, „Stooscii, Bunescii, iar din plasa
Rîmnicului, Vlădescii,
Arhanghelul, Buda, Bărcescil, şi. din plaiul
Coziei: Tomşanii, Olănescil,
Cheia ; dintr'aceste.popâre ce se numese mal
Sus, din 'tâte să iea sfinta
mănăstire vinăriciul deplin de vadră câte bany
5, şi părpărul după obiceiti
precum mal sus s'aii arătat. Deci să fie datori „părinţii
“ce lăcuesc într'acestă mănăstire a rugă pre milostivul Dumnedei.
şi
pre
prea curată maica
sa, pururea la sfintele slujbe pentru întărirea
Domnici Nâstre: rugăm dar
şi pe fraţii noștrii Domni carii în urma Nâstră
pânitori acestel pravoslavnice ţări, să bine-voiasc se vor învrednici. a fi ștăă a înnoi și a întări acâstă
milă, ca şi alo-D-lor mil şi

faceri de bine
fie în urmă. de alţii” ţinute
n scmă, şi am întărit chrisovul acesta cu săînsuși
credinţa Domniei . Mele
l& Ioan Gheorghe Caragea Voevod şi cu
credința
prea
iubiţilor Domniel
Mele fii, Gheorghe
Caragea. Voevod, Constantin Caravea. Voevod,
martori
fiind şi D-lor. cinstiţi şi credincioși.
boerii veliţiat Divanului Domniel Mele

pan Constantin Filipescu Vel Ban, pan Radu Golescu
Vel Vornic de 'ârade sus, pan Grigorio- Brâncoveanu Vel
Vistier, pan Grigorie Ghica Vel Lot
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gof&t de TŢera-de-sus, pan Radu Slătineanu Vel Vornic de "Țâra-de-jos, pan
Dumitraşeco Racoviţă Vel Vornic al treilea, pan Istrate Kretzulescu Vel
Vornic al patrulea, pan Iordache Slătinânu Vel Logefăt de 'Ţera-de-jos, pan
Constantin Suţu Vel Ilatman, pan Mihalache Manu Vel Vornic de politie,

pan Mihalache Suţu Vel Spătar, pan Constantin
Atanasie

Christopol

pan Alexandru

Vlăhuţ Vel Postelnic, pan

Vel Logofăt al străinelor pricini, pan Nestor Vel Clucer,

Mavrocordat Vel Căminar,

pan Dimitrie Manu

Vel

Comis

|

şi Ispravnic, pan Grigorie Ghica Vel Logolct de 'Țâra-de-sus, şi saii scris
chrisovul acesta în anul dintâii dintru întâia domnie a Domnie! Mele aici
în oraşul Domnici Mele Bucuresci, ia anul de la, nascerea Domnului Nostru
Isus Christos 1813 Maii 16, de Pandeli Logofet de Divan.

(Cod. LXXVII, fila 89 v.)
114. Ohrisovul sfintei mănăstiri

Vlach Saraiii din Tarigrad.

Fiind-că la împă&rătesca și prea slăvita cetate a Țarigradului în lăuntru are
“Ţera-Românâscă o sfintă mănăstire ce se numesce Vlah-Saraii, carele este
şi conac pentru câţi Gmeni domnesci merg şi vin de aici de se odihnesc,
care sf. mănăstire liind făr do nici un fel de venit după orînduiala bisericilor 'Țarigradului, neavând enorie de mahalagii îndestulată, care să se împlinâscă tote trebuinţele Disericesci, şi se află lipsită; socotitam Domnia
Mea că nu este cu cale o mănăstire a ţevii fiind înlăuntrul împărătesciă
cetăți, care este cinstea şi pod6ba pămîntului acestuia a fi părăsită și ne-

ajunsă de nici un ajutor al ţări! în vreme

ce cu mila lui Dumnedeii atâtea

şi atâtea mănăstiri de printr'atâtea părţi se ajută şi se chivernisese cu mila
dintr'acestă ţeră „creștinescă, cu cât mai vîrtos acâsta însăşi a pămîntului.
fiind, în loc fără nici un fel de venit, se cade a se ajută din pămîntul acesta. Drept aceea atât pentru datoria care are pămîntul către acestă mănăstire, cât și pentru multa. evlavie a Domniei Mele care avem asupra
dumnedeescilor locașuri şi pentru rivna care vom a vedeă după cum altele
aşă şi pentru acesta cu podoba cea cuviinci6să făr de lipsă de cele cuvi-

inci6se biserică a pămîntului

fiind, am bine-voit Domnia Mea de Y-am fâcut

acest domnescul Nostru chrisov, ca să aibă a luă cuviosul egumence este .
năstavnic şi purtător de grijă aceşti sf. mănăstiri pe tot anul, de aici, din
țeră milă de vinăriciă din popârele ce se arată că ab fost pânt atunci neînchinate la alte mănăstiri cari sunt în sud. Romanați câte doi. bani de
vadră, după cum ieaii şi alte mănăstiri şi cu părpărul dupt obiceii, iar
cel-l-alţi câte 3 bani sunt doimnescă, cari popore sunt acestea: Dobrosloveni,
Fălcoiul, Brâncoveniy, Vălenii, Baciul, Clica, Balş, Braneţul, Prăşcoveni, DoDbrunul, Roşineni, Osiina-de-sus i jos, Coşovenii, Viișora, Popânzelesci, As-:
pelevii, Ghizdăvescii, Mârşanii, Igaleşul, Sorenii, Pârşcovu, Dobrolesci, Zborisca, Amărăscii-de-sus, i de jos, Celeiu, Bubiciul, Studina, Redea, Gârlovul,
Verdea, i din alte popâre mici cu mari din sud. Gorj câte doi bani de
vadră după obicei cu părpărul dinpreună anume: Brătuia, Rășina Rogo-

Glosanu,
jina, Vieroşani, Pârăul, Comunescii, Pojocenil, Doţescii, Voitescii,Vlademiru,:
Isaciu, Surpaţii, Turbaţii, Buzescii, Gruiu; din plasa Gilortului:
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Iurezani!

din

Hamăradu,

Piscoiul,

„Negrenii din plasa Iamarădii
S6ca,

Licuriciul,

Glăvanii,

Busiocit, Colţescir,

de sus, Sorada, Beresciy,

Pojarul,

Poiana,

Seciurile,

'Tândălescit, Gâlcesci!,

Fna

Popescil,

Alunul,

tăchita,

Roşia-de-jos,

Șitoia, Vălenii, Bercenii, Ciocada, Pociuvaliştea, Zorilescii, Perescii, Ponorele, Ciupercenii, Bumbescii, Bârzoiul, tot din
' plasa Ilamărădii; luraciy,
Delul, Vălescii, Cormănescii, Pic6sa, Pleşsia, “Velescii, Delul Maicelor, Delul
Surani, Balta, Izvarna, Dâlul Costenii, Dâlul Colcescit, din plasa Tismenii;

aşijderea să iea şi din poporul
trei bani

de vadră,

fiind-că

Leul şi al Racoviţei din sud. Romanați, câte

cel-l-alţi doi

alte mănăstiri,în cari aceste două
porul

Leul:

bani şi părpărul

sunt închinaţi la

popâre sunt aceste numiri: însă în po-

Borbicescii,: Grindinescii,

Măgura

Găunsa,

Măgura

Veche,

Poe-

nile, Gavrilescii, şi în poporul Racoviţescil: Racoviţa, Izlazul, Verdea, Funduleţu, i Moldovenii şi Ținţărenii; pentru cari să aibă cuviosul egumen
la

vremea vinăriciulu! a-şi orîndui epitrop aci să umble după obiceiii dimpreună
cu vinăricerii domnesci.să serie suma vedrelor celor ce plătesc vinăriciti
şi toți banii deplin precum se cuprinde ma! sus să-i iea orînduitul mănă-

stirii

fir

de

a se amestecă

vinăricerii

întru

nimic

la partea mănăstirii,

cari
bani ai vinăriciului cu 'părpărul să se cheltuiască la plată de cântăreţi
pentru

pod6ba bisericii de la Vlah-Saraiui

şi să fie dator egumenul

dimpreună

cu
preoţii a se rugă pururea la sfintele slujbe pentru bună starea
şi îndestularea, acești! pravoslavnice creştinesci țări, care aceste
mil! și intocmiri de

orîndueli le-au avut şi de. la fraţii Domni de ma! înainte,
sovele Domniilor Sale ce le-am vădut Ne-am adeverit; deciprecum din chriînvrednicinduNe. şi pe Noi Domnul Dumnedeii cu oblăduirea aceştii
pravosluvnic
e ţări
am bine-voit Domnia Mea, ca un lucru cu cale și de
folos
sufletesc,
de le
înnoim.și le întărim printr'acest cinstit şi bine închipuit
chrisov al Domnici Mele, ca să se păzâscă tâte cele mal sus arătate
pe deplin şi neclintit.
Rugăm

și pe alţi frați Domni

cari în urma

Nostră

stăpânirea acestui domnesc scaun să bine-voiască 'se vor învrednici cu
a înnoi şi întări mila
acesta, care cu cale şi cu cuvînt drept 's'a făcut
sfintei
mănăstiri, ca şi ale
Domniilor. Sale chrisâve şi mili încă să fie și de
alţi
lrați
Domni întărite
Și în scmă ţinute, şi am adeverit chrisovul acesta,
cu însuși credința Domniei: Mele I& Ioan

Gheorghe Caragea Voevodşi cu credinţa
prea iubiţilor
Domniei Mele fir: Gheorghe Caragea „Voevod,
Constantin
Caragea
Voevod,
«martori! fiind 'şi D-lor cinstiți şi credincioși
boeri! Veliţi a! Divanului Domniei Mele; pan Const. Filipescu Vel Ban,
pan Radu Golescu Vel Vornic de
Ţera-de-sus, pan Grigorie

Brâncoveanu Vel Vistier, pan Grigorie Ghica
Vel
pan Radu Slătineanu Vel Vornic de “Pera-de-jos,
pan Dumitrașco: Racoviţă Vel Vornic -al treilea,
pan Istrato Kretzulescu Vel
Gernic a patrulea, pan Iordache Slătineanu
Vel
Logofătde 'Țera-de-jos, pan
e Cata
a Hatman, pan Michalache Manu Vel. Vornic
-za politie,
Logolăt de 'Țâra-de-sus,

Manasie CIiiea mii E
stop

el

p tar, pan

vostache Vlahuţ Vel Postelnic,

pan
Logolât al străinelor pricini, pan Nestor Vel Clucer,
Vel Căminar,

rudă i n sant dulePratnisun, Grigerie Ghica Ne Lot do
pan

Aleco Mavrocordat

pan

Dumitrache

Manu

Vel

Comis,

ţ
SUS, Și
sa scri
c
acesta la întâiul an dintru întâia domnie
a Domnici Mele, aiciîn orașul scaunului
Domniei Mele Bucuresci,
anii de la zidirea:lumii 7321, iar de
la nascerea Domnului Dumnedeiă la
şi
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1813 Mai

ivan.

13, de Costache Logofăt de

IN

(Cod. LXXVII, fila 91.)
115. Chrisovul sf. mănăstiri de la Moreea a sfinților Voevodi.
„de la ocne şi taleri 100 de la vămă.
Două lucruri luminate

Taleră

100

sunt cele ce încunun&ză şi impodobesc bunătăţile

Domniilor, amendout

vrednice

din care cea dintâiu

se silesce

de laudă şi de mărire,

către

otcârmuirea

adecă marea trebuinţă

cea politicescă, iar

cea

de a doua către pod6ba cea bisericescă; însă iubirea uneia mat mult de cât alta
cu atâta mal de folos este, cu cât pentru marea cuviinţă ca de un lucru
lumesc (ice mintuitorul: «te grijesce şi spre multe te silesce», iar pentru buna
credinţă dice «un lucru trebuesce, la care lucru trebuincios uitându-se Domnii
cel înţelepţi otcârmuirea politiei cu dreptate o săvirşesc, şi dreptatea bisericil, adecă pod6ba cu înţelepciune o împlinesc, câştigând partea cea bună,
care nu se vă luă de la dînșii; drept aceea dar şi no! întru Christos Dumnereii bine credincios Domn16 loan Gheorghe Caragea Voevod din pro-

nia cea do sus fiind înălţaţi cu domnia şi oblăduirea ţării aceștia şi însciințându-Ne pentru sfinta şi dumnedeeasca mănăstire de la Moreea, care
şi

sfinţilor şi

hramul

şi se prăznuesce

Michail

ceresci

oştirilor

ai

VoevodI

se cinstesce

unde

este Stavropighion,
marilor

cum

Gavriil,

mănăstire fiind scăpătată, ati avut milă atât de la fraţii Domni

că

acestă

si.

de mai în-

nainte, cât şi de la Domnia Sa Constantin Vodă Ipsilant, precum din chrisâvele co lo vidum ne pliroforisim, ca să iea acâstă sf. mănăstire pre tot

anul câte taleri 70, însă 35 de la vămi şi taleri 35 de la ocne. Deci după:
evlavia co avem din tot cugetul inimei Nâstre asupra sfintelor și dumneQeescilor

lut

şi nu numai

Mea

milostivim : Domnia

Ne
lScaşuri,

Dumnedeu

căi înnoim aceste mili, ci încă îi mai adăogăm peste taleri 70 ce ave până

acum

încă taleri

câte

tot anul

pe
înainte

130, ca să iea de acum

taleri:

acest adaos să

200, însă taleri 100 din vamă şi -taleri :100 din ocne, care

i se dcă de la viitorul an înainte spre a fi sf. mănăstiri de ajutor și de înMele vecinică poimenire.
tărire, iar Domniei Mele şi părinţilor Domnie

carii de la Domnul

dar şi pre alţi frați Domni,

Rugăm

Dumneqei se vor

învrednici a fi. oblăduitori acestei pravoslavnice Țări-Rumânesci, să binevoiască a înnoi şi a întări mila acâsta, ca şi ale Domniilor Sale mili şi faceri
de bine

să

fie în

alţii ţinute

de

urmă

acesta cu însăşi credinţa Domniei
și cu

credinţa

prea

iubiţilor

în

am

semă; și

chrisovul

întărit

Mele l& Ioan Gheorghe Caragea Voevod

Domniei

Mele

fii, Gheorghe Caragea

Voevod,

Constantin Caragea' Voevod; martori find şi D-lor cinstiți şi credincioși
Vel Ban,
boeri! veliți a! Divanului Domniei Mele: pan Constantin lilipescu
pan Radu Golescu Vel Vornic de Țera-de-sus, pan Grigorie Brâncoveanu

Vel Vistier, pan

Grigorie

Slătineanu Vel Vornic-de

Ghica

Vel

'Ţâra-de-jos,

al treilea, pan Istrate Kretzulescu

Vel

Logolăt

de

Țera-de-sus,

Vornic

al patrulea,

pan Costache
Slătineanu Vel Logofăt de 'Țâra-de-jos,
pan Mihalache Manu
P, 4. Urechiă.— Tom,

pan

Radu

pan Dumitrașco Racoviţă Vel Vornic

Suţu

pan

Iordache :

Vel Natan,

Vel Vornic za politie, pan Mihalache Suţu Vei Spătar,
12
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pan Costache Vlăhuţ Vel Postelnic, pan Atanasie Christopolu Vel Logofăt
al străinelor pricini, pan Nestor Vel Clucer, pan Aleco Mavrocordat Vel

Căminar, pan Dumitrache Manu Vel Comis, pan Mihail Vel Pitar şi Ispravnie
pan Grigorie Ghica Vel Logofăt de "Țâra-de-sus; şi s'a scris chrisovul acesta
la întâiul an întru întâia domnie a Domnie! Mele, aici în oraşul scaunului

Domniei Mele, Bucuresci, la Iât. 1813 Maii 15, de Zamfirache Biv 3 Logolât.
(Cod. LXXAVII, fila 95.)
116.

Chrisovul mănăstirii Tu

Grigoriu

de .a Sfelagora.

„Milosteniile şi tâte facerile de bine preste t6tă vremea şi în tot locul sunt
primite ca o mir6zmă cu bun miros duhovnicesc înnaintea prea Inaltului
Dumnedeii, iar milostenia, şi facerea de bine ce se săvirşesce la sfintele
lui Dumnedei l&cașuri, unde neîncetat se proslăvesco numele Domnului
Nostru Isus Christos şi de unde toţi aşteptă ajutor, cu atâta sunt mal pri-

mite, cât şi dumnedeescile

adunări

în sf. biserică de obște so rogă

pentru

ei gicend: «sfinţesce Dâmne pre cei ce iubesc podoba casel 'Tale şi îi proslăvesce cu dumnedecsca puterea 'Ta», Drept aceea dar, de vreme ce pronia
cea de sus Ni a încredințat și nouă ca o sârtă, acest scaun al domniei

acestei 'Ț&ri-Românesci, avem datorie netăgăduită a căută și
a ajută cu
tot folosul
de mijlâce, sfintele lui Dumnedeă lăcașuri, cu cât mai virtos

cele ce

Domni

ai avut

şi de la alți r&posaţi şi de ma! înnaintea Nâstră trecuți

mili, se cade

de a

le întări,

şi unde. este

neajungerea

şi

sciută trebuinţa şi neputințele cu cât se pâte ajută. Pentru. acesta dar fiind-că
şi
sfinta şi dumnedeâsca mănăstire de la Sletagora, ce se numesce
Tu Gri-

goriu, unde se cinstesce şi se prăznuesce hramul Slîntulut Părintelui
Nostru
Nicolae Archiepiscopul de la Licheia, făcătorul de minuni,
neavând vre-un
venit

din care să se potă ajută mănăstirea şi părinţii călugări ce locuese într'insa

după, datoria ce avem, dăm şi miluim pre acâstă sf. mănăstire
, ca să aibă
“cu acest chrisov al Domniei Mele, a luă pre tot anul, taleri
500, cu pecetluit
de la ocne; aşijdlerea să aibă a luă vinăriciu din delul Scheilor
ot sud. Saac,

la care dâl are să iea mănăstirea sfinţilor apostoli câte doi ban!
de vadră
cu părpărul, iar din cel-l-alți câte troi bani de vadră,
hotărîm să iea sf. mănăstire Grigoriă câte doi bani de vadră și mănăstirea
Proti un ban de
vadră;

ci dar. la vremea vinăriciului să aibă a-şi trimite om,
ca să scrie
și să mâsâre drepte vinurile, după obicei, cu cotul
domnese pecetluit, și „din 5

bani de vadră să iea mănăstirea Grigoriti doi bani
şi mănăstirea
- sfinţilor apostoli doi bani și mănăstirea Proti
un
ban,
după
osebite
cărţile
ce are, iar vinăricerii domnesci să nu se amestece
întru nimic, pentru. că
acestă milă a avuto sf. mănăstire şi de la fraţii
Domni de.mai înnainte, .
precum. din chrisâvele Domniilor Sale:
ce
aceea şi Domnia Mea Ne-am milostivit de le vidum Ne-am adeverit.. Drept.
am înnoit şi
acosta, ca să iea pre tot anul şi săi se păzescă nestrămutat, am întărit mila:
ca să fie sfintei
mănăstiri de
intărire, să se ajute la trebuinţele ce are,
şi părinţilor de hrană şi de chivernis6lă, iar. Domnici Mele
și părinților. Domniei Mele vecinică:
pomenire. Rugăm dar și pre alți întru
fraţi. Domni, cărora după
vremi li se va incredinţă de la Domnul Christos
Dumnedeit a [i oblăduitori creşti- -:

i.
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nescil aceştia ţări, să bine-voiască a înnoi

|
şi a întări milele
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acestea,

ca şi

ale Domniilor Sale mili şi faceri de bine încă să fie în urmă 'de alţii ţinute în scmă. Adeverind chrisovul acesta cu însăşi credinţa Domniei Mele
l& loan Gheorghe Caragea Voevod i cu credinţa prea iubiţilor Domniei
Mele fii: Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea Voevod, martori
fiind şi D-lor cinstiți şi credincioși boerii veliţi a! Divanului Domniei Mele:
Const. Filipescu Vel Ban. pan Radu Golescu Vel Vornic de 'Ţera-de-sus,

pan Grigorie Brâncoveanu

Grigorie Ghica Vel Logofăt de

Vel Vistier, pan

Ţera-de-sus, pan Radu Slătineanu Vel Vornic de 'Ţera-de jos, pan Dumitraşco Racoviţă Vel Vornic al treilea, pan Istrate Kreţulescu Vel Vornic
al patrulea, pan Iordache Slătineanu, Vel Logofăt de 'Țera-de-jos, pan Co-

Manu

[Hatman, pan Michalache

Vel

stache Suţu

Vel Vornic za politie, pan

Michalache Suţu Vel Spătar, pan Costache Vlahuţ Vel Postelnic, pan Atanasie Christopol Vel Logofăt al străinelor pricini, pan Nestor: Vel Clucer,
pan Aleco Mavrocordat Vel Căminar, pan Dumitrache Manu Vel Comis,
pan Michail Vel Pitar și Ispravnic, pan Grigorie Ghica Vel Logofăt de
Țera-de-sus; şi s'a scris chrisovul acestu la întâiul an dintru întâia domnie
a Domniei

Mele,

Logoftt de Divan.

aici

în

la 1€t. 1813 Maiii 15, | de Iordache

Bucuresci,

oraşul

iai

(Cod. LXXYUI, fila 95 »)
117. Chrisovul mănăstirii
Fiind-că sfinta şi dumnedeesca

Caripi din ostrovul Aunligonul. |
mănăstire

ce se numesce Caripi din os-

trovul Antigonul, care de curând s'aii zidit din noi, la care se prăznuesce
hramul marelui mucenic Gheorghio. făcătorul de minuni, este sciut Dom:
nici Mele cum că se află la prostă stare şi cu multă trebuință de ajutor,
neavând nici un pîrlej de venit, ca să se potă ajutoră la trebuinciosele sale
cheltueii, după evlavia ce avem la sfintele lui Dumnegei lăcașuria le ajută
pre cât va [i prin putinţă, nu am trecuto cu vederea şi după pilda,ce avem
din chrisâvele fraţilor Domni de mai înnainte, care le-am întărit şi Domnia
Mea câte dintrinsele s'aii arătat, s'aii împărtăşit de aici din ţ6ră cu mili
şi ajutoruri. De aceea şi Domnia Mea printr'acest domnescul Nostru chrisov ce dăm aceste! sfinte mănăstiri, rinduim a luă milă de vinăriciii, câte

doi bani de vadră, din trei popore ce sunt la sud. Buzăi anume: Vespescii,
i Bădenii şi Muşcelu, unde aro şi mănăstirea Xenolont câte trei, bani. de
vadră, la vremea
cum

la măsurat
partea

sa

pe

iar vinăricerii
mire,

nici

să-i

să orînduiască

vinăriciului

cu omul mănăstiri!

i cu

Xenotont

şi. la luarea

deplin, din

banilor,

care

are

domnesci să nu
zătienescă

luarea

mănăstirea

vinăricerii domnesci

să

om,

și făcând catastih să-şi

se

oprâscă
banilor

oprescă

şi

iea

banil

numai zeciuiala podurilor,

nick: un ban
cu

ca împreună

să scrie. să fie faţă

cuvînt

cu nică
a-l da din

un

iel de nu:

remășițuri, ci

carii vor
îndată ce se vor împlini. de locuitorii dajnici ce plătesc vinăriciiă,
partea
banii,
şi
iea
să'și
fi scriși şi în catastihul s&i, omul mănăstirii îndată
şi
are,
ce
trebuinţele
mănăstire.la
sa, cu caro acâstă milă'să-se ajute sf.
Dom:
a
pentru
Dumnedeă,
milostivul
către
rugători
fie
să
părinţii de acolo
nici Mele bună stare i pentru îndostularea și binele țării aceştia de unde
==

>=

=

=
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se folosesc. Rugăm

învrednici

dar şi pre alţi fraţi Domni, cari în urma Nostră se vor

a fi oblăduitori

acestul scaun, să bine-voiască a înnoi şi a întări

mila acâsta ca și ale Domniilor Sale mili şi faceri de bine să fie în urmă
de alţii ţinute în scmă; şi am adeverit chrisovul acesta cu însuşi credinţa
Domniei Mele I& loan Gheorghe Caragea Voevod şi cu credinţa prea iubiţilor

Domniei Mele fii: Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea Voevod,
martorii. fiind şi D-lor cinstiţi şi credincioşi boeri! veliţi ai Divanului Dom.
niei Mele: pan Constantin Filipescu Vel Ban, pan:Radu Golescu Vel Vornie

de “Pera-de-sus, pan Grigorie Brâncoveanu Vel Vistier, pan Grigorie Ghica
Vel. Logofăt de “Țâra-de-sus, pan Radu Slătineanu Vel Vornic de 'Țâra-de-

jos, pan

Dumitraşco

Racoviţă

Vel Vornic

al treilea, pan

Istrate

IKreţulescu

Vel Vornic al patrulea, pan Iordache Slătineanu Vel Logofăt de Ţâra-dejos;. pan Constantin Suţu Vel Hatman, pan Mihalache Manu Vel Vornic de
politie,:pan Mihalache Suţu Vel Spătar, pan Constantin Vlihuţ Vel Postelnic, pan

Atanasie Christopol Vel Logotăt

al străinelor pricini, pan Nestor

Vel Clucer, pan Alexandru Mavrocordat Vel Căminar, pan Dimitrie Manul
Vel Comis și Ispravnic, pan Grigorie Ghica Vel Logolăt de Țera-de-sus;

şi sai scris chrisovul acesta în anul dintâiă dintru întâia domnie a Domniei Mele, aici în orașul scaunului Domniei Mele Bucuresci, la anii de la Nasce-

rea Domnului Nostru Isus Christos
(Cod. LXĂFII, fila 87»)
118.

1813 Mai 16, de Ioniţă Logol&t de Divan.

Chrisovul sfintei mănăstiri

Sfintei şi Dumnedcescii mănăstiri
oraşul Domniei Mele Bucuresci, unde
Adormirea Prea sfintei de Dumnedei
întru. care sc află icâna Prea Sfinţiei

Scărindarul

din

Bucurescă.

ce se numesce Sărindar, de aici din
se cinstesce şi se prăznuesce hramul
Născătâre şi pururea Fecidrei Mariei,
Sale care este izvor de tămăduire

tuturor celor ce alârgă cu evlavie și cu credinţă, dracii
gonind, orbi, slăbănogii şi tot felul de bâle și neputinţă tămăduind, ca
să fie sfinta acestă

mănăstire în pace și certată de tâte dăjdile și orînduelile ce vor eşi
de la

vistieria şi de la cămara

Domnici Mele preste an;
a să fie sf. mănăstire în pace şi ertată de dijmărit şi de vinăriciii,aşijdere
precum
nu dai și
alte mănăstiri nici acâsta
Bucuresci
scutită

o pivniţă pentru

şi în

pace

de

să nu se supere, şi să aibă a ţine aici în orașul
vîndarea

fumărit,

de

vinului

căminărit,

mănăstiriy, care pivniţă să fie

de

vamă,

de!

vinul domnese
şi de tâte alte angarit ce dati alte pivnițe şi să
aibă a scuţi şi de oeritol
500, i de pogonărit pogâne 40, rădicându-se tot-dea
una cu pecetluitul Domniei Mele; aşijderea să fie sf. mănăstir
milăi.de la Domnia Mea să iea în
toţi anii vama tirgului de aicea din Bucuresc) pe an
ughi una sută cinci-deci
lar cu pecetluitul Domniei Mele, ca să fie
pentru untul-de-lemn ce se cheltuesce, care necontenit arde în candela ce
este la sfinta şi de minuni
făcătorea iconă, drept ajutorul şi folosul
pătimaşilor celor ce alârgă la vindecarea.și mîntuirea lor; și iar

să (ie- sf. mănăstiri milă de la Domnia Mea
să aibă a luă vinăriciă din dâlul Grecii sud, Vlaşea,
pentru. care &meni
ai mănăstirii ce! va orîndui, să aibă a âmblă
cu
vinărice
rii domnesc, să
serie vinăriciu! din numitul

d6l tot de-udată, să se facă dout catastişe unul

.

ISTORIA

ca altul asemenea

iscălite

fiind

şi de

ROMÂNILOR

vinăricerii

151

domnesci

şi

de

Gmenii

mănăstirii, de vadră po bani 4 şi ploconul de nume precum le va cuprinde
cărțile de volnicie ce li se vor da la mână în vremea vinăriciului, din care
câte doi bani de vadră să aibă a luă Gmenii mănăstirii împreună cu părpărul precum

ai

luat şi mal

înainte

vreme; aşijderea să aibă a ţinc şi lude

20 scutiţi de tote angariile, însă 6meni străini făr de pricină de dajdie, pe
cari! să-l ducă la D-lut Vel Vistier şi după cercetarea ce le va face să le dea,
adeverinţă de numele şi chipul lor aupă care li se vor da şi pecetluituri gpd.,
pentru-că aceste milă le-ai avut sf. mănăstire atât de la cei mai dinainte frați
Domni, cât şi do la Domnia Sa fratele Alexandru Vodă Moruz, cum prin
chrisovul cel vădum cu l6t. 1799 August 24,i de la îraţii Domni din urmă
Ne-am adeverit. Deci învrednicindu-Ne şi pre Noi Domnul Dumnedeii cu
Domnia aceşti! pravoslavnice “Ţări-Rumânesci după multa evlavie co avem
către
izvor
voit
mal

sfinta şi minunata icnă a prea sfintei Născătârei Stăpânei, care
de timăduire la cel ce cu evlavie şi cu credinţă năzuesc, am
şi Domnia Mea de am înnoit şi am întărit milele acestea câte
sus printracest cinstit domnescul Nostru chrisov, ca pururea să-şi

este
binescrie
aibă

sf, mănăstire tâte milele deplin după tocmâla, ce scriii mai sus, ca să fio
sf. mănăstiri de întărire şi părinţilor călugări de hrană şi chivernisâlă, iar
Domnici

în urma

Mele

şi Părinților

Domniei

Mele

Domniei

Mele vecinică

pre care va voi Domnul

pomenire;

așijderea

şi

Dumnedeia fi Domn ţtrii

aceştia, seaii din nemul Nostru seai dintralt nem străin, îl rugăm cu numele
lui Dumnedei şi cu al prea curatci Muaicel Sale, să înnoiască şi să întărcscă
sus,
acest chrisov al Domnici Melo pe tocmâla şi așezămintul ce scrie mal

sea şi spre mal multă milă, pre cât îl va îndură a tot Țiitorul Dumnedei,
precum şi
precum însuși Isus Christos a poruncit dicend: «Fiţi milostivi venire»
şi
doua
a
şi
judecată
înfricoşata
la
cii sunt, şi veţi aveă ertare
şi a julut
drepta
de-a
stă,
a
învrednicâscă
ve
să
Sale
rugăciunile Maicei
cerescă în
decăţii cel drepte, căutând în faţă: unul la “altul întru împ&răţia
Mele
Domnici
credinţa
însăși
cu
acesta
chrisovul
veci amin. Şi am întărit
l& loan

Gheorghe

Caragea

Voevod

i cu

credinţa

prea

iubiţilor

Domniel

martori
Mele fii: Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea Voevod,
Mel:
Domniei
Divanului
ai
veliţi
boerii
fiind și D-lor cinstiţi şi credincioşi
deŢera
de
Vornic
Vel,
Golescu
"Radu
pan
Ban,
Vel
pan Const. Filipescu
Logofăt
Vel
Ghica
Grigorie
sus, pan Grigorie Brâncoveanu Vel Vistier, pan
de Țera-de-jos, pan Dude “Ţâra-de-sus, pan Radu Slătineanu Vel Vornic
Kreţulescu Vel Vornic
Istrate
pan
treilea,
al
mitraşco Racoviţă Vel Vornic
de
Logofăt: Țera-de-jos, pan Conal patrulea, pan Jordache Slătineanu Vel
Manu Vel Vornic za politie, pan
stantin Suţu Vel Hatman, pan Michalache
Vlăhuţ Vel Postelnic, pan AtaCostache
pan
Michalache Suţu Vel Spătar,
Nestor Vel Clucer,
nasie Christopulo Vel Logofăt al străinelor pricini, pan Manu
Vel |gomis,

Dumitrache
pan Aleco Mavrocordat Vel Căminar, pan
şi sa scris chrisovu acesta
'Țera-de-sus;
de
Logofăt
Vel
Ghica
Grigorie
pan
Mele, aici în Bucurescj, la anii
la întâiul an dintru întâia domnie a Domniei
Nostru Isus Christos
Mintuitorului
şi
Dumnedei
Domnului
de la nascerea
i
:
lt. 1813 Mai 6, de Nicolae Logofăt de Divan,
(Cod. LXXVII,

fia 1 02.)
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119.

Cartea

schitului

Slătidrele

din sud.

Vâlcea.

“Fiind-că schitul Slătidrele ot sud. Vîlcea, unde locuese maice călugărițe,

au avut milă de la fraţii Domni de mai înainte, a ţin€ lude patru Gmeni
străini lăr de pricină de dajdie, pentru posluşania şi chivernisâla maicelor;
deci și Domnia Mea milostivindu-Ne le înnoim acestă milă ca să aibă a

ţin€

acești

lude

patru

pre

cari

aducându-i

din

străinătate, să-i cerceteze is-

pravnicii judeţului şi fiind străini cu adevărat, să li se dea adeverinţă pe
numele şi vhipul lor, după care să li se dea și pecetluiturile Domnici Mele;
de care poruncim D-vâstră ispravnicilor al judeţului întocmai precum se
“cuprinde mai sus să. [iţi următori, i saam receh &pd. — 1813 Maiu 18.
(Cod. LĂĂVII,
120.

I& Ioan

fila 104.)

Gheorghe

Caragea

Voevod

i Gospodar zemle vlachscoe.

Fiind-că pricina socotelei mănăstiri! Mărcuţa, ce este să se caute
între
proinegumenul cu năstavnicul, ce s'a orînduit acum la acestă
mănăstire, este
orinduit
ă

la Preaoslinţia

Sa

Părintele

Metropolit

şi la uni! din D-lor

boerit
şi lângă Preaosfinţia Sa și D-lor este orînduit şi D-luY Stolnicu
l Predescu
şi stolnicul fiind acum din porunca Domniei Mele dus
la 0 hotărnicie, unde
are să zăbovâscă, ca să nu se zăticnâscă dar teoria acelor
socoteli, orinduim Domnia Mea în locul stolnicului pre Sfinţia Sa
Archiereul Sovastis
Dionisie și poruncim, orînduitule mumbașir, să da!
de scire atât Preasfin-

ției Sale Părintelui Metropolit, cât şi D-lor orinduiţilor boer!,
ca adunându-se
la un loc împreun

ă cu Siinţia Sa Archiereul Sevastis, să teorises
că socotelile numitei mănăstiri, cu scumpătate şi dreptate
și.să facă Domniei Mele
arâtare prin anafora. 'Tolco pisah gpd
— .
1813 Maiă 19.

(Cod. LXXIV, fila 48).
121.

Chrisovul sf. mănăstiri

Dușco

a« sf.

Visarion.

Minunat este Dumnedei între sfinţii s&i,
carele prin mijlocirea lor ca
prin nisce organe și vase curate și alo sf.
duh, pricinuiasce necontenit mare
ajutor și folos norodului creștinese, prin tote
locurile şi în tot chipul slăvind pre aleşii sti cu îndestulare de minun
i
dându-le darul tămăduirilor
fieş-căruia după măsura, darului lui
Christos, precum dice apostolicescul
cuvînt, din care și sfintul. marele urchi
ereă Visarion acum în vremile de
apoi s'aii cunoscut vrednie lăcaș
luminat

Dumnedeiă și. proslăvit,

al prea siîntulu duh, ca şi întru
el să fie
prin darul ce i-aă dat”
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țera aceasta sati tămăduit ţâra de ticăl6sa periciunea cumplitei periciuni
a morţii. Drept aceea, întru mulțămita facere de bine, cădendu-se a avea
numita mănăstire l&cașul săii un cuviincios ajutor din milele domnesci,

ali şi orînduit fraţii Domni de mai înainte, prin chris6vele Domniilor Sale,
ce le vădum,ca să iea pe fieş-care an câte taleri 500 din venitul ocnelor,
cum

şi taleri

100

din

venitul

vămilor,

adecă

de

la carvasara, ce fac peste

tot taleri 600pe an, cari aceşti bani din ocne şi din vămi să-i dea cămăraşii şi cu vameşii când vor fi ocnele şi cu vămile vîndute, iarcând vor
fi în credinţă, să.se:dea de la cămara domnescă, cu pecetluit. Deci învrednicindu-Ne şi pre Noi Domnul Dumnedeii cu stăpânirea la părintescul
scaun al aceştii. pravoslavnice ţări creştinssci, am binc-voit de am înnoit
şi am întărit printr'acest Domnescul Nostru chrisov, ca să se păzescă şi să
se urmeze numitei mănăstiri această milă pe fieş-care an, cu urmare întocmai
după cum se cuprinde mai sus, ca să lie datori şi părinţii de la acestă
sf. mănăstire a rugă pre Dumnedeii în t6tă vremea, pentru buna starea, îndestularea şi sănătatea aceştii ţări; de care şi rugăm pre iubitorii de Christos Domni, cari din mila lui Dumnedeii vor oblădui scaunul Ţerii-Rumâneşcă după Noi, să întărâscă mila.acestei sfinte mănăstiri, pentru cinstea,
si. mănăstiri şi a sfintului şi pentru ajutorul. obșştiei ca şi Domnul Dum-

nedei, prin rugăciunile sfîntului, să le întărâscă Domnia şi oblăduirea cu

pacinică linişte, ca să fie mila aceasta sf. mănăstiri de ajutor și de întărire,
“şi părinţilor călugări de hranăşi de chivernisire, iar Domniei Mele și celor
din urma nâstră fraţi Domni ce vor întări mila acesta vecinică pomenire;
și am

întărit chrisovul.acesta

Gheorghe Caragea Voevod

cu

însăşi

credinţa

i cu credinţa prea

Domnici

iubiţilor

Mele

I&

Ioan

Domniei Mele fii:

Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea Voevod; martori fiind şi
d-lor cinstiţi şi credincioşi boerii veliţi ai Divanului Domniei Mele: pan
Const. Filipescu Vel Ban, pan Radu Golescu Vel Dvornie de 'Ţera-de-sus,
“pan Grigorie Brâncoveanu Vel Vistier, pan Grigorio Ghica Vel Logoltt de
'Țera-de-sus, pan Radu Slătineanu Vel Dvornic de 'Ţâra-de-jos, pan Dumitrașco Racoviţă Vel Dvornic al treilea, pan Istrate Kreţulescu vei DvorVel Logofăt de 'Ţera-de-jos, pan
nic al patrulea, pan Iordache Slătineanu..
Manu Vel Dvornic za politie,
Mihalache
pan
IHatman,
Vel
Costache Suţu
pan
pan Michalache Suţu Vel Spătar, pan Costache Vlahuţ Vel postelnic,
CluVel
Nestor
pan
pricini,
străinelor
al
Logofăt
Vel
Atanasie Christopol,
Vel Comis,
cer, pan Aleco Mavrocordat Vel Căminar, pan Dumitrache Manu
de
Logofăt
Vel
Ghica
Grigore
pan
pan Michail Vel Pitar, și Ispravnic,
întâia Domnie,
intru
an,
întâiul
la
acesta
chrisovul
scris
sai
şi.
'Țâra-de-sus,
Maiii 25, de Nicolae
aci în Bucuresci, la anii de la nascerea lui Christos, 1813
Logoist de Divan...

(Cod. LXXVII, fila 108 ».)
ce are.
122.. Cartea mănăstirii Celăţuia pentru mila
Datam

cartea

Domniei

şi cuviosului egumen

Mele

sfintei mănăstiri

chir . . e...

.

Cetăţuia

PR

din

sud.

Buzăi

care să aibă a ţine
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lude 5 străini făr do pricină de dajdie aduși din străinătate, ca să fie pentru
posluşania acestei sfinte mănăstiri.
pre cari ludi grăsindu-i, să-I ducă înaintea
Ispravnicilor judeţului și după cercoetarea ce li se va face, fiind străin! cu
adevărat, să li se dea și pecetluituri gpd. de la Vistierie, ca să fie nesup&raţi, pentru că acestă milă aavut'o sf. mănăstire, atât de la alţi frați Domni
de mai înainte, cât și de la Domnia Sa Constantin Vodă Ipsilant, precum
din cartea Domnici Sale, ce o vădum, cu It. 1803 Iunie 25, Ne-am adeverit.
Deci

învrednicindu-Ne

Domnul

Dumnedei

şi

pre

Nol

cu

domnia

acești!

pravoslavnice 'Țări-Rumânesci, am bine-voit de am înnoit şi am întărit mila
acesta și poruncim Domnia Mea la toţi câţi se cuvine, nimenea întru nimic
supărare să nu faceţi, i saam receh gpd.— 1813 Maiuă 25.

(Cod, LXXVII fila 124)
123.

Carlea

mânăstire;

Datam

cartea

Domniei

mesce

Poiana,

din

Poiana din sud.
omeni ce are.

Mele sfintel

sud. Prahova, unde

Prahova peulru mila de

şi dumnedeescii

mănăstiri,

ce sc nu-

se cinstesce şi se prăznuesce hramul

adormirei Preasfintei Născătârei de Dumnedeii

şi cuviosului cgumen al a-

ceștii mănăstiri, Chir . .
ee
ae
e „ca să aibă a ţine lude 15
scutelnici, Gmeni străini şi făr de pricinăde dajdie, pre cari găsindu-i
prin

satele țărei, după cercetarea ce li se va face de către D-lor boeril
nick, fiind întocmai să li se dea şi pecetluiturile &pd. de la Vistieria IspravDomniei
Mele, spre a fi în pace şi nesupăraţi de rîndul dăjdiilor, și de
tâte alte poa:

vedi şi angarii, pentru că acâstă milă de seutelnici a
avut'o sf. mănăstire,
„atât de la alți fraţi Domni de ma! înainte, cât şi de la
Domnia Sa Constantin
Vodă Ipsilant, precum Ne pliroforisim Domnia Mea
din cartea Domnici
Sale,

ce

o vădum

cu

lt.

1803 Iulie

16. Drept aceea milostivindu-Ne şi

Domnia, Mea, am înnoit şi am întărit mila acâsta,
mintit. i saam receh gpd. — 1813 Maiă 23.

ca să i se păzescă

nes-

(Cod. LXXVII, fila 124)
124. Cartea schitului Ciolanul din sud.

Buzăă pentru: milele ce are.

Datam domnesca Nâstră carte sfintului şi dumnedee
scului schit ce se numesce Ciolanul din sud. Buză&i, unde locuese părinț
i călugări sihastri Români şi Moldoveni, ca să aibă milă de la Domn
ia Mea a luă pe tot anul
12 abale,

12 cojoce, 12 perechi cizme, şi 12 oea c6ră de la
carvasaraoa
domnescă de aici din Bucuresci, la diua sf. marel
este hramul acestui schit, i 2 oca unt-de-lemn ui mucenic Gheorghe, ce
pe lună și o jumătate oca
tămâe de la vama Focșan
ilor, să ţie şi lude 5 6meni de ţsră şi lude
5 ment
ajutorul și poslușania schitului acestuia;
încă
fiind-că
părinţii călugări cu ostensla lor pentru ajutorul schit
ului și-aă

străini, să fie pentru

făcut o vie
să aibă dar a scuti şi vinul ce va face într'a
cea
vie
de
vinăr
icit;
aşijderea
să scutescă şi de dijmărit stupil ce va aveâ drepţi ai: schitului, "Doni
ru că
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acest schit fiind la loc strimtoros şi pustiii, şi părinţii de acolo aflându-se
la mare lipsă, atât de trebuințele vieţii lor, cât şi pentru ale schitului, ai

avut acesto mili atât do la Iraţii Domni de mat înainte, cât şi de la Domnia
Sa fratele Constantin Vodă Ipsilant, precum din cartea Domniei Sale ce-o
vădum cu let. 1803 Iulie 16, Ne-am adeverit. Drept aceea şi Domnia Mea
încă Ne-am milostivit de am înnoit şi am întărit milele co se cuprinde
mal sus, ca să i se păzâscă nestrămutat; pentru care şi poruncim la toţi
câți se cuvine, întocmai să fiţi următori. i saam receh pd.
(Cod. LANVII,

filu 124 v)

195. Cartea bisericii sf. Paraschiva

Do vrumo

cc la biserica

podomnei Paraschivel
navi do 'şi atlă
lir de nici un
posluşnici, carl
Domnia Mea şi

AŞ

ot 'Lirgovişle pentru mila

de scutelnici

ce are.

Sfintei Vineri

făcătore de minuni,

din

'Tîrgoveşte,

fiind icona Prea

unde de-a pururea se allă bol-

tămăduirea patimilor lor şi aflându-se acestă sfintă biserică
ajutor, at avut milă de la trecuţi! Domni, ca să ţie lude 4
să Îio aduși din străinătate; drept aceea Ne-am milostivit
am întărit mila acesta, ca să i se păzâscă nestrămutat, i

saam receh gpd.— 1813 Maiii 26.

(Cod. LANVII, fila 124 v.)
uică ce are.
196. Cartea schitulua Slriharețul pentru mila de scutel

raşi de acolo cari
Schitului Strihareţul ot sud. Olt i părinţilor câtcăluga
şi prin cartea Domniei
fiind-că ai avut milă prin alte cărţi domnesci
Mea cu l6t. 1803 Aua
Sale Constantin Vodă Ipsilant ce o vEdum Domni
de dajdie a fi pentru
ă
pricin
de
fâr
și
gust 3, a ţin lude trei Gmeni străini
u-i, după cercetareace li se
ajutorulşi posluşania schitului, pre cari găsindfiind. întocmai să le dea adevor face de către D.lor ispravnicii județului,
dea şi pecetluituri gpd. de la
verinţe pe numele şi chipul lor, ca să li se milostivit Domnia Mea de am
Ne-am
Vistierie, a fi nesupăraţi. Drept aceea
ămutat.
nestr
că
păzâs
se
să
ca
înnoit mila acesta,
Maiii 25.

i saam receh gpd.— 1813
a

(Cod. LXXVII, fla 1%)
197.

Cartea preoţilor

Datam

domnâsca

ot satul Jupănesciă sud. Muscel pentru

mila

ce ait.

satul JupăneNâstră carte preoţilor. de la biserica ot
în diua

acest sat Jupănesoii
scil sud. Muşcel, ca la zborul ce se face cela este
hramul la acestă biserică,
tos,
Chris
Isus
înălţării Domnului Nostru
cari -să fie pentru untşese,
a:luă de fieş-care prăvălie câte bani

să aibă
care milă a avuto sf. biserică
de-lem, tămâe, și. alte trebuinci6se bisericii,
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atât de. la alţi. fraţi Domni de mai înainte, cât şi de la Domnia
Sa fratele
Alexandru Vodă Măruz precum din cartea Domnici Sale, ce
o v&dum, cu

let. 1795 Maiii 30, Ne-am adeverit. Drept aceea învrednicinduDumnedeii şi pre Noi cu domnia aceştii pravoslavnice ţări am Ne Domnul
bine-voit de

am

înnoit

şi am

întărit mila

receh gpd. — 1813 Maiii 26.

acâsta

.

.

ca să i se păzâscă nestrămutai t,;
saam

(Cod. LXXVII, fia 125.)
128. Cartea schitului Rălescii din

Buzăă

din muilele ce are.

“Fiind-că sf. sohit Rătescit din sud, Buzău, la care să
cinstesce şi să prăznuesce hramul si. Troiţe, unde lăcuesc maici călugăriţe,
allându-se la loc

'strimt şi cu

neîndemănare

de hrană,

şi ne având

ajutor, ai avut milă prin chrisove Domnesci,

posluşanie

la cele ce

do

nicăeri

nici

vre-un

lude 6; 6meni străini pentru

vor av& maicele trebuinţă,
ave de dijmărit și cât vin vor face în viile mănăstsă scutescă stupii ce vor
iri! de vinăriciti; aşijderca, să ţie şi doi preoți

apăraţi şi scutiți de tâte dările și podvedile
ce
vor dă cei l-alţi preoți. Să aibă a luă şi de
la vistieriă domnâscă milă pe
tot anul cu pecetluit câte taleri 78 la diua sf.
Gheorghic, însă taleri 45
pentru 15 bucăţi de aba nâgră de îmbrăcămin
tea maicelor, taieri 9 pentru
12 perechi papuci cu moși,-taleri 15 pentru
20 oca unt-de-lemn, și taleri
9 pentru 6 oca tămâe, care acâstă milă aă
avut'o schitul atât de la fraţii
Domnii de ma! înainte, cât şi de la Domnia
Sa fratele Constantin Vodă
Ipsilant. Drept aceea învrednicindu-Ne domnu
l Dumnedeii cu Domnia aceștii
pravoslavnice ţări,

mili,

ca

Ne-am

să fie stintului

1813 Maiui 20.
"(Coa.

|

milostivit-de am

schit

de. ajutor

și de

|

înnoit și am

întărit tâte aceste

întărire; i saam

receh pd. —

LĂĂVII. fila 125)

129. Cartea schituluă Mărculescii din sud.
Muscel penlru milele ce are.

Datam. domnâsca Nâstră carte slintului şi dumn
edeescului schit Mărcuunde se

culescii ot sud. Muşcel,

cinstesce

Domnului Nostru Isus Christos şi al sfintși se prăznuesce hramul Inălţărei
ului marelui mucenic Dimitrie,
ca să aibă a ţină lude 20 6meni străi
Vistierie, carit să fie în pace şi ertaţi nide iăr de pricină și tăr de nume în
tâte dăjdiile și orînduelile ce vor
eși de la vistieriiă Domniei Mele peste
an
în ţcră, de nici unele val şi
“Supcrare să nu aibă, ca să pâtă fi pentr
u poslușania sf. schit, cum și drepte
bucatele 'schitului să [ie nedajnice, stupii
i rîmătorii de dijmărit i vinul
de dijmărit i vinul de vinăriciii; aşijd
erea
să aibă a luă pe tot anul de la
-ocna
“Telega
5)

bolovani

sare

i din

vama Dragoslâvelor pe an câte
taleri
dascăl, cântăreţ, scutit cu deosebită
cartea Domniei Mele de apărare, ca să fie pentr
u trebuinţa sf, schit, pentru că acest
milă ati avut'o sfintul schit atât
ă
de la fraţii Domni de mai înainte,
cât şi
de la Domnia Sa

100; asemenea

să, ție şi un

Constantin Vodă Ipsilant, precum din
cartea Domniei Sale
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ce o vkdum cu lect. 1803 Iulie 7, Ne-am adeverit.: Drept aceea Ne-am milostivit de am înnoit și am întărit milile ce se coprinde mai sus, casă se
păzescă nestrămutat, şi poruncim la toți câţi se cuvine întocmai să fiţi
următori, că aşă este porunca Domnici Mele; i saam receh &pd. — 1813
Mai 25,
(God. LNNVII, filu 125.)
130. Cartea mănăstirii Lăculelele din sud. Dâmboviţa, pentru mnilile ce are.

Sfintei şi dumnedeescei mănăstiri Lăculeţele din sud. Dâmboviţa undeca
Ilie,
se cinstesco şi so prăznuesce hramul sfintului şi marelui Prooroc dijmărit
de
ă
scuti
a
aib
să
Mea,
să fie sfintei mănăstirei milă de la Domnia
și de vi-

5,
stupi i râmători 250 i de oerit ol 200, i de poxonărit pogâne
carii găpe
străini,
Omeni
4
lude
și
scutâscă
să
şi
200
năriciti vin vedre
de vor
şi
e
cercetez
săi
i,
sindui şi ducându” la D-lor Ispravnicii judeţulu
spre
lor,
chipul
şi
numele
pe
nţă
adeveri
(i străint cu adevărat, să le deă
ţi,
nesupăra
[ie
să
ca
ie,
vistier
la
de
Mele
Domnici
turile
a li se da şi pecetlui
şi
a
aşijdlere
acolo;
de
pentru ajutorul slintei mănăstiri şi a călugăriţelor
de
i
preoţesc
birul
de
ertaţi
şi
pace
în
un preot i un diacon încă să [ie

toţi anii de lu ocniţa
ploconul vlădicese, şi să aibă a luă sf. mănăstire în
că acoste mili le-aii
ce este din jos do 'Tirgovisce, sare bolovani 50, pentru
cât şi de la Domînainte,
mai
de
luat sf. mânăstire, atât de la fraţii Domni
Sale, ce o
Domniei
cartea,
.
din
precum
nia Sa Constantin Vodă Ipsilant,
„Mea
Domnia
și
accea
vădum cu lât. 1803 lunie S, Ne-am adeverit. Drept ca să i se păzescă nesus,
nai
am înnoit şi am întărit milile ce se arată
nu faceţi; i saam receh
strămutat, şi poruncim la toți de obste supărare să
apd. —- 1813 Maiii 25.

(Cod. LXXVII, fla 125»)

|

u
căot orașul Câmpulung. pentr
i
131. Cartea preoților de la biserica domnes.
milele ce aă..

De vreme ce preoţii carii păzesc

ce este făcută

la piserica domnsscă din oraşul
din

temelia

ei de

răposatul

DomMircea

Câmpulung,
i de minuni Nicolae, ai avut
Voda, unde este hramul sfintului și făcătorulu cât şi de la Domnia Sa, Conmilă atât do la fraţii Domni de mai înainlete vădum Domnia Mea, afi casele
stantin Vodă Ipsilant, prin hrisâvele ce
nul Vlădicese i! de alte orînpreoţilor ertate de birul preoţesc şi de ploco
unele val și supăraresă nu aibă,
dueli câte vor da alți preoţi pe an de nici 'dijmărit, de oerit, de vinăricii, de |
de
e

niei Mele

cum şi drepte bucatele lor să fie ertat
aceea am dat şi Domnia Mea acesta
căminărit, să ție şi lude 4 străini. Drept
cari se află acum slujind la
cc:
comnesca Nâstră carte. . . .
să li. se păzescă. mila, acesta de
acâstă sf, biserică prin care horărîm, ca
lor, stupi: i rimătorii de dijmărit
ele
bucat
e
drept
scutâla, lor, să scutescă și
de. preot câte 100. Aşijderea
şi vinul de viuăriciu precum şi oi 300, adocă
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să aibă a ţine şi lude 4, Omeni

străini scutiţi şi aptraţi

de tote dăjdiile şi

orînbuelile ţări! cu pecetluituri după orînduiala vistierioi, ca să fie de aju-

torul sf. biserici; pentru

care poruncim

Domnia

Mea

la toţi câţi se cuvine,

întocmai să fiți următori, ca să se pâtă ţin€ acâstă sf. biserică în starea ce

se cuvine şi a se tace neîncetat slujbe şi rugăciuni pentru sănătatea Domnici Mele şi pentru creștinescul norod; i saam receh pd. — 1813 Maiii 30

(Cod. LXXVII,
132. Io Joan

fila 25 v,)

Gheorghe

Caragea

Voevod

i ospodur

zemle vluchscoe.

Cetindu-se înaintea Domniei Mele acestă anafora a D-lui Vel Logolttului
s'a cetit împreună şi apelaţia ce No-aii dat cei ce ai ceră albă şi lumi:
nări albe prin prăvăliile lor de vîndare numindu-se sudiţi rusesci, cerând

a li so "plăti toţi banii peşin

fiind-că ci nu

se sciă popriţi

de vîndarea

lu-

miînărilor albe în vreme ce eră vole. dată de Divanul țări! prin publicaţie,
ca toţi de obşte să vîudă lumînări, a cărora arătare după pliroforia ce am

luat Domnia

Mea

din condicile

Divanului

o găsim

neadevărată, fiind-că a-

cestă vole ce arată el că eră dată a fost numai pentru: lumînările de câră
galbene, în lât. 1809, când prin sfat de obşte s'a ridicat numa! lumînăria
de ccră galbenă de a nu mai fi apalt şi către acesta mai virtos Ne
fosisim iarăși din condicile Divanului, că însăși stăpânirea cea rusescăplirode
atunci, prin porunca ce a fost trimis către Divanul țării, îi poprea
de
a
nu
mal vinde lumiînări de ceră albă, dar ei cu: tâte acestea prin
ce
ai metahirisit n'ai: contenit nici de cum de a face vîndare mijlocele
de lumînări

albe, care acel

folos

ce

ai;

dobândit

ei în trecuta,

diiastimă

luminărilor albe împotriva nu numai a chrisâvelor domnesci ce din vîndareă
are slinta episcopie ci și chiar a poruncilor cei de atunci stăpânirirusesci, se cuvineă
după tot cuvîntul drept a se îndatoră să-l plătâscă sfintei
episcopii, ca un
irat legiuit al s&ă, dar musaudea făcându-le Domnia Mea, îi ap&răm
de acâstă
răspundere
și hotărîm, ca sf. episcopie

făcând

zapt t6tă ccra şi

lumînările
albe câte se vor găsi atât la ei, cât și 'la alţii,
să facă socotâlă preţului aceştii mării după drepta cumpsrătâre a lor şi
„Câţi bani se vor adună peste

tot să-i plătâscă sf. episcopie, însă acum pe jumătate,
iar cel-l-alţi jumătate
să-i plătescă peste şese luni; poruncim dar Şi: D-tale
Vel Agă, ca, de astădi
înainte să nu mai îngăduesci pre nimenea nici a ţine în prăvălie,
nici a vinde
câră albă, ori lumînări albe, afară numai din apaltadorul
sfintei episcopii.

— 1813 Iunie 14.

(Pecetea pd.) Sa

Prea Inălţate Domne,
„După
ceră și
ce li se
nucesce

luminată porunca Măriei Tale ce mi
lumînări de câră albă pe la prăvăliile
face de privileghiul ce are metohul
multă pagubă, am arătat iubitorului

a

|

Vel Logofăt.

|
s'a dat la jalba celor ce ati
.lor de vindare, că cu oprirea
sfintei episcopii li se pricide Dumnedeii Sfinţiei Sale

.
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Episcop Rimnicului jalba lor i suma de ccră şi luminări ce ai prin prăvălil şi ai răspuns, că cu tâte că cumpărarea de. câră albă şi înălbirea
ceri! pe la fabrice i lucrarea de lumiînări şi cu vîndare în prăvălii, aii fost
făr de slobodenie şi împotriva chrisâvelor domnesci ce are metohul, dar preţul
cel adevtrat după cuprinderea lor va primi cera şi luminările a le-o plăti,
dar însă de odată nu pste fiind sumă mare, ci precum obicinuesc neguătorii la mărfuri când vînd şi cumpără de plătesc cu diorii, asemenea să
so plătescă şi lor lumiînările

şi cra

ce le aii gata,

numal să le facă teslim

acum la orinduitul din partea metohului, ca să pâtă pune în orînduială nizamul după luminat chrisovul Mărici Tale, care cerere a Sfinţiei Sale ne-

fiind cu vre-o pagubă a lor, rămâne a se da luminată p oruncă ca se se pue
acest
în lucrare spre a-şi aveă şi metohul acest privileghiii vechiii ce are
metoh.
— 1813 Maii 27.
Vel Logoltt.

(Cod.

LVXAI, pag. 370.)

133. Fiind-că sf. mănăstire
şei, unde

se cinstesce

:

-

ot hazneaoa apelor de la capul podului Mogo-

şi prăznuesce hramul Isvorului tămăduirilor, aii avut

cumși
de la răposatul ctitorul s&ii îndestulate dănii de moșii şi acareturi,
Olt
sud.
ot
dâluri
două
din
vinăriciul
tot
avut
ai
din viniturile domnesci
vama
i
părpărul
cu
vadră
de
anume: (Gălmeile şi Zănâga, câte cinci bani
cu oborul de
şi cu tot venitul vînqării vinului şi alte următâre de la tîrgul
vite, ce orînduise

a se face acolea

la

cişmea, pentru

care în urmă

i sau

când însă se va
fost rînduit a luă taleri 1.000 din vama Tirgului de afară,
16fă din venitul
360
taleri
şi
ocne
la
face acest tîrg, i 200 bolovani sare de
preot slujitor şi întâiu

cișmelelor, însă taleri 300 egumerului şi G0 la.un
cu pricină sai isterisit mă moșiile și cele-l-alte acareturi eşind în urmă.
hotărire de judecată celor
prin
nătirea cu totul de venitul lor, dându-se
vinărciul poporului Zănoga
din
şi
aşijderea
ce ati avut dreptate şi cuvîntul;
inainte afierosiți

mal
Sati scădut cu doi bani şi părpărul, jiind-că s'au găsit
venitul tirgului s'au
din
1.000
la alto mănăstiri, precum şi de acei taleri
neajungându se chelaşă
și
cum,
de
nici
tir
isterisit cu totul nefăcendu-se
bisericii şi la cele-l-alte
tuelile cele cuviinci6se, cari trebuece la meremetul
la o biserică domcuvine
se
următâre de a fi în bună starea ci, precum
este in vederea
pururea
ce
una
ca.
ajutorată,
nâscă, căreia căqendu-i se a.fi
şi
ce este spre pod6ba
domniei lângă cea-l-altă zidire a haznelei. apelor
a se put6 ţine în bună
spre
şi
mângâerea de obşte a polititi Bucurescilor
cât şi pentru egumenul ce se află la acestă

stare şi pod6ba cea cuviincidsă,
e! de a-şi avea chivernimănăstire purtător de grijă bisericii şi lucrurilor
Sa fratele Alexandru
Domnia
de
scla şi plata ostenelilor, s'aii făcut cercetare
3, şi pe lângă milele

1794 lulie
Vodă Moruz dintru întâia domnie la It.
părpărul din poporul Gălmeile,
şi
bani
5
âdecă
ce-i rămăsese până atunci,
pentru 200 bolovani sare de la
trei bani din poporul Zănoga, taleri 200
mai adăogat in locul celor ce-l
i-ai
carte
ocne, i 10 străini, cu deosebită
de afară peste banii. cumpărălipsesc adecă 200 taleri. din vama tîrgului
de
torei, cari să i se

dea

de

la vameși

pe

catastihul

fieş care. an,

800 oi să scutâscă

Vistieriei, doi preoți i un grămătic

scutelnici.în
iea pe tot anul de la
scutiţi, şi acei 300 taleri din venitul cişmelelor să-i

oerit, cinci lude

190
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D-lor nazirii 'epitropi, ca cu aceste venituri să porte egumenul grij apururea și în tâtă vremea, de bună starea și podoba numitei biserici şi cu
orînduiţii

scutelnici

să grijască

de

lucrul,

curăţitul şi podoba grădinei i de

grijitul: caselor cişmelei de sus și de jos, fiind şi un benccii nelipsit pentru închisul și: deschisul și pentru paza și luarea aminte de cele ce se
află la casă sus şi jos, făcând și meremeturi mici ce ar trebui la casei

chioșc şi la împrejmuirea curții. Aşijderea și Iraţii Domni din urmă ati
mal adăogat, ca, să ica pe lieş-care an de la cămara domnâscă taleri 100 la

Qioa hramului, cum
năriciului

ce

are

și apărare de deciuiala casei

acestă

mănăstire,

podului

care în. urmă

și

de

la mila

Domnia

Sa

vi-

fratele

Alexandru Vodă -Moruz întru a doua domnie ati întărito prin cartea Domniei Sale ot st. 1800 Maiii 1; pentru cari aceste mili văidum Domnia Mea
și cartea Domniei

Sale

Constantin

4. Drept aceea învrednicindu-Ne

aceştii

pravoslavnice

pentru

ca să se păzescă

Vodă

Ipsilant,.cu

şi pre Noi

'Ţări-Românesci

după

I6t. 1804

Septembre

Domnul Dumnedeii cu domnia

ovlavia

ce

avem

către

Isvorul

tămăduirilor al prea slintei stăpânei născătârei de Dumnedei, Ne-am milostivit de am înnoit
şi: am întărit tote milele ce se cuprinde mai sus; și
cu nestrămutare
i am dat acestă domnâscă
a Nâstră

carte de întărire, prin care 'poruncim
receh pd. —:1813 Maiu 28.

ca să se urmeze

întoemat;

i saam

(Cod. LĂXVII, fila 181)
134. Chrisovul schitului Bonlescă ot. sud. Slaam-Rimnic, pentru mila ce are.

: Sfintei și dumnedeescei biserici, ce se numesce schitul Bontesci ot sud.
Slam-Rimnic, unde lăcuese maici călugărițe aduse de stareţul Vasilie, ca

să aibă a ţin6 lude șase, 6meni străini fâr de nici un fel de gâlceviri, ca
să fie sfântului lăcaș de ajutor şi poslușanie la orl-ce ar avâ trebuinţă, iar
de către Domnia Mea si fie în pace şi ertaţi do tote dăjdiile și orînduelile

ori câte ar eși peste an de la Vistieria Domniei Melo de nici unele val
și bântuială să nu aibă; așijderea; să aibă a țin6 şi doi preoţi de mir scutiţi
atât de dăjdii cât şi de 'ploconul episcopesc
să fie pentru slujba sfintei
biserici, să scutâscă

aibă a luă din: vama

jumătate

oca tămee

și dijmărit

pe

atât de la fraţii. Domni
stantin Vodă

și vinăriciti

drepte

bucatele schitului şi să

Focșanilor câte dece oca unt-de:lemn
lună, pentru

de mai

Ipsilant precum

că acâstă-milă

pe an şi câte o

ati avuto

si.

biserică:

înainte, cât și: do la:Domnia Sa fratele Con-

diu

chrisovul

Domnici

Sale, ce'l v&dum

cu.
l6t. 1803 Aprilie 22 Ne-am adeverit. Drept: aceea: dar învrednicindu-Ne
Domnul Dumnedeii şi pre noi cu Domnia acestei pravoslavnice ţări
am

innoit și am. întărit milile ce se cuprind mat sus, ca-să i
se păzescă 'pe
deplin şi am întărit chrisovul acesta cu însăși credinţa Domniei
Mele I& Ioan
Gheorghe Caragea Voevod,şi cu credinţa prea iubiţilor:
Domniei Mele fii:
Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea. Voevod;
martorii fiind şi
D-lor. cinstiți şi credincioşi boerii. veliţi af : Divanului
Domnici. Mele: pan
Constantin lilipescu Vel Ban, pan Radu Golescu Vel
Vornic.:de “Țera-desus, pan Grigorio Brâncoveanu Vel Vistier, pan! Grigorie
Ghica Veil Logol&t de 'Țera-de-sus, pan Radu Slătinoanu Vel. Vornic
de 'Ţ6ra-de-jos, pan
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Dumitrașco

Racoviţă

Vel

Vornic al patrulea, pan
pan Constantin

Suţu

iti, pan Mihalache
pan Atanasie

Vornic

lordache

Vel

Hatman,

al
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treilea,

pan

Slătineanu
pan

Istrate

Vel Logofăt

Mihalache

Manu

Kreţulescu

Vel

de 'Ţera-de-jos,

Vel Vornic

al po-

Suţu Vel Spătar, pan Constantin Vlăhuţ Vel Postelnic,

Christopol

Vel

Logolăt

al străinelor

pricini, pan Nestor

Vel

Clucer, pan Aleco Mavrocordat Vel Căminar, pan Constantin Kretzulescu
Vel Paharnic, pan Iordache 'Tufeanu Vel Stolnic, pan Dumitrache Manu
Vel Comis, pan Costache Caracaş Vel Sluger,
pravuic, pan lordache Slătineanu Vel Logoftt

pan Mihail Vel Pitar şi I[sde 'Ţ6ra-de-jos, soriindu-se

chrisovul acesta la întâiul au dintru întâia Domnie

a Nâstră, aici în ora-

.-. iar
şul scaunului Domnici Mele Bucuresci la anii de la zidirea lumei
de la Nascerca Domnului Nostru Isus Christos l6t. 1813 Maiii 30,de Con-

stantin Logoftt de Divan.
(Cod. LNAVII,
135. I& Ioan

fila 130 »)

Gheorghe

Caragea

Voevod

i gospodar

zemle

Plachscoe.

Poruncim Domnia Mea mumbaşirule ce eşti orînduit, ca de va fi adeverat că piritul proin egumenul nu are catastişele lângă sineşi, săl ei de
acolo să-l aduci aici la mănăstire, unde să-l îndatorezi aşi paradosi soco-

talile de venit şi cheltuiala după orînduială, precum şi zestrea mănăstirii,
după catastihul de perilavi cu care ai primit şi aducendu se aici atât catastihul socotelilor, cât şi al zestril lor şi teorisindu-se de Domnia Mea, se
vadă atunci cuviinci6sa poruncă şi hotăriîre, atât pentru
cât şi pentru arenda moşiilor. — 1813 Iunie 2.
(Pecetea

plata datoriilor,

epd.)

Prea Indlţale Domne,

aici a cuviosului
După luminată porunca Măriei Tale, cu plecarea de n la sf. mănăstire
egume
acum
it
orîndu
sati
archimandrit chir Ianuarie, ce
spre aşedarea

de Divan
Glavacioe din sud. Vlaşca, i saii dat şi un logoltt
să urmeze Luminatel
vrend
t
logofă
care
ială,
orindu
după
sale,
ei
cuvioşi
ore şi nemișcătore,
mişcăt
irii
mănăst
le
lucruri
Porunci cu a face catastişe de
chir Neofit

m& insciințeză
nu urmeză cu
mănăstirii de
sf. metropolie

pre mine plecata sluga Măriei
aşi 'da socotela acolo în faţa
zestre îl are aici în Bucuresci
se află la o stare forte prostă,

Tale proegumenul
locului dicând că catastihul
și deosebit mă însciinţeză, că
arătând odăile cu zid crăpat

din dreptul tâmplei dărămat
şi acoperămîntul stricat şi biserica cu zidul
mănăstirii. lipsesce aprâpe
vitele
din
şi
de curge prin multe locuri apoi
vindute în arendă po acest
de a treia partea, cum şi moșiile le are tote
d și datorii taleri 25.500
arătân
viitor an şi banii toță luaţi de proin egumen
printr'acestă plecată
lipsit
nu
care
de
vechi cu nouă făcute de numitul
fie luminată

tale Voinţă, să
anaforă a face arătare,.că de va fi buna Măriel e cu a se da socotela acolo
urmez
poruncă, ca proegumenul chir Neofit, să

192

V. A. URECIIĂ

în faţa locului pentru tâtă zestrea sfintei mănăstiri după catastihul
dat când

sai

orîndait egumen,

din

care ori câte

lucruri

ce ai

vor lipsi, să fie

dator a le pune la loc şi al doilea din datoriile ce ait dat când s'aii orînduit egumen acolo nici un lucru noii sea vre-un meremet n'aii făcut, cum
Și banil ce va [i luat acum înainte pentru venitul moșiilor să'! întârcă însuși proin egumenul arendașilor înapoi remâind moşiile slobode pe sma
mănăstirii; iar hotărîrea cea desăvîrșită remâne a se face de către Măria
Ta.— 1813 Maiă 31.
Iordache Slătineanu Vel Logofăt.

(Cod. LXXVI, fila 295.)
136. 16 loan

Gheorghe

Caragea

Voevod î gospodar zemle

Vlachscoe.

Cu cale fiind anaforaoa acâsta a D-lul Vel Logolătului de 'Țâra-de-jos,
poruncim D-vâstră Ispravnicilor at judeţului ca întocmal să faceţi urmare.
— 1813 Iunie 3.

(Pecetea gpd.j

"Vel Logofăt.

Prea Inălţate Domne.

„După
viosului

luminată poruncă Mărie! Tale ce mi se dă la acâstă jalbă
egumen

a cu-

de la mănăstirea din orașul Rimnicului chir Isaiia Sinaitul

următor fiind, am luat s6ma arătărel şi cererel ce face pentru vameşul
zăului i pentru III Vistier Gheorghiţă, ce aii fost tacsildar de vinărici Buă la
sud. Slam-Rîmnic în lt. 1811, ca după chrisovul numitei mănăstir
i având

să iea milă

pe tot anul din vama Buzăului po taleri 125 ca şi din
vama
ocşanilor i milă, de vinăriciă cu părpăr câte doi bani de vadră
din
delul
Zedenilor,

sud. Slam-Riîmnic, dice că vameșul Buzăului de şeapte
ani nu
Y-ait dat nici o para măcar, iar tacsildarul de vinăriciii numai
pe I6t. 1811 ai poprit dreptul mănăstirii cerând a i se face împlinire, a căruia
cerere după
dreptate şi luminat chrisov 'ce are întărit și de către
Inălţimea Ta, priimită

fiind, de va, [i bună Măriei Tale voinţă, cu luminată porunca
D-lor boeril
să facă cercetare şi pentru câtă vreme vor dovedi
că nu ai
răspuns vameșii Buzăului . orînduita milă, să urmeze cu-a
face
împlinire
de „lreptul mănăstirii, cum și pentru mila, de vinărici
ă asemenea urmare
făcând, să apuce pre numitul tacsildar, ca după catastihul
cel iscălit de slujbaşii vinăriceri din 16. 1811. să răspundă sfintei: mănăstiri
câte doi bani
de vadră 1. părpărul,
ISpravnici

sea fiind pricina într'alt chip, cu alegere
în scris să-i
soroceâscă la luminat Divanul Măriet
Tale;. iar cea desăvirşită hotărire r&mâne a se face de către Inălţimea
'Ta. — 1813 Lai 31.
(Co

Lx “bi Ai
tii AVI, fila

14
Ş1i.

Iordache” Slătineanu
ae
E

Vel Logofăt.
i
,

-.

ISTORIA

ROMÂNILOR

137. JIrisovul sfiutului: Spiridon

"193

.

de la 'sfinta celule « Corfusului.

Luminat este întru: sfinţii săi Dumnedei, carele prin mijlocirea lor; ca
prin nisce organe şi vase curate şi alese ale sfintului duh, pricinuesce ne-

contenit mare ajutor.
şi folos norodului s&ii, nemului creştinesc, prin. tote
locurile, cu îndestulare de minuni, dând: darul -tămăduirii lor, fieș-căruia
(după cum apostolescul cuvînt dice) între care şi marele, sfintul şi făc&torul de minuni Spiridon, ale căruia sfinte mâste 'se află întregi şi ne-

clătite la vestita cetate

Corfusului

în Dumnedeeasca

biserică din ostrovul

Cherchira, nu numul în vicţă fiind au ar&tat multe și mari minuni, ci încă
și după prestăvirea sa necontenit. Drept aceeaşi fraţii Domn! de mai nainte,
după datorie, întru ajutorul trebuinţelor mănăstirii unde se păzesce acest

sfint odor, ai fost orinduit ca să aibă a luă de aicide la ocne, pe tot anul,

câte taleri 100, cari bani să aibă:a se da de către cămăraşii de: ocne
la
vremea ce ieaă şi alte mănăstiri, adecă în luna lut Septembrie, ca să fie spre

ajutor. la trebuinţele numitei mănăstiri, precum din hris6vele Domniilor sale
“ne am adeverit, cu care hrisove viind către Domnie, d-lui credincios boerul
Domnici Mele Spiridon Braţul biv Vel Serdar şi cu cărţi de la proestia

locului de rugăciune pentru înnoirea acestei mili, făcându-l şi. epitrop la
primirea acestor bani, am" bine-voit şi Domnia Mea și nu numai am înnoit
mal

sus numita milă,
.ci, încă, după

multă

evlavie

ce avem

şi noi către sf.

Spiridon, îl: mai hărăzim mila de vinăriciu de la sud Slam-Rîmnic, unde
“are milă şi mănăstirea i. spitalurile ot sf. Panteleimon, din popsrele. cele .
sciute, cât6 doi.bani de vadră ca să aibă a luă de acum înainte mal sus
numita 'mănăstire

din

ostrovul

ban! ce sunt domnesci

'rire, iar Domniel. Mele

Cherchira

câte

un

ban de

vadră,

din

trei

din tote acele popsre,ca să-i fie de ajutor și întă-

şi r&posaţilor părinţilor

menire; pentru, care să'aibă volnicie
boer epitrop a'ămblă împreună

Domniei

Mele

vecinică po-

omul ce-l va orîndui mai sus numitul

cu vinăricerii domnesc! să scrie vinăriciul

dintracele popâre şi să iacă dou& catastișe asemenea

unul ca și altul, iar

la stringerea banilor, 'adecă câte wp ban de vadră partea acestei numite
mănăstiri, vinăriceril domnesci nică de cum să nu se amestece a pune mâna
în bani, ci să-i strîngă
pe deplin orînduitul numitului. boer epitrop, tără

numa!
găm

cel-l-alți2 'bani de vadră să aibă a-l. luă vinăricerii domnesci ; ru-

dar și pre alţi.fraţi Domni, cari în

urma

nostră se vor învrednici a fi

oblăduitori ţării aceştia; să bine-voiascăa înnoi milele acestea, ca să aibă şi
pre si. Spiridun ajutor şi rugător către Domnul Christos, cum şi ale domniilor sale mill şi faceri de bine în urmă să „fie de alţii înnoite și în sâmă
ținute ; și am întărit hrisovul acesta cu însăși credinţa prea iubiţilor Dom-

nici Mele I& loan Gheorghe

Caragea Voevod şi cu credinţa prea iubiţilor

Domnici Mele fiii Gheorghe

Caragea

„marturi

fiind şi dumnc-lor

:nici Mele

pan: Constantin

Voevod, Constantin Caragea “Voevod,

cinstiți şi credincii boeri veliţi ai Divanului Dom-

Filipescu Vel

nic de ţcra de sus,:pan! Grigorie
Ghica

Ban,

Brâncoveanu

pan

Radu

Golescu Vel Vor-

Vel Vistier,

pan

Grigorie

Vel Logofăt!
'de ţăra 'de:sus, „pan: Radu Slătineanu Vel Vornic de
Racoviţă Vel Vornic „al „treilea, pan. strate
Dumitraşco
pan
jos,
de
țera
incanu | ți osol zi
Creţulescu, Vel Vornic al patrulea, pan Iordache

de ţâra de jos, pan
PA.

Urechii.— Tone.

Constantin

N—Istoriad

r.
Românilo
âni

Suţu Vel Hatman,

pan

Sihalache Manu

| 13

te

.

194

V. A. URECUIA :

Vornie .de politie, pan Mihalache Suţu -Vel Spătar, pan Constantin Vlahuţă Vel Postelnic, pan Atanasie IIristopolu Vel Logofăt al străinelor pricini, pan Nistor Vel Clucer, pan Alexandru Mavrocordat Vel Căminar, pan
“Dimitrie Manu, Vel Comis şi Ispravnic, pan Grigorie Ghica Vel Logpoltt
„de ţera de sus;

scris hrisovul acesta

și s'a

la anul

diîntâii, dintru întâia

domnie a Domniei Mele, aici în: oraşul scaunului Domnie! Mele Bucuresci,
„la anii de la zidirea lumei 7321, .iar de, la nascerea Domnului: Dumnedea
„şi Mântuitorului nostru Isus Christos,.1813 Maiii :10, de Chiriţă Logofăt
a

NR

: de Divan.

cu (0od, LXXFII, fla 83).
| a 138.

Cartea

Datam-domnesca

plaiul
“de la
boi i
schit

schitului

pșăra

din plaiul

Dâsca

sud

n6stră carte siîntului schit, ce se numesce

Saae.

_

Apşâra, din

Bâsca sud Saac, unde locuese12 părinți călugăraşi, ca să aibă milă
Domnia Mea, să scutâscă stupii și rimătorii de dijmărit, şi vitele de
vaci 'pentru tainaturi, însă drepte bucatele schitului, pentru că acest
aflânduse în plaii și între petre unde nici roduri ale pămîntului de

“hrană omenâscă nu se pot face, ai avut acestă milă de la Domnia Sa fratele Constantin Vodă, Ipsilant, precum din cartea Domniei Sale ce o vtdum,

cu 16t. 1803 Iunie

8, ne-am adeverit, iar acum

după jalba ce ai dat de ru-

găciune Domniei Mele călugăraşii de'la acest schit, cerând a li se mal
adăogă Greşi-care ajutor 'de milă, aflându-se cu totul lipsiţi, pliroforisindu-ne

“Domnia mea din anaforaoa d-lui Vel Logofătului de țâra de jos, că în adevăr
că schitul este forte sărac şi fâră de nici un [el de venit, trăind numat cu ajutorul creștinilor, ne-am milostivit şi nu numai le-am înnoit mila ce aă avut,
ci încă le-am mal adăogat și acâstă milă, ca să aibă a scuti vinul ce-l va

„ face în dreptă via schitului, de vinăriciă, i 50 o! de oerit, și pe tot anul să
aibă a luă câte dece bolovani sare dela ocna Slănicului cum şi câte taleri
60.pe fieş-care an de'la vama, Vălenilor, pentru 12 cojoce de trâbuinţa părinţilor călugărași;

pentru care poruncim Domnia Mea, vouă slujbaşilor dij-

„mari i vinăriceri, cum şi celor.ce veţi ii orînduiţi după niseare-va vito de
'“tainaturi,
ca întru nimic supărare să nu faceţi schitului pe drepte bucatele
sale; i saam receh gpd—1813'lunie 3.
i
Si

„i (Ood, LXXVII,Ala 123)

a

Pitac că s'a orînduit epitrop la mănăstirea

sfîntului, Spiridon-noă, ser-

„darul Iancu în locul medelnicerulu! Arcudi, ce a fost epitrop—1813, Iunie 10.

„Sa

făcut pitae către prea sfinţia sa părintele metropolit, i dumne:lui Vel

Vist., i dumnelui Vel Postelnic, ca să: iea- socotela
: medelnicerului 'Arcudi
epitropul mânăstirii sf. Spiridon-noii, de :venit.i cheltuiala. co va [i făcut.

la mănăstire.—1813, Iunie 10...

n
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Caragea voevoili: gospodar zemle vluchseoc.

Dumne-ta vel Logofete de ţera do sus, dupăpliroforia ce ni: se dă asupra
pricinci, făcându-se şi de către Domnia Mea chibzuire pentru folosulşi ajutorul acestei biserici, găsim cuviinci6să cerere 'jăluitorului -pentru orîiduiala epitropiei, ce este arătată în anafora;, pentru care şi poruncim, să-i facă
hrisovul Domniei:Mele cu cuprinderea întocmai întărindu-se şi milele:ce

a avut acestă biserică prin hrisâvele domnesci, căreia bine-voind îi hărăzim
şi Domnia

Mea

cele

adaosurile

cerute

de.jăluitori, cu acâstă osebire

însă,

că acel deco Omen! cel ce so adaogă să fie fără de pricină de dajdie, iar pentru

cheltuiala ce arată că a făcut în pricina crisolighiilor din reoa şi fără de
cuvint pornirea lui Ghiţă Jianul i: Petrică Portărescul,:poruncim d-tale cin-

stit şi credincios

bocrule al Domniei

Mele, biv Vel Postelnice Nicolae Sca-

că faţă
navi, caimacamule al Craiovei şi d-vâstră boerilor de acolo divaniţi,
su piriţii, să cercetaţi cu scumpătate: și ori să faceţi îndestulăre jăluito-

„rului cu împlinire de la piriţi: ca să:o metahirisâscă acea cheltuială în trebuinţele bisericei precum însuşi aii dat făgăduială şi legătură înaintea d-lui
vel Logolătului, scii de: vor av6 'vre-un cuvint de împotrivire, să însciințaţi
a
E
Domnie! Mele.—1813, lunie 18: :.

(Pecetea gpd)

o.

oc

„Prea înălțate Domne,

i sin

înălţimei tale ce:mi se dă la acâstă alăturată jalbă

După luminată porunca
a lui Băluţă loan de

Vel Logolăt.

la Craiova, care cu'n6mul soţiei lui este ctitor la sfinta

biserică Dudul din Craiova, unde este icâna. prea sfintei născătore de Dumdoi parte
nedei, făcătâre de: minuni, dimpreună cu: patru copil nevirstnici,
cel
ctitorul
Gheorghe
Hagi
lui
nepoţii:
„bărbătâscă și doi parte: femeească,
mare

al sfintei

biserici

-căruia văduiu' aceste

ai

mea jăluitorul- Băluţă, la: mâna
venitiinaintea'

sineturi, însă:

i

e i

1786, Mai 29. Diata r&posatului Hagi Gheorghe prin care la acestă sfîntă
biserică, ce cu. ajutor ma! mult: de la' el, cât şi:'de la alții sa zidit, ai, înzestrato şi-a împodobit'o cu' odâre :şi cu:altele; fiind primitore de cel cu
la :prea sfînta icână, -şi îşi dobândesc tămăduiri, 'cari
patimi ca. năzuesc
de la 'sf.: biserică, a întocmit. a. ţinc: doul. preoți
căutarea
şi
își ai .odihna
'cuvioși şi un 'diacon,-i un “dascăl cu. plată din -:venitul sfinte: biserici, și
“între alte orîndueli, dice că lasă :pre fiul săi Zamlirache ctitor, ca să icono.misescă biserica, să-i „caute : moşiile” şi: î:rinduesce şi pre Enache Cincul i
cu Ilagi. Constantin "Pop: şi cu Chiriac Seianul,; cum și pre Tudorică Logo-fetul Pătbăţigeanu,-ca să lie de ajutor, şi-iarăşi la:alt 'cap' dice “în numita
„diată, ca să se chivernisescă tot-deauna 'sf.! biserică, de ctitorii şi de epitropil
lor, nici să se pue scu să se închine nici 'la epitropie şi nici la altă parte

'nicăeri, să:
ci

ee

ot-deauna slobodă.. --:
A

ii

i

re:

Hrisovul al răposatului -Michaiii Vodă Suţu, dintru întâia,

sin Hagi
ce-l E dă. lur-Zamfirache
domnie”
.
a

Gheorghe

i celor:l alţi ctitori şi e-

ce . prin: zapise “a făcut eluceresa
aședămîntul
,
care .întăresce
ropi
prin:
-pit
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“Maria: Fotesca, atâtcu Hagi Gheorghe tată-săă, cât și cu fiu-său Zamfirache,
pentru slobodenia sf. biserici Dudul, pentru că la zidirea acestei sfintei biserici,.i la alte -pod6be fusese 'ajutat :şi clucerul
Constantin Fotescu soţul
„Mariel împreună
cu Hagiul, cu .care acel .ajutor -fiind.-și'el ctitor ămblase
„a închină: sfinta. biserică la epitropia Rimnicului, şi după davaua celui mai
“mare, ctitor i; elironomului lui cunoscându-se cel mal bun folos. a fi -slobodă
„de cât inchinată,. de aceea.într'acestaşi chip a legat și prin zapise .precum
se. cuprindeşi

în, diatăşi

prin: numitul

„să se.păzâscă. rînduelile, întocmai.
Intracâstă

chrisov.se

..:;:.

întăresc acele zapise ca

ci

răzmeriţă. trecută murind Zamfirache. ctitorul a rămas fiu-săit

“Tudorache.
Armașul ; .peste':un;an

murind:

şi.:“Tudorache,

a rămas: nevasta

cu cei: patru. copil-ce:s'a..dis mai. sus, nepoți: răposatului Ilagi şi .jăluitorul
Băluţă avend în căsătorie pre o fată a lui :Zamfirache, a v&dut pre alţii că
de sineşi ;vor. să se facă. ctitori la sf. Biserică și v&dend că din nemul cti„torilor nu este:altul: mai de aprâpe vrednic. de acâstă trâbă şi ca nu cum:
„va-şI să! se strice; pomenirea ctitorilor şi rinduelile cele întărite prin hrisov,
“sa arătat davagiii

cu jălbi la: Divanul

Craiovei, de unde văduiii

și judecăţi

„Şi hotărîri date, atât de la Divanul Craiovei, cât: şi.de aicr'de: la comitetul
Divanului ţării, prin care mijloc a dobândit jăluitorul: şi sineturile, odorele
şi îngrijirea sfinte! biserici, silindu-se de ai şi zidit opt odăi, i pimniţă,
fiind
cele vechi stricate cu totul din cutremur şi din foc.şi încă până acum
tot nu s'a pus în orînduială desăvirșită cererile jăluitorului, căci el numai
pentru filotimie şi pentru suflet s'a silit şi se silesce a le face, de nu se
va putea la mai bună stare, dar cum a fost, în pace, fără de nici un interes
de vre-o plată, s6ii de alt folos să mârgă în casa lui; davagii însăaă lost

„a'se face Ghiţă sin Ianul Jiancul,.i Petrică Portărescu; puind':la cale. pre un
ginere al. Fotescului, din ctitori,de s'a făcut. davagii
şi :sfirşală a luat ca
să fie :doi.hoeri

epitropi

mal

mari.

:..

es

e

it

„ Acum jăluitorul dice, că. nu:pâto:a.fi acer:doi boeri epitropi numiti, căci

când

se: întîmplă

a muri. urmeză 'a. avea ctitorii. necaz până

nici pote,
să aibă epitropia bisericei: apururea

să fie silitori până

se vor face cele

a orindui altul,

şi fără de nici 'o plată .are

stricate la loc. şi ca. să nu: găsâscă mij-

„loc. voitorii de r&ă.a scorni pricini. de r&ă, de gâlcevuri

şi: a;păgubi sfinta

„biserică, sâi 'a strică orînduelile,; de aceea 'cere :de la. mila. Măriel. Tale, ca
;epitropi. cari să: fie :apururea şi neschimbaţi,. cei ce după vremi caimacam!
işi boeri 'divaniţi halea,, adecă d-lui caimacamul . și d-lor bocril-.divaniţi şi
„jăluitorul: Băluţă, să aibă.
a alege unul din tagma neguţătorescă,:
care va fi
; cu. frica. lui. Dumnedei şi cu ipolipsis. pre .care: să:l ar&te:.la. caimacam. şi
-la. d-lor. boerii :divaniţi
şi. d-lor să 'orînduiască și plata ostenelilor
din. veni-

;tul sfintel: biserici, aceea ce 'd-lor;vor găsi : cu cale, :care-.epitrop însă :cât

„Yafi jăluitorul

Băluţă
în viaţă să fie ascultător şi: de dînsul, ca. unulce

aibă şi putere.

desăvirşită asupra . epitropului acela :şi pe. tot anulifăcând

are

împărtăşire de. ctitor.cu soţia 'şi ca:unul ce are. rîvnă
. pentru întemecarea
„i buna stare şi pod6ba sfintei biserici, încă până va săvîrşişi lucrurilesă

socotâlă să se ar&te la Divan a se teorisi, să se încheie şi când epitropul
„acela nu va, fi, bun,.să se al6gă altul a.se; pune în loc şi atât :acest. Băluţă

-cât
şi, cel din iurma lui ce: se vor..trage
'din n&mul
„cari. vor fi cu rudenia
mai de. aprâpe

celor. adevăraţi :ctitoii

şi.vor fi mai vrednici, să aibă tot-deauna:
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slobodenie şi putere a cercetă pre epitropul cel: orînduit de urmâză bine,
cum și. socotelile când le va.face să se vadă întâiit de ctitor şi apol îm-:
preună să lo ducă la..Divan, iar alţii să nu-aibă'vole:a se amestecă.. Deci aceste cererl:ale .jăluitorului

părându-mi-se

găsi

să se dea. şi. luminat hrisov de întăririle cele:

şi de

Măria

Ta

cu

cale,

că sunt:

cuviincidse,

de jăluitor cerute,.câte de Măria.Ta vor'fi primite...

e

de'se va:

ti:

Cere jăluitorul să se. înnoiască de Măria Ta şi milele ce ai:avut până“:
acum prin hris6ve, adecă să iea.pe tot anul'taleri 100.de la vameşii Ora. :
iovel, să. scutescă la vremea oeritului or: 500, să ţie lude 20: posluşnici: cu:
pecetluituri după orînduiala vistieriel, să ţie doi preoți, i un diacon, i un :
dascăl scutiți, să fie şi scaun de carne scutit.
Mal

cere jăluitorul

a se

mai

adăogi

şi

alţi .10 scutelnicii
sati cât.te

vei

milostivi Măria “Ta, nefiind de ajuns cet dou&-deci pentru posluşanie.
Mal cere și pentru un purtător
de grijă ce-l aă, atâtla slujbele bisericii,
cât şi pe alară, să [iv şi acela scutit şi biserica i doi preoți, i diacon, i dascăl şi purtător de grijă, să se scutâscă dijmărit, i vinăriciii drepte bucatele lor,

a

„c:

Ci aceste cerute de jăluitor rămânela milostivirea Măriei Tale.
.

Mară do acestea cere! jăluitorul, ca ' aceia
. ce, sai sculat, cu nedreptate
asupra st. biserici
'de la purtat prin judecăţişi până a pus în mână hri-.
sovele' i 'odorele bisericii, i-a pricinuit multe cheltueli, cereși pentru acâsta
a se îndatora 'să-i plătâscă aceă cheltuială, câre cheltuială
ce o va luă de,
la aceia, o făgăduesce iarăși sfintei biserici a fi pentru zidirea 'chiliilor ce
mal

sunt

trebuincidsea

se face; niegreşit,

neavend

bolnavii

loc. 'a, încăpeă.

la acele făcute, ca cu acâstă plată:nu numai ajutorul trebuinţei Sfintei bi. .
seric 'să se facă, 'ci'şi înfrînarea acestora şi altora asemenea/lor spre anu,
se mal porni .cu :cugetare 'rea spre 'supărarea ctitorilor şi a bunei întoomiri,”
a' jăluitorului de cheltuială
care cerere.

se va,
de va fi.primită Măriei Tale,

i la, d-lor cel-l-alţi boeri divaniţi să o cer-"
da poruncă la d-lui caimacamul,
ceteze faţă cu „pîriţii şi :de 'nu vor ave 'vre-un cuvint vrednic de împo-.
trivire, să se facă îndestulare

jăluitorului, scă să însciinţeze Mărici Tale pri:

cina.—1813, Iunie 14.
(Cod. LAXIV,

140.

aa

pag. 39.)

Cartea: schiluluu 'Găvanu

a
„Vel
Logofăt.
Sa

din sud Duzci.

Datam domnâsca 'nostră “carte sf. schit Găvanu din sud 'Buzăi unde se

- născătore şi pu- prăznuesce hramul adormirei! prea sfintei 'de Dumnegei
rurea : fecidrei - Maria şi tuturor părinţilor călugăraşi, ce se află locuitori: la
ca: să' aibă: a-şi 'găsi lude: ş6se. Omeni străint' fără: de
acest slînt:'schit,

pri: -

- cari: să-l: aducă la d-lor Ispravnicii judeţului, ca să-i cer-' cină 'de 'dajdie;pre
ceteze şi :fiind străini cu adevărat, să le dea şi adeverinţe pe numele şi chipul -lor, după care să li se:deă și 'pecetluiturile „Domniei

Mele 'de la vis- -

tierie; spre a fi în:pace și nesupăraţi, precumşi ertaţi de tâte' dăjdiile şi:
orînduclile; aşijderea: să scutâscă de dijmărit. ! vinăriciă drepte “bucatele:
cu milă de pe a creştini şi“
schitului, pentru că acest sf. schit făcându-se
liind la munte şi :pădure''unde

este cu ancvoie

hrana părinţilor 'călugărași,

198 :

!

NA,

aă avut: mila acâsta atât de la
Domnia

Sa: fratele Constantin

Sale, ce o vădum,

URECULĂ

fraţii Domni

de

mai nainte, cât și ::de

Vodă Ipsilante,: precum

la

din cartea Domniei:

cu lât..1803 Aprilie 19, ne-am adeverit, ne am. milostivit

dar. şi Domnia Mea și .nu numai i-am înnoit şi i-am întărit.mila acesta,
ce se arată. mai sus, ci încă după rugăciunea ce ne-aii făcut, am -adăogat
și scutăla oeritulul po drepte bucatele schitului,. casă aibă a scuti ol 250
de oierit. Drept aceea poruncim Domnia Mea, d-vâstră Ispravnicilor. şi altor

zapcii, nimeni nici un fel: de supărare:să nu faceţi. peste
Domnici: Mele, spre a.se puteă: ajutoră călugărași!
lor;i: saam. recech gpd.—1813,
lunie 20. -.. -.

„++ (0od, LAAVII,
fila 135 v). E

„ Datam
numesce

DCR A

Oc

a

Di)

i

Ungureni
-

.

pentru

ai

'milele ce urc.

a

i

domnâsea n6stră carte sfintei şi Dumnedeescei
Ungureni, ;0t sud Buză&i,

făcătorului arhanghel

şi trebuinţele

|

"1416 'Carlea sfintei mănăstiri.
i

cartea acesta a -

la 'hrana

a

mănăstiri, ce se

unde este hramul:slîntului şi:de minuni

Michail, şi părintelui egumen,
şi . tuturor călugărilor

câţi vor fi, locuitori la acest sfint locaș câ să fie si. mănăstire

în pace, de

dijmărit, de _oerit, de vinăriciăşi de alte dăjdii 'şi angaril câte sunt peste
an, în ţ6ra Domnici Mele, de nici unele val şi băntuială să nu. aibă; aşişderea
să aibă a ţine sf. mănăstireşi: lude 15 Gmeni; străini fără de pri:
cină. ca să fie pentru .poslușania sf. mănăstiri,
cari şi aceia
să fie în pace

și. ertaţi de tâte, dăjdiile şi. orînduelile, veri-câte ar. eși pestean de la vis-teria Domniei Mele, pentru că acâstă milă aă avut'o sf.; mănăstire,
atât de la
alţi frați Domni de ma! nainte, cât şi,
de la Domnia Sa răposatul Radu
Leon

Voevod,

precum vădum.

4. Drept aceea.
și Domnia

și cartea

Domnie

Sale,

cu, lât.

7173

Aprilie

Mea am înnoit,şi am. întărit milele de. mai

sus

arătate, ca;
să i se păzâscă nestrămutat,și poruncim de obşte nimeni întru
nimic supărare;să

nu-i facă că

receh

Iunie

gpd.—1813,

19.

-

aşă este porunca

Domniei

e

Mele,

i saam

(God. LXX VII, fila 140 verso.)
„142.

IIrisovul

„O. datorie fiind .și acesta

bisericei. Cuciuc-Ohioi: ; ni:

la cel după

vremi

Domni. şi oblăduitori de ţări

şi.de norode,
ca. cele. bine. rînduite şi închinate .de către cel.mal dinaintea

Domniel-lor,să le, primescă și să le, întărâscă, și. mat „vîrtos acele hărăziri ce

sunt la Dumnedeescile locaşuri şi biserici, atunci mat

cu multă osîrdie .urmăză

acestă datorie, ca; un. lucru .Dumnedeesc, și .cuvios. Deci fiind-că :prin: hrisovele.raţilor; Domni de mai nainte, 'precum. din hrisovul . Domniel' Sale

Alexandru Vodă: Moruzi ce-l văduiii cu 16. 1795 Maiii: 15, vădum,

rînduit
'la sfinta şi: Dumnedeiasca

şi. se. prăznuesce

.hramul. slîntului

biserică

Cuciuc-Chioi

slăvitului. prooroc

unde

că'aăi -

se.. cinstesce

Ilie. ca să aibă

milăde aici din ţeră, câte taleri.100.pe an de la ocnă, cart. bani săria luă
dea

la 20; ale lunei lui Iulie, întru carele ește serbătâre a şi prăznuirea proo:
oc

|
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rocului, şi după evlavia ce avem către sfintele lui Dumneqeii lăcaşuri, neam milostivit, şi nu numai înnoim mila ce se cuprinde mai sus, ci încă

mal adăogăm

şi alţi taleri 100, ca să ica' de acum. înainte: câte taleri 200

pe an de la ocne,

la vremea. cea orînduită,

adecă la 20 ale lunei

spre a fi de ajutor si. biserici aceştia şi spre

rinţilor noştri. Drept aceea, rugăm

şi pre

Domni! cărora le va dărui Dumnedeii
prin chrisvele. domniilor sale acestă

lut Iulie,

pomenirea: nâstră; şi a pă-.

cel din:urma nâstră pravoslavnici

în urmă domnia ca să întărescă, și
rinduială a acestei mili ca să aibă

de a pururea:'locaşul acesta mângâerea și ajutorul acesta de la acestă ţdră.;
- de Dumnedei păzită, am bine-voit Domnia.Mea de am întărit chrisovul:
acesta cu însăși domnesca nostră. iscălitură şi pecete, i cu credința prea
iubiţilor Domniei Mele fii: Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea .
Voevod, martori fiind şi d-lor cinstiţi şi credincioși boeri veliţi .ai Diva-

nului Domnie!

Mele: pan Constantin

lescu Vel Ban,

pan Isac lalet Vel Vornic de ţera de sus, pan Grigore Ghica -

lilipescu Vel

Vistier, pan: Radu Go-..

Vel Logoltt de ţâra de sus, pan. Barbu Văcărescu:
Vel Vornicde ţera:de:.

jos, pan Dumitraşco Racoviţă Vel Vornic al treilea, pan Istrate Creţulescu,
Vel Vornic al patrulea, pan Iordache Slătineanu Vel Logofăt de ţera de jos,
pan Constantin Suţu Vel Iiatman, pan Michalache Manu Vel Vornic de.po-

litie, pan Mihalache
pan

Atanasie

Suţu -Vel Spătar, pan Constantin Vlahuţ Vel: postelnic

lIlristopol, vel Logofăt

Clucer, pan Alexandru Mavrocordat

comis

şi Ispravnic,
chrisovul

scris

pan

acesta

Grigore
la întâiul

“aici în oraşul scaunului
Domnului

nostru

Isus

al străinilor

pricini,

pan

Nestor Vel :

Vel Căminar, pan Iordache Scanavi Vel :

Ghica,

Vel Logofăt

an. dintru

Domniei -Mele

întâia

de

domnie

ţsra:

Bucuresci, la anii

de sus, şi sa

a:Domniei:

Mele...

de la nascerea

Hristos.1813 lunie 23,.de Nicolae. Logolst

de Divan::
.

1434. Cartea schitului

Lainici din sud

Gorj.. - ui

Milostiv Dojiu Ie loan Gheorghe Caragea voevod i gospodar zemle vlachscoe.
Datam domnesca n6stră 'carte cuviosului Iosif Ieromonahul stareț cu 24

eălugăraşi 'ot schitul Lainici.sud Gorj, ca să scutescă drepte bucatele: schitului, stupi i rîmători de dijmărit, vinul: de vinăricii şi oile ce va ave de

oerit; aşijderea să ţie şi lude 5 6meni fără de pricină de dajdie scutiţi și apăraţi de tâte dăjdiile şi. alte podvegqi ce vor fi în ţ6ră, cu pecetluituri, după

orînduiala vistierie!, ca să fie de posluşania şi: ajutorul schitului, pentru că .
de
acest schit aflându-se la loc pustiii în munţi şi fiind fără de nici un fel
petrecând
află
se
„domnscă,
milă
„vre-o
cu
t
neîmpărtăşi
acaret sei venit,

părinţii în multă-lipsă; de care aii- venit cu jalbă către Domnia Mea, arătând lipsa şi trebuinţa. ce ai și pliroforisindu-ne că jalba le este adevărată,
:
şi printr'acâstă carte cele dăm, ui miluim cu cele mai sus
ne-am

milostivit

arătate; de care poruocim.la toţi câţi 'se cuvine întocmai să fi
şi supărare împotrivă să nu li se facă;i saam receh &pd.—1813,

“(Ood, LXXVII, fila 143 0)

următori .
lunie 23. :

200:

-

A
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„144. Cartea schitului Ostrovul
Fiind-că :sfintul

şi dumnedeescul

din sud Argeş.

.

schit, ce se numesce schitul

Ostrovului

din sud Argeş, unde locyesc călugărițe se află într'un ostrov în mijlocul
Oltului și despre tâto părţile înconjurat:de apă, de ori la ce parte de loe

ar vrea- maicile călugăriţe a merge, tot cu luntrile caută a trece, şi fiind
acest schit de tot lipsit, fără de nici un venit de nicăeri şi fără de 6ment:
cu care să se pâtă ajută la trebuinţe şi să aibă şi maicile:
de. hrana lor şi.
de poslușanie, aii avut mil prin chrisve
de la trecuţi! frați domni.de luă:
din

vinăriciii ce

se chiamă

"200 vedre: vin, însă vinul
acolo

cu bani,

Malul

ot

Râmnic'sud

Vâlcea,

pe

tot

anul câte:

să aibă a-l plăti vinăriceril.ce vor i orînduiți

vadra po 'bani

40, cari'fac taleri

60

bani,

80,

i:50

bolovâni |

sare pe an 'de la Ocnele mari şi lude4 6meni' străini “pentru posluşania
schitului, 'scutindşi drepte bucatele schitului: o! una sută de oerit, iar domnia sa [ratele

Alexandru

Vodă

dintracel del. Malul dându-se

vinăricerii

domnesci

Moruz în Istul::1795

cu totul sfintei episcopi

nu aveai: amestec, -aii

80 ce se face schitului a luă pe fie-care an

arată,

orînduit,

vinăriciii,.

că

vinăriciul

Râmnicului,
unde |
ca taleri 66 bani.

să-i plătescă orîn-

duiţii sf. episcopii Râmnic, acei ce vor strânge vinăriciul 'dintr'acel del Malu,
precum din sineturile domnesci ce le-am vădut: Domnia Mea ne am ade-

verit. Deci şi Domnia Mea milostivindu-ne înnoimşi întărim domnesce milele acestea, ca. să aibă a luă maicile de la acest numit 'schit în-tâtă vre:

mea acest -vinăriciii nestrămutat; să aibă iși acel.4 ment: străini: luntraşi
„al schitului cu-pecetluiri, după orînduiala,. visteriei, spre a [i în :pace şi
nesupăraţi de tâte dăjdiele și orinduelile :veri:câte ar eşi de la Visteria

Domniei Mele peste an în ţâră; să scutescă şi de oerit'01 100, spre a fi:
slintul schit de întărire şi maicilor de hrană şi chivernisâlă, iar Domnie!
Mele şi părinţilor Domniei Mele vecinică pomenire; i saam receh gpi.—
1813, lunie

„Cod.
LI

a

: 145.
e

07.

cn

LAAVII fila 149.
Ia

nipi

Pa
eta

Chrisovul sf. biserici

.

ee

Dudul. din: Craiova

întocmirea ctitorilor, î.pentiu
SIE
ii

ati

i

pentru. orinduiala şi. .

milele 'ce: are.
|

.

:
ii:
pe

„hit

-Fiind-că! slînta, și Dumnegeeasca; biserică, ce se numesce: Dudul,
din Cra:
iova, unde se prăznuesce hramul prea sfintei născătorei de Dumnedei
şi

pururea fecidrei Mariei, la care:se'află:şi icâna prea sfinţiei.
sale :făcăţore *
de:minuni, s'a zidit din temelia 'si de răposatul [Hagi Gheorghe
i'de către
clucerul

Constantin 'otescu, înzestrându-o fieș-care cu ce
cea mai multă silință spre întemeerea, şi spre buna: pod6bă ai voit, dar însă :
sfintei biserici:
i-au fost din partea; hagiului, după care s'a îndemnat
şi alţii:
de at:dat :
dănii, la care st. biserică se află și chilii: de primirea: celor
bolnavi,
cari
năzuesc la sf. icână
lor, din

pentru

veniturile

ţia lui, Clucerâsa

tămăduire, având

sf, biseăici,

şi Clucerul

cel scăpătați

Constantin

hrana şi odihna.

F'otescu'

Maria Fotâsca, despre o parte. desghinase

moșii ale bisericei pe sâma casei sale, pe altă parte
ămblă

murind,

cele mal

so-

mici

ca şi biserica,

*

ISTORIA:

să o închine la

sf. episcopie

ROMÂNILOR

201.

şi pentru aceste “pricini

pornindu-se

Ilagi:

Gheorghe „cu jalbă, a scos moșiile bisericşi:
el.
prin zapisul ce ai: dat Clucerâsa Fotesca la l6t 1781:'ebruarie 10, adeverit
.de obraze vrednice s'ail.:

legat a [i tot-deauna. biserica slobodă neînchinată
: nicăeri, cuprindându-se.
şi alto legături spre folosul sfinter! biserici ; cum..și prin ălt zapis la l&t.:

1784 Ianuarie 30, ce Vaii dat tot Clucerâsa: Fotâscâ:la mâna luf-Zamfrache ;
biv III Logofăt, fiul numitului hagiii, mat mult at întărit legăturile dintâiii,.:

luând numitul Zamfirache, epitropia sf. biserici, care! zapise şi:alte bune:
întocmiri sait întărit.și prin chrisâvele Domniei; Sale răposatului Michaiii.!
Vodă

Suţu

ce-l

Gheorghe,

prin

vă&dum,

cu lât.. 1785

diata sa:ce

Aprilie

21,: precum

o vădum,:cu 'lât.

1786,

și: r&posatul:

Hagi

:

Maii. 21, întocmescs:

orinduelile sfinte! biserici cum ai să. fie şi: îndatorâză pe moștenitorii
lu!
a [i cu durere pentru sf. biserică, orînduind pre citito
şi 'epitropii
ri. lor:a.-:
avea tot-deauna căutarea. bisericei, nelăs
:a: se.
supune :unde-vași; iar, în |
ând
trecuta răzmeriță murind Zamfirache:ctitorul, ai rămas fiul - să: Tudoran»
armaşul epitrop şi îngrijitor, şi peste iun. an:.murind :şi “Tudoran 'arimmașul

ai remas nevasta lui cu patru copii nevirstnici. şi :fiind şi multe rievoi în.
partea locului, ale răzmiriţei, cu tâte că od6rele bisericei se :allă sigurip-i

site de 'Tudoran,:dar cele-l-alte tâte sai ars şi :s'aii prăpădit când ai găsit :
mijloc alţi! străini;a se face ctitori, luând întru ajutorul lor și-pre un ginere al loteaschi şi în Craiova aflându-se un: Băluţă 'neguţător, om cinstit;
care 'ţine în căsătoric. pe fiica 'lul Zamfirache. ctitorul. bisericei,
ai eșit:
cu :

dava din partea ctitoriei. r&posatului hagiit, împotriva celor ce eră-a se face.:

ctitori şi prin judecată i-aă 'depărtat, luând asupră-și chrisovelei alte sine- :
tură ale si. biserici, cum -şi. îngrijirea şi purtarea de grijă a bisericel şi de :
loc s'aii

apucat

de

ai

făcut.opt odăl

i:o. pivniţă,

fiind

cele

cu totul, care acest Băluţă -viind. cu jalbă la Domnia Mea,
acestea și cum 'că el-nu -primesce a; fi:cu: îngrijirea sf.
sfirşit, ci numai până:
va -lace şi 'va. drege: cele “stricate,
Domnia Mea, ca prin chrisov să întărim orinduelile sfintei”

duindu-l la d-lui, Vel Logofătul
neturile

cu

amăruntul,.

vechi . stricate.

.arătându-le
tote:
biserici. până în::
ai cerut
: de la:
biserici,: şi orîn- ;

de la ţera de sus;de: aii: cercetat; tote si-:

prin: anaforă 'de la 14

ale

acestei „uni “ne-ai: făcut.

arătare pe.larg de tote, şi cum .că :s'aii . cunoscut în faptă: buna cugetare.
a acestui 'Băluţă: neguţăturul şi cererile: ce. ai făcut
el, judecându-le.şi gă-:

sindu-le drepte şi primite, le-am' întărit şi. Domnia

„Mea, carele :ca.să se.

păzescă tot-deauna cu nestrămutare le arătăm și noi printr'acest domnescul :
nostru chrisov,,adică rînduelile ce sunt coprinse în chrisovul răposatului *
Domn Mihaiit Vodă, prin care întăresce zapisul Foteaschi i rinduelile cesunt
cu nestrăprin diata răposatului Iagi Gheorghe;le întărim a se păzi intocmal

mutare și ca să se păzâscă de cei din urmă cum și ctitorii; cei ce:vor fi mal vred-!

nici să vagă de se păzesc rînduelile cele întocmite şi ca să nu găsâscă mijloc :;
alţi a strămută dintr'aceste întocmiri după cererea lui Băluţă, orinduimca epi-.
fie apururea şi: nestrămutaţi cel ce. vor fi. caimacami şi boeri |
tropi mari'să.

divaniţi halea, adică d-lui caimacam; şi.. d-lor boeril divaniţi, şi :Băluţă să:
alegă unul din tagma ;neguţătorescă.care va [i cu frica lui Dumnegeişii cu ipolipsis, pre care să-l arăte la d-lui caimacamul și la d-lor boeril diva-.:
niți. şi d-lor să orînduiască.şi plata ostenelei din 'venitul sf. biserici, aceca .
ce d-lor

vor

găsi

cu

cale,

cari. epitropi

în cât

va ave "Băluţă jăluitorul
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vi6ţă să fie -ascultători şi:de dinsul, ca unul ce are împărtăşire de ctitorie
cu soţia, şi ca-.unul ce are rivnă pentru întemeerea siintel biserici; încă
până va săvirşi lucrurile să aibă și putere desăvirşită asupra epitropului acela
și pe.tot anul: făcând socotdla, să se. arăte la Divan a se teorisi să: se în-

chee și când epitropul acela nu va eşi. bun, să se alâgă
în loc şi:atât acest Băluţă,

cât şi. cel din

urma

lui, ce

altul a se pune

se

vor trage din

nemul celor adevăraţi .cititori,: cari. vor fi cu tudenia mat de aprâpe şi vor
li mai vrednici, să aibă tot-deauna şi slobodenie și putere a cercetă pre epi„tropul -cel 'orînduit de urmâză bine, precum și socotelile când le va face
să se: vadă: mai întâiii de ctitori şi apoi! împreună să le ducă la Divan iar
alţii să nu aibă..voie:a

se mestecă;

aceste

dar bune

întocmiri

poruncim

ca. ăpururea să.se păzâscă cu nestrămutare, şi osebit, acâstă sf. biserică,
avend: şi. mili. domnesci,. precum: din. chrisâvele ce-vădum ne-am adeverit.
Drept aceea şi: Domnia Mea după evlavia ce avemi:către sfintele lui Dumneei

lăcașuri, iar mai vîrtos către acâstă biserică ce ne este sciută și:nouă, ne- -

am milostivit

şi nu numa!

înnoim.şi întărim. milile

ce ai avut, ci încă

şi adăogire facem, precum mai jos se vede; să iea pe tot anul de la vama
Craiova câte taleri 100 de la. vameşi; să scutâscă la vremea ooritului ol

500; să ţie lude 30. de posluşanie, însă 20 ce aii avut şi 10 cei s'aii adăo
gat, pre cari să-y. cerceteze d-lor Ispravnicil
'şi fiind străin!să le dea adeverințe

pe. numele și

chipul: lor,.după

care.să

li

se deă

și pecetluirile

Domnie -Mele, ca să fie în pace şi ne:supăraţi-de tote: dăjdiile şi orindue-

lile -veri “câte ar eşi de la Vistierie, şi să ţie un scaun de carne în orașul
Craiovei scutit şi: apărat de. vamă,: de erbărit, şi de tâte alte angarilce dai
alte scaune; să ţie şi dou! preoți, i un diacon,și un purtător de grijă scutiţi și

ap&raţi de; tâte, însă preoţii i diaconul de ploconul

episcopesc i: de: banii:

şcolelor. şi: de orl-ce_ dări: vor eşi pe preoți, cum -şi dascălul i” purtătorul de. grijăsă fie apăraţi de tâte dăjdiile ţării și de alte orîndueli, să scutească
de dijmărit i vinăriciti, atât biserica i acel doi preoţi, i diaconul i dascălul şi
purtătorul de grijă drepte .bucatele lor; şi pentru 'ca să se păzâscă :tote

acestea ce se cuprind mal sus cu nestrămutare, am adeverit chrisovul acesta

cu 'însăși, domnâscă: nâstră iscălitură şi pecete i cu credinţa: prea iubiţilor
Domnie! Mele fii Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea: Voevod, martori fiind şi d-lor cinstiţi şi credincioşi boeril. veliţi ai Divanului Dom:

niei -Mele: pan Constantin Filipescu,

Ban,.pan

Isaac Ralet Vel Vornic

Vel Vistier,-pan:
Radu : Golescu

de țâra de-sus,

pan: Grigorie Ghica

Vel
Vel :

Logot&tde ţâra de sus, pan Barbu Văcărescu, Vel Vornic
de: ţâra de jos
pan Dumitraşcu Racoviţă, Vel Vornie al 3-lea, pan: Istrate Creţulescu Vel

Vornic

al:4-lea; pan

Iordache

Slătineanu

Vei

Logofăt

de ţâra

de jos,

pan:

Constantin. Suţu::Vel Hatman, pan: Mihalache Manu Vel Vornic de politie,
pan :Mibhalache: Suţu Vel Spătar, pan Constantin Vlăluţ “Vel: Postelnic, pan

Atanasie: Hristopol Vel Logofăt
.al străinelor pricini, pan Nistor:
Vel Clucer, pan Alexandru Mavrocordat:
Vel Căminar, pan Iordache Scanavi Vel Comis, şi: Ispravnic, pan. Grigorie Ghica Vel Logofăt de ţsra de sus;-şi sau:
scris chrisovul acestaîn anul dintâiă 'dintru întâia domnie a Domnie! Mele aici: în oraşul scaunului Domnici Mele, Bucuresci,: la anii: de la nascerea :
Domnului nostru Isus Christos, 1813, Iunie 25, de Nicolae Logofătde Divan..

i.
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146. Chrisovul mănăstirei dintmun

lemn, sud

Vâleca.

Sfintei şi dumnedeescef-mănistiri, ce se numesce dintr'un lemn;

cea, unde se cinstesco şi se prăznuesce hramul

sud Vâl”

nascerei. prea sfintei stăpâ::

nel, nostr
de Dumnedeii
e:
născătore şi pururea fecidrei 'Mariei şi tuturor :
maicilor călugăriţe .câte se vor află locuitore la acâstă sfintă mănăstire, ca,

să fie sfintei mănăstiri milă de la Domnia: Mea, taleri '100: de la Visteria:!
Domnie! -Mele, cari bani să aibă a-l luă în toți anit:de la Visteria Dom-:
niel Mele

pentru trei sute

obrâce

grâă

ce a avut milă

cu

chrisove
de

la:

toți răposaţii Domni, de la Clucerul de jigniţe, iar în urmă pentru mai buna

înlesnire s'a socotit şi:s'a întocmit, ca 'să li se dea pentru acest grâi acoști .
banY gata de la Visterie ; şi iar să fie sfintei mănăstiri milă de .la Domaia
Mea, mertic de sare în 'natură de la Vel Ocnă, bolovani mari 200, să aibă

a luă călugărițele: acestă sare în toți anii de la:gura ochii în' vremea când:
ieau şi alte: mănăstiri ce aii mil, să o: ducă să o vindă unde vor vrea fără |.
de vamă şi fără de iumbruc şi fără de t6tă cheltuiala ce va ave sarea;
şi iar să fie sf. mănăstiri milă de la Domnia Mea din vinăriciul domnesc
co se ica din dâlul Slatinei, săi'aibă a lua sf. mănăstire:
din :Dâlul de jos,

ce ţine din dâlul Slatinei însă de la 'vinăriceri
300 de vedre, şi:iar să fie:
sfiintel mănăstiri

milă

de

la Domnia

Mea

tot vinăriciul ds la

satul Pietrari :

sud
; Vâlcea, veri cât s'ar allă; să aibă: a luă st. mănăstire acest 'vinăricii :
de la:tot omul, după obiceiii, precum va fi luat în alți ani trecuţi;
şi iar
să [ie sf: mănăstiri milă de la Domnia Mea dece lude scutelnici, cari aceştia :
să fie în pace şi ertaţi de sferțurile Visteriei ce'sunt obicinuite a eşi peste '
an în eră, 'orl

cu ce

nume

vor eşi sii cu peceţi, sâi 'fără' peceţi, pe cari:

acești 'lude:10:să-Y aibă la poslușania şi.trebile sf. mănăstiri,
: cărora porun-:
cim dumi-tale Vel. Vistiere, ca după orînduiala Vistieriet să le da! pecetluiturile Domniei Mele la mâni, spre ali în pace şi nesupăraţi de ori-co-dări”

şi orîndueli'ale ţării: ce vor fi după vremi: pe locuitori şi pe alţiide obşte,:
ca să fie sfintei mănăstiri de ajutor și de întărire :fiind în partea muntelui

la loc cu anevole de hrană. 'Aşijderca să scutâscă sf.: mănăstire și de oerit::
ol 150;

şi iar am

mat

lăcut

Domnia Mea

milă

cu acâstă sf. mănăstire, ca:

să aibă a ţine cinci preoţi şi un diacon scutiţi, anume

popa ........

Popa
popa .......
opa . i...
şi un diacon ...... _
cari să fie în pace şi ertaţi de tote dăjdiile, orinduelile ce se pun pe preoți
peste an de la .Visteria Domniei Mele, de nici unele nick-un val, nici o bân.
tuială să nu aibă, nici de către prea sfinţia sa metropolitul ţării, nici de

către: părintele episcopul, Rimnicului,
fei de cuvînt sa-nu se.supere, măcar
vre-o 'ajutorință,
aceștia şi atunci .să
să-și aibă apărarea lor; încă să aibă a
stupi

i rîmători 200,.i

de -vinăriciu.

nici :alt.de către nimeni cu nici 'un
şi când 'vor da.şi alţi preoţi scutiţi
fie: nebântuiţi, ci apururea hotărim .
scuti drepte bucatele lor de dijmărit,

vedre. trei

sute,

însă

acâstă

sumă la...

toţi „preoţii i diaconul ce se arată -mai :sus,:pentru că allându-se.. numiții
preoți năpristan cu slintele slujbe la amândouă
sf. biserici de la: acesta sf...
mănăstire, unde se află minunata icână a prea sfintei de Dumnegeii: năs-.;
cătâre a avut aceste mil! din vechime. Deci învrednicindu-ne Domnul Dum-:
nedeii cu domnia ;acestei prâvoslavnice

ţări rumânesci,

şi

după evlavia ce

avem către sfintele lut-Dumnedeii ldcaşuri, mai vîrtos către acâstă si. iconă .

-
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făcătâre de minuni, ne-am milostivit şi printr'acest cinstit şi bine închipuit
chrisov

al Domnie! Mele ce îl dăm, îi înnoim şi îi întărim milele

ceai avut

atât de la r&posaţii Domni .de mai înainte i de la cei-l-alţi fraţi Domni din
urmă, precum din: chrisovul .Domniei Sale - fratelui Constantin Vodă Ipsi- ;
lanţ, ce-l vădum, cu:lâtul 1803 Septembre 29, ne am adeverit. Poruncim dar .

ca tote milele de. mai sus arătate, să aibă a și le lua sf. mănăstire pe:deplin, cum şi preoţii:iarăşi de nimenca să nu se supere întru cât se cuprinde

mai sus, încă.şi când.arda

tii, iar et'să nu

alţi preoţi cu cărți domnesci

fie supăraţi. De

care poruncim

și chrisâve:scu-

Domnia:
Mea, şi d-vâstră

Ispravnicilor de prin județe, i molifte'or, vâstre protopopilor, i'vouă. dijma-

rilor. i vinăricerilor,

i.oerilor şi tuturor

de

obşte

copesci,:
ce veţi fi. orânduiţi cu aceste slujbe,
Domniei

Mele, toţi să aveţi a vă feri.de

conului.
şi. de bucatele

slugi

vădend

casele

vlădiceşci,
i. epis-

chrisovul

numiţilor

acesta

.

al

preoţi, i a.dia

:

lor, nimeni nici o supărare peste porunca Domnici

„Mele.să nu faceţi; şi am adeverit chrisovul acesta cu însăși credinţa Dom...
niei Mele, I& Ioan Gheorghe : Caragea Voevod, i:cu credinţa pr iubiţilor:.
Domniei

Mele fii: Gheorghe

Caragea

Voevod,

Constantin

martori fiindşi .d:lor cinstiți și credincioşi boeri

Caragea,

Voevod,

veliţi at. Divanului Dom- -

-

niel Mele:: pan, Constantin Filipescu Vel Vistier, pan Radu: Golescu -Vel Ban, .
pan Constantin : Vlahuţ. Vel Postelnic, pan Isaac Ralet Vel Vornic..de-ţera

de sus, pan -Barbu: Văcărescu

Vel

Racoviţă:
Vel Vornical treilea, pan

trulea, pan Grigore;Băleanul

Vornic de

țera. de jos. pan Dumitrașco.

Istrate Creţulescu. . Vel Vornic:al :pa-i:

Vel Logofăt de ţera de sus, pan Iordache Slă-..

tineanu -Vel Logotăt. de ţâra de jos, pan Constantin

Suţu. Vel Spătar, pan -

Grigore Ralea Vel 'Ilatman, pan. Mihalache
: Manu: Vel Vornic de politie, .
pan Atanasie Hristopol Vel Logofăt al străinilor pricini, : pan: Nestor -Vel .
Clucer, pan. Aleco Mavrocordat Vel Căminar, pan Iordache Slătineanu
Vel ..

Comis; iar.Ispravnic pan Grigore Băleanu Vel Logofăt de țera de:sus; şi..

s'a: scris chrisovul acesta la întâiul an dintru întâia domnie a Domniei Mele,
aici!
în; orașul scaunului :Domniei Mele Bucuresci, la anii de la zidire:7321.

iar. de la spăsenie

1813; lulie' 25, de

condicar..

CEE

„:u

PD

Răducanu

E

PI CERE

Poenaru,
biv Vel: Sluger

E

:

pa
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Chrisovul sfintei episcopii Râmnicul...
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“Oblăduitorii Domni cărora de la. Dumnedei li. se 'încredinţâză țăril “şi eparhiei întru stăpânire, datorie netăgăduită ai, ca şi prin cuvînt şi prin faptă .

creştinscă, să cinstâscă. și să mărâscă slava, bisericei lut, dintru care isvo- *
resc: darurile și blagosloveniile, care și pe Domniîl fac fericiţi și norociţi -

şi” pentru. celece ar înţelege; și ar. cunâsce că ar fi spre folosul. Dumnedeescelor locașuri,
se cade 'să le. orînduiască

şi: să le întărâscă, ca să “le -pue'

şi după petrecania, acestor vremelnice nume, nemuritâre şi pomeniri veci-::
nice. Drept aceea și: Domnia Mea, acum după. ce ne-ai miluit Domnul.
Dumneqeii :cu. domnia acestei. pravoslavnice țări rumânesei, însciinţându-ne »
pentru sfintaşi Dumnedeiasca episcopie a Râmnicului, din sud Vălcea,:la.:
|
care. se. cinstesce: şi..se. prăznuosce hramul 'sfintului marelui :lerarch. şi :de':.

.
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minun! făctor Nicolae archiepiscopul de la Miralichia, unde'se allă păstorind iubitorul de Dumnegeii Sfinţia Sa părintele episcopul Chir Galaction,
am dat ca să fie sfintei episcopii: milă de la ' Domnia Mea;
cel

de la toți 6menil

vor:avea

ce

să iea vinăriciii

vii pe moşia, sfintei episcopii şi plătesc

de sus,i de jos, şi din
vinăriciti, însă din d6lul satului Delulului Muercsca
sf.:mănăstiri Ezerul
închinat
este
d6lul Păuşescilor i Măglaşul, care vinăriciii
ii Malul, i Copă-Bogdănescii,
.
i
Troianul
dâlul
din
şi
metohul st. episcopii,
colul, i din d6lul Drăgăşanilor, i Dobruşa i Călina, i Zevedinii şi Gogode la'17 :6meni 'orăşeni
șenil cât ţine moșia si. episcopii ot sud.-Vâlcea,i

din tîrgul Râmnic, i din d6lul -Opricenil, i! Ogrinul 'sud “Argeş, i: din
dclul: Brădescilor, î al: Brădicenilor, i: din delul: Stolojalarilor,;-i 'din” dâlul

Stolojanilor, i din delul Racovel şi al Rasovel sud Gorj şi din delul 'Taomiresci,
câte cincI bani de vadră şi părpărul, după obiceiii, iar vinăriceri! domnesci
întru nimic Să nu aibă a face':saii'a'se amesteca la acești cinci bani, penl”:ii
de“ 'Dumnede
tru cari la vremea vinăriciuluisă aibă sfința sa iubitoru
scrie

: săsă :mergă
episcopul a orîndui 6meni din partea sfintei episcopii,
toţi .banil vişi
iea:
să
'şi
sus
mai
numesc
se
vinăriciurile din' delurile ce:

de la dajnăriciului, ce so numesce mal sus din delurile acestea pe: deplin,
bolovani
ocne
la
de
anul
tot
pe
nici! ce plătesc. vinăriciii. Aşișderea să 'ieă
e
cinci'sut
mie
una
ol
'scuti
:a
aibă
să
i
“sare 500, cum şi la vremea 'oeritulu
către

şi să nu 'se supere: de

ocri. Deosebit

.şi: târgul

ce: se :face “pe''moşia

opt qile ale lui :Sepla ,
episcopiei,la liurent sud. Vălcea,. într'un an odată
feciOrel Maria,
pururea,
t:și
Dumnege
de
tembre, în dioanascerel nâscătârel
care teru ţine

dile.

.

tot pe moşia episcopie

.

i târgul

ce este

obicinuit a 'se'tace la Drăgăşani

pe fieş-care săptămână odată Duminecă, la, aceste

întru nimic, nici-ierbarii,
“terguri.să nu aibă a:face nici vameşii domnesci
domnesci şi boeresci,
slujbași
alţi
.
i
ii
nici cotarit, precum nică Ispravnic
ce urmâză -la aceste târci şi: vama şi erbăritul, cum şi tâte. alte: obiceiuri
alt:-cine-

de. a:se amestecă
guri, să le aibă şi să. le ica st. episcopie, fără (ilele tergurilor 'a.vinde vin
la
,
nimeni
vaşi la ori-ce şi:sâ-nu fie. volnie
.episcopie..; Să: aibă sf. epis„şi rachiă tăr'de scirea omului ce]. va: avea sf. adecă peste:ilude 50 ce are
ce M-ai avut până acum,:
copie şi. scutelnicil
tresă ţie și alţă lude- 20. pentru
riei,
sfinţia sa episcopul,în catastihul vistie însă lude 20 făr'de pricinăde
Duinţa st. episcopii; 'osebit să ţie și lude 75,
ispravnicii

,; să! cerceteze d-lor.
dajdie şi lude:55 streini. pe carii găsindu'l adeverinţe, pe numeleşi chipul
se
dându.lijudeţului, dupe orânduială cărora
în
de. la vistieria... Domniei -Mele, spre a fi
lor, să li se dea şi 'pecetluituri
mai
să
aşijierea
;
vistieriei
orînduelile
pace și nesupăraţi de tote dăjdiile şi
la vistieria Domniei Mele, să dea pe
de
ruptâre
cu
streini,
60
lude
ţie şi
din. bani săi dea la sf. Gheorghe
an de lude pe taleri opt, însă jumătate
mult, să nu. fie supăraţi de alte orinşi jumătate la SI. Dimitrie, iar mal
țâră; cum și șese scaune. de carne să
în
ducii şi podvedi, ce vor eşi pe an
de fumărit, de erbărit, de vamă şi
ţie în oraşul Craiovei scutite şi apărate să mai ţie şi alte două scaune de.
de tâte dările ce sunt pe alte-scaune;
sud “Vâlcea, care le-ai -avut aici in Bucarne, asemenca scutite, la Râmnic
le ţin6 acolo; care aceste

rînduita
curesci, şi de aici râdicându-se sai
atât :de la
„mil! şi orîndueli, ce se arată mai sus, le:au': avut, si. episcopie,
„all

fraţi

domni

de

mai

nainte;

şi de
cât

la -domnia

sa

'fratele ;Constantin
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Vodă; Ipsilant,. precum din. hrisâvele domniei sale, co le vădum, ne-am adeverit.: Deci învrednicindu-ne Domnul Dumndeii cu domnia aceştii pravoslav-

"nice ţări rumănesci ne-am milostivit de am înnoit şi am întărit milile acestea,ca
să se păzească; nestrămutat. Rugăm dar și pe alți fraţi domni, cari în urma

„nstră se .vor învrednici a [i domni şi oblăduitori aceșştil creștinesci țări, să
bine-voiască a înno
și întări
i
aceste mili, ca şi ale domniilor
sale mil şi

faceri, de bine să fie în urmă

de alţi! ţinute în s6mă.:Şi am adeverit hri-

_sOvul acesta cu însăşi. credința Domniel Mele I& Ioan Gheorghe Caragea și
„cu credinţa..prea iubiţilor Domniei Mele fi: Gheorghie Caragea voevod,
Constantin: Caragea. voevod, martori fiindşi d-lor cinstiţi şi credincioşi
borii, veliţi al. Fivanului Domnie! Mele pan Constantin Filipescu Vel Vistier,
„pan.
Radu. Golescu Vel Ban, pan Constantin Vlăhuţă Vel Postelnic, pan Isaac
Ralet Vel. Vornic de ţâra de sus, pan Dumitrașco Racoviţă Vel Vornic
al

„treilea, pan. Istrate Creţulescu.
Vel Vornic al patruleapan
, Grigorie Băleanu
„Vel. Logolăt:de ţera de sus, pan Constantin Suţu Vel Spătar, pan Grigorie
Ralea Vel Hatman, pan Mihalache Manu Vel Vornic al politiei, pan Atanasie
-Hristopol
Vel. Logofăt

al streinelor pricini, pan Nestor. Vel Clucer, pan

Alec-sândru :Mavrocordat Vel Căminar, pan Iordache Scanavi Vel Comis, şi ispravnic faceri! hrisovului. acestuia, pan Grigorie Băleanu Vel Logof&t
de ţtra de
„sus;
şi sai

scris hrisovul acesta la anil de la zidirea lume!.7321, iar de la
:
„domnul Dumnedei și mântuitorul nostru Isus Ilristos.1813, de
Răducanu Poe„narul biv. :Vel :Sluger, condicarul divanului, în luna lut Iulie
în 29 „de dile,
„la întciul an. dintru întâia. Domnie a Domnie Mele, aici, în
orașul scaunului
:Domniei Mele Bucuresc...-:.
ae
te

+148. JW Ioan::Gheorghe Caragea voevod

i gospodar zemb. 'Vlahseoie

:+De vreme ce lustina proin stariță încă nici până acum
nu șa: paradosit.
socoteala: acestui schit după porunca Domniei Mele ce
este dată, precum
nică -la St... Mitropolie vre-o socotâlă n'a lăsat, după pliroloria
ce ne dă D-lui
“Vel

Logofătul: de. ţera. de jos printr'acâstă anafora, orinduim pe sluga......
de divan, să. mârgă la numitul schit Vitorita din sud. Dâmbovița
și să îndat:pe,
oreze
pirita 'a'și paradosi curată socotelă,
de venitul “i
"cheltuiala “schitului în: diiastima stăreției sale, cât și tOtă atât
zestrea
și: făcând două catastişe după orinduială, iscălite atât da pîrita schitului,
cât şi.de
iceâ:de, acum; stariţă, pe «unul să'l .lase acolo ,iar pe celălalt
să'l:
aducă
aici,
ica 'să stea; în păstrare.
“Logoleţel

la si. mitropolie.

CI
a

„ia

: După

PT
|

“Pecetea

gospod:

Prea'Imălțate

Dome,

i

„Vel
|!

ai:

Logofăt,
Si

-

e

a

luminată porunca Mărie! 'Talo ce mi se da la acestă :jalbă a; Glicheriei stariţa de la schitul Vilorita; următor fiind, am
făcut cercetare pentru

|
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şi după pliroforiace
socotela acestui schit de a se alla:la sf.: Metropolie,
fac 'ar&tare Mărie! tale că
ml-aii dat preaosfinţia sa Părintele Metropolitul,
lustiana proin stariţă a numitului! schit; fiind fost venită în trecutele dile
aici spre darea socotelei şi vădând că se înmulţesce zmreduiala ciumei, a

cerut vole de la prea sfinţia sa ca să se ducă la Tîrgovişte şi. de acolo făcându'şi socotila şi. catastih. îl. va trimite prea. sfinţiei sale, sau însăși îl va
aduce; dupe a căruia rugăciune dându-i-se voe'-saii şi dus, şi până acum

nici socotela ati trimis, nici ea ai venit, iar. nu că prea sfinţia sa “T-aii dat
de „acum
vole a merge la schit înapoi, precum: printr'acâstă 'jalbă stariţa:
arătare.-—1813,
arată, şi de cercetare şi urmare nu lipsiiii a face măriel tale
ah
iat
a
August 19.
- Iordache. Slătineanu' Vel Logoltt.::
NR

149. Instrăinarea

ruinelor

Ia

de. la Târgovişte.

Aa

c. —
Ia Ioan Gheorghe Caragea voevod îi gospod. zemle vlahisco
eprintr'ac
veliţi
boeri
il
orînduiţ
fac
ne
ce
a
De vreme ce de pe arttare
şte
'Tergovi
uri
ot
că acele surpături de . zid
stă. analora, ne dai pliroforie
de nici o trebuință, nici domniei, nici
sunt
nu
lor,
locul
cu
ă
impreun
şi slobode ce sunt bine:voind Domnia
i
(&rii, ca nisco lucruri dar. domnesc
dumnâ-lui Vel Vornicului Isaac Ralor,
locul
cu
nă
Mea le hărăzim împreu
şi clironomilor, dumnelet ca să fie moşie stătătore şi ohavnică dumnc-lui stânjeni. în lat:de jur
patru
de.
oc.
cu.l
lui în veci, iar biserica domnâscă
.şi tot cu aceeaşi orinduială şi numire ce
împrejur, are a r&mânea slobodă
ca dumnâ-lul numitul
a fost până acum, fără numai atâta osebire facem, îngrijind
'de a. se, stringe
biserici,
boer să aibă epistasia veniturilor acestel
lor, după care
vremea,
la
şi
deplin
pe
tâte
cel după vremi,
de eclesiarhul
cu bună orîndeplin,
pe
bisericii
se fac şi să se împlinescă tote trebuinţele să iea eclesiarhului socotela de .
anul
duială, spre podba bisericei. şi. pe tot,
e la
ca să nu se urmeze vre-o 'risipă şi rea. economi
venit i de cheltuială
să lie
ca
ei,
stăpânir
arăta
o
ui a
venit, care socotâlă,să fie.datorşi dumns;l
alor.
venituri
ea
îngrijir
şi
a
epistasi
sciută şi într'acest chip să se. urmeze
dumim
porunci
lui. Drept aceea,
costel biserici şi de către clironomii dumne
hrisovul Domniei Mele, atât
'facă
se
să
sus,
de
ţera
tale Vel Logofete de
ă cu locul lor la dumîmpreun
ziduri
pentru hărăzirea acelor surpături de ce sa dis mal sus, ! pentru. orînduiala
nâ-lul numitul boer, după mijlocul mal sus ardtată, câtşi peste milele ce
„biserici! iarăși după coprinderea, de. înai
nte nestrămutat.—1813 Septembre 3.
are biserica, ca să le aibă și de acum
Vel Logoltt.
i
e
- (Pecetea gpd.-)
Prea. înălțate

Done,

|

De

e a tei
Ralet, prini anaforaoa, dlele lala 23 ule aces
ndlui 1 Vel.Ve Vornici ul Isaac i oraşul 'Tergovişte sud Dâmboviţa, sunt
Dumnâ, că în
că, făcutăde
luni a ar&tat Inălţimei Tale
lost odiniâră curte domnâslţi
ai
ce'.
ri
zidu
i
de
ur
ăt
rp
su
o
nisc
Ină mei "Tale, ca.
reat ţării, iar acum este a
domnlr&posaţii întru feri'ci
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“un. domn 'și 'oblăduitor'co te afli. pe: pămîntul acestor! ţări, însă surpăturile
“acelea -de ziduri

sun
cu. t
totul

“Erei, nici

vre-o

netrebuinci6se, :rămâind

a, fi numai

pentru

"încuibarea păstrilor sălbatice, iar locul-curţei pote să fie de Greși-ce trebuinţă, însă nu fără grea cheltuială sprea se curăţi 'întâiăși apoi să'se
facă: vre-o zididin
re:
“noii, care aceste surpături nici odinidră nai fost de
„trehbuință „nici pentru :prea -luminaţii 'domni,. ce ai statut după vremi ai
pentru

trebuințăia

locului, :fiind

de

toţi derăpănată

şi de
mici..o: tr6bă;
ca un lucru dar netrebuincios, care nici a adus, nici pote aduce

:Vre-un :folos,: după volnicia şi puterea ce al Inălţimea "Ta asupra
lucrurilor
„domnesci,'spre:a dărui orl-ce şi:ori
la cine vel găsi cu cale, a luat şi d-lui
plecată îndrăsnslă și aflându-se însărcinat cu grea familie și
neâvend nici
moşie, nici alt 'loc unde-va afară, ca să-şi facă pentru pază şi
scăpare la o
vreme de nevoie, cum este acâsta de acum năprasnică b6lă
şi se râgă Inălțimei Tale, să.
i. se hărăzâscă aceste surpături de ziduri cu; locul lor, spre

a-şi face locaş, să-l aibă la vreme de trebuinţă; unde [iind-că
rică veche. domnâscă, iarăşi se rOgă, să se întărâscă prin luminateste și bisehrisovul
Inălţimei Tale 'milele. şi veniturile ce va fi având acestă slîntă
biserică,
spre
“a se putea ţine în stare bună după cuviință;la care anafora
ni
se
dă
lu„minată, porunca, Măriei "Tale, 'că atât pentru slujbele, 'cât şi
pentru
bătrâ"nețele:'d sale, se cuvine în 'adevăra 'se împărtăşi: de un
"și. ajutor' domnesc; pentru âceea ne poruncesci Inălţimea "Ta,.acest fel de har
ca adunându-ne
"cu toţii la'un loc; să chibzuim cererea. ce face dumnâ-lui de.nu
'are vre-o
zăticnitore' “pricină spre a o dobândi:și să ar&tăm Domniei
prin ana„fora.' Următori “fiind luminate porunci, ne-ain, adunatla un' Tale
loc
şi.
făcend
„chibzuire arătăm, Inălţimei “Tale, că acele surpătur
de' zidurii'nu sunt de
nici o trehuinţă, nici: domniei, nici țărei, nici 'ait vre-o pricină
'zăticnitore
şi
ca un domn al ţtrei, după: pilda altor trecuţi luminaţi
domni,
ce ati dat
Și au afierosi
din lucrurile
t' domnesci,
ori la cine ai voit și ai rămasbune
“date, at totă volnicia,
de vei "bine voi. a hărăzi d-sale
Ziduri cu locul 'lor, unde 'să şi pâtă face și d-lui Yre-un'aceste surpături de
buinţa familiei “la întâmplări de vremi ca acestea şi după locaş pentru treîncetarea Inălțimel
“Tale vel avea Inălţimeata și vecinica pomenire, înnoinduse prin luminat
“hrisovul Măriet “Tal
şi milele
e ce'va [i avînd „biserica „acestor ziduri, ca
Auând:dumne-lui 'acele mili, să pârte de grijă a se ţin
biserica în stare
bună și” a s6''scris la Sfintul jărtielnic prea fericit numele
Măriei Tale şi:
“a tot luminat. nâmului 'Măriei “Tale, ca să se pomenâscă
pururea
necontenit
a-si. jărtfelnic.--1813, August 26.
IN
E
„ Constantin Filipescu 'Vel'Vistier,'Radu Golescu'
“rescu' Vel Vornic, Grigorie "Băleanu "Vel Logofăt. :--Vel :Ban,: Barbu ; Văcă-

(Cod: LXXVI, pag. 669)
150.

Z/visovul

PIE
sf. mănăstiri de la

ot
,

pir miei
ostrovul

ai
Pato.

e
pa cat
-„. Cel co. săvîrșese. bunătăţile cele! de „suflet, folosi
târe şi plăcute.lui. Dum.
nedei, nu. numai în viaţa acesta se laudă.şi se,
bine-cuvinteză,. ci şi după
„„pelrecania
lor ,
le. rămâne numele -numuritore. întru "Pomen
ire,, vecinică. şi
4

“

pc.
,
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sufletele lor în locaşurile drepţilor .se învrednicesc;

multe .bunătăţi

sunt

dar cu care pâte a dobândi nescine a sa mântuinţă, iar cea mai: mare este
milostenia:ce se face nu numai la săraci şi: la scăpătaţi şi mal:vîrtos la

sfintele lui Dumnedeii

locașuri. Drept aceea,

fiind că și 'slinta mănăstire

de la ostrovul Patmo, la care se'cinstesce şi se prăznuesce hramul sf. Apostol şi de Dumnedeii cuvintătorul loan Evanghelistul, unde se află : şi

şcolă do învățătura cărţei elinesci, care mănăstire aflându-seîn scăpătăciune
şi lipsă, mal vîrtos încă fiind starea acestei mănăstiri.Ja loc 'cu ::nevoinţă
a hranel părinţilor de acolo; ai avut milă de la fraţii domni de:mai înainte
prin hrisovele cele vtdum, ca: să iea pe fieş-care an de la: cămăraşii ocnelor .câte taleri 60. Așijderea să iiea şi vinăriciit câte 2 bani de vadră şi
părpărul după obiceiii, ale cărora nume sunt acestea: Jidovul cu Măgureții
cu Lintenii, Gicidenii, Malul Spart, i Liăcusteni! deijos, i Lăcustenii de sus;
Sadova din plasa Dumbrăveni, Şâmnec, Ohaba, Mierea, Ocheşul, 'Turburea,
Şipotul, Bulbuceni, Spafii,: Ulmetul, Slăbuţa, Văluţa, Socenii, 'Tălpașul: din
plasa Ilamarădei, în care aceste popore, măcar că vinăricerii domnesci făcuse osebire cu alte nume, adecă la poporul Şâmnecul ait numit Şâmnecul

“de jos şi Şâmnecul

şi Brăneţul i

de-:sus: puind

de sus,şi în. Lăcustenii

Lăcustenii de jos, Giorocul şi în Măgureţ puind. Daneţul şi Lumaşul, dar
s'a făcut cercetare prin .judecată şi,cu anaiora întărită sa îndreptat, dândui-se mănăstirei a lua vinăricit şi. dintr'acele. numiri noue..cum ai luat

ma! înainte, fiind: din coprinsul pop6relor
vremea

vinăriciului

popâre,

şi făcend

năriceril- domnesci

orînduitul om. din

sale ce ai avut; pentru care la

partea

să
mănăstirei,

âmble

vi-

cu

împreună, ca să scrie tot; vinăriciul dintr'aceste numite
dout 'catastișe asemenea,

iscălite şi de vinăriceril. dom-

nesci şi de omul mănăstirei,să is partea sa, deplin, din care taleri-100 să se.
dea de către egumeni:pe tot anul la biserica ce.se numesce Isvorul vieţii, unde
Jocuese maici călugăriţe, iar cel-l-alţi „să-i . cheltuiască la :dresul mănăstirei,
i la dresul şeâlei de acolo. dela Patmo și: la hrana și trebuinţa ucenicilor,
cari

se .nevoesc

învăţătură

pentru

la. acâstă

;şcolă, „Şi: osebit

şi „răposatul

hagi. Dumitrache :Papazoglu,. carele din a! sa. cheltuială şi ostenelă. zidind
hanul din potriva:sf. Gheorghe vechiu, pe locul său ce îl are luat cu schimb

şi iarăşi din agonisita cumptrând
Saac

cu

pămîntul

lor

28 pog6ne. vie: în calea:Negovanilor sud

i. alte i16' pogone.vie, în.:Valea „mieilor,

tot :într'acel.

întru necăsătorie,
judeţ, iarăşi cu pămîntul lor şi fiind-că şi-a petrecut viaţa
rîndueli “de ai
“făcut
și-au
si,
trupul
din
fără de a-i rămânea clironomi
sai înrindueli
împărtăşit pe rudele sale prin diată în scris, care acele

tărit şi prin hrisâve domnesc.

orînduind şi pe clironomii si în ce. chip aii

şi cu „carte i
a urma,.iar mai în urmă sait întărit acele :întocmiri ale sale,
€gă
intocmiri
care
în
legături de la prea. fericitul. patriarh -al 'Parigradului,
cari
410,
taleri
câte
Patmo
şi hanul cu viile ada etision pean la ostrovul
și în
să se împarţă precum . prin: diată dice a sa, ȘI prIn numitele înhrisove.
Ânsă, taleri
.
se
a
rînduesce
100
taleri
alţi
osebit
şi.
se.coprinde,
_tăriri
50 la sf. mofmînt, şi alţi taleri 50 la, Sina-oros, precum acestaaii datoși

han cu viile are înîn scris.acolo la numitele. locuri, şi „pentru numitul
statocmire făcută, .cum să urmeze și clironomii lu, ca să se,potă ţinea în
Cato,
,
ctiston
acel
it
nezmint
bună şi.a se trimete pe.tot anul
rea .lor
apecea a nanatatului
it si ajutorul
ce fi
ocuri
cuv
locuri cuviin,
faptă bună a r&posatului hagiiişi ajutorul ce face. a acele
V. A, Urechid,—Tom.

X—dstoria
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ci6se, vădând-o fraţii domni de mal înaintea nostră
ai dat prin hrisvele domniilor-sale cari s'aii vădut
a se păzi întocmirile r&posatului hagiă, ai orînduit
fumăritul a tuturor prăvăliilor hanului, strîngendu-se
împreună

pe lângă întăririle ce
și de Domnia Mea spre
şi aceste mili, adică
să se trimeţă la Patmo

cu cel-lealt etision, iar [lumarii domnesci să nu se amestece,

şi nu-

mitul r&posat hagii nu numa! a avut privilegiul neamurilor fiind aședat
la orînduiala boerilor de neam, ci încă şi când ar da alţi! ajutorinţe şi împrumuturi el era apărat şi clironomil lui asemenea să fie apăraţi, i hanul

să fie nedajnici de orl ce dări şi angaril, să scutescă şi vinăricii, i dijmărit
drepte bucatele hanului și ale acelor tre! clironomi al săi, ce lasă; aşijderea şi
purtătorilor de grijă al hanului, anume Dimitrie sin Anastase și Dimitrie

Petco să fie nedajnici, scutind şi dijmărit i vinăriciă
drepte bucatele lor;

asemenea
mărit,

de

și două

pivnițe ale hanului

vamă,de

garii şi dări

vinul

domnesc,

vor fi pe alte

să fie scutite

i de ortul

pivnițe,

de

lumărit, de

vătăşesc şi de tote

să aibă și: do!

cămi-

orl-ce an-

hangil, doi zidari, doi

dulgheri, 6meni străini scutiţi cu adeverințe şi pecetluituri de la visterie.
Drept aceea ca să se păzâscă tâte milile și orinduelile ce se coprind mai
sus, am dat acest domnescul nostru hrisov, întărit cu însăși domnâsca nâstră

iscălitură și. pecete şi cu: credinţa prea iubiţilor Domniei Mele fir: Gheorghe

Caragea Voevod, Constantin Caragea Voevod, martori fiind şi dumne-lor
cinstiţi şi credincioși boeri veliţi ai Divanului Domniei mele; pan Constantin

Filipescu Vel .Vistier, pan Radu Golescu Vel Ban, pan Isaac Ralet, Vel Vornic de ţâra: de sus, pan Barbu Văcărescu Vel Vornic de ţâra de jos, pan
Dumitrașco Racoviţă Vel Vornic al treilea, pan Istrate Creţulescu Vel Vornic al patrulea, pan Grigore Băleanu Vel Logolăt de ţera de sus, pan Iordache
Slătineanu Vel Logofăt
de ţâra de jos, pan Constantin Suţul Vel Spătar,

„pan

Grigore Ralea Vel hatman, pan Mihalache

litie, pan

Constantin

Vlahuţ

Vel

postelnic,

Manul.: Vel Vornic de po-

pan - Atanasie

Logol&t al străinelor pricini, pan Nestor Vel Clucer,

pan

[ristopulo

Alexandru

Vel

Ma-

vrocordat Vel căminar, pan Dimitrie Manu Vel comis, și Ispravnic, pan
Grigorie Băleanu, Vel Logofăt de ţâra de sus; şi sa scris hrisovul acesta
"în anul diîntâiă întru întâia domnie a Domniel Mele, aici în orașul scaunului Domniei Mele Bucuresci, la anii de la nascerea domnului nostru lisus

Ilristos 1813, Iulie 26, de Chiriţă Logofăt de Divan.

-

„(0od.- LXXVII, fla 154)
151.

Hrisov

al sfintei bisevici: de la Wiohor din .Catastenon al: Tari-

" gradului,

i

pentru

taleri.100

de la ocnă, î 100'dc'la

vămi,

vândrictu să i se:dea altul căci este dat tot.

iar.

:

......-:

” Milosteniile și facerile de bine sunt'mal mult primite înăintea lui Dum-

neeii

iar mai

vîrtos la sfintele lui. Dumneqeii

locașuri unde se săvirşesce

sfintele slujbe și se proslăvesce numele lui Dumnedeii. Drept aceea însciințându-ne pentru slînta și dumnezeeasca biserică de la Niohor din Catastenon

al 'Țarigradului, unde

se cinstesce și se prăznuesce hramul

preă sfintei năs-

cttore de Dumnedeii, ce se qice Cumariotisa, cum că se află în multă lipsă

şi trebuință de'ajutor, şi după pildace

avem

de'la' alţi frați

domni

'de
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ma! înainte, că multe din: sfintele mănăstiri şi biserici de pe

la depărtate

locuri sunt ajutate cu mili dintracest pămînt al ţării rumânesci, ne-am milostivit şi Domnia Mea şi îi hărăzim milă de vinăricii, câte un ban de va:

dra, din tret popâre

ot sud

Buztă,

anume:

poporul: Vispesci, i Vădenii şi

Maşcelu de la :care are şi mănăstirea Xenolon doi, câte trei bani de vadră şi
părpărul, î taleri 100 pe an de la vămi, adică de la carvasaraoa Bucures:
cilor şi taleri” 100 'de la ocne, însă acești taleri :câte 100 de la aceste doue
huzmoturi să începă-a se da de la anul viitor, cu care acâstă milă să se

st. biajute sf. biserică la lipsa şi trebuinţa ce are şi părinţii de la acestă
: Dumnegei pentru:'a nostră bună stare și
serică să. se r6ge milostivului
pentru a: părinţilor noştrii ertare de păcate, i pentru îndestularea şi binele
a fi terită 'de bâleşi de alte întimplări; şi ca, să se păzescă

acestei ț&rt, 'spre

mila acâsta pururea și nestrămutat, am

adeverit hrisovul acesta cu însăși

domnesca nâstră iscălitură şi pecete i cu credinţa prea iubiţilor: Domnie
Mele fir, Gheorghe Caragea Voevod, Constantin "Caragea Voevod,: martori
fiind şi dumnâ-lor cinstiţii şi credincioşii boeri veliţă:al Divanului Dom-

nici Melo-pan Constantin Filipescu Vel:Vistier, pan Radu Golescu Vel
Ban, pan Isaac Ralet Vel Vornic de ţera de sus, pan Barbu Văcărescu Vel

Vorniv de era de jos, pan Dumitraşco Racoviţă Vel Vornic al treilea, pan
LoIstrate Creţulescu Vel Vornic al patrulea, pan Grigorie Băleanu Vel

de ţcra, de jos,
de sus, .pan Iordache. Slătineanu Vel Logofăt
gofăt de ţera
pan MiHatman,
Vel.
pan Costache Suţu Vel Spătar, pan Grigore Ralea
halache Manu Vel' Vornic de politie, pan Constantin Vlahuţ Vel Postelnic,
Nestor, Vel
pan Atanase Iiristopulo Vel Logofăt al străinelor pricini, pan
' Scanavi
Iordache
Clucer, pan Alexandru Mavrocordat Vel Căminar, pan
de sus
ţera
de
Logoltt
Vel
Băleanu
Vel Comis, şi Ispravnic, pan: Grigore
Domniei
a
Domnie
întâia,
'
dintru
an
întâiul
la
şi Sati scris hrisovul acesta

de la hascerea
Mela aici în oraşul seaunului Domniei Mele.Bucuresci la anil 1813,
August 4
Ilristos.
lisus
nostru
Domnului Dumnedeii şi' mântuitorului
A
|
de Nicolae Logoltt de Divan.

XXI, fa 100)

Oa,

pu
titei

e

.

tirei
Cartea! mănăs
139.
E
E
a]

Găneseul din sud
:

i

Dolj, de mălile 'ce are.

e

Mt

,
ce Gănesculdin
- "emis: Vlahiscoe. Fiind-că sf. mănăstire ce se numes Nicolae, au avut
sf.
sud: Dolj, unde'se cinstesce și se prăznuesce hramul Domniei Sale fratelui
şi- prin cartea
milă, atât prin! alte. cărți domnesc), căt
n:t, ce o vădum,cu let. 1803. lulie' 15, a ţinea lude
nti
Ipsilan
Vodă
Consta
Mea printr'acâstă
10 &msâni străini; drept aceea ne-am milostivitși Domnia
carte, de'ăm

înnoit

mila acâsta, ca să aibă

a ţinea aceşti lude

10 spre a fi

şi orînduelile ce” vor eşi
de posluşânie, carii să lie apăraţi de tâte' dăjdiile cari omeni găsindu-i şi

pe
de la 'vistieria Domniei Mele peste an in ţâră,
icii județului po nu:
aşeându-i, -să: iea adeverinţă de la dumnea lor ispravn
i Mele de avi:
Domnie
iturile
pecetlu
şi
dea
se:
li:
lor, lca să
mele şi-chipu
ă
-vostr ispravnicilor şi
stierie;ipentru'eare poruncim Domnia Mea, dumnea
şi împliniri, nimeni
slujbi
ce
cu
ri
tuturor zupeiilor,:ce veţi fi 'orînduiţi-o
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întru nimic

supărare să nu. le faceţi peste porunca

receh 'spd.— 1813

Domniei Mele..i saam

Septembre.

DR

|

.. Zemle Vlahscoie. Datam Domnâsca Nostră carte lui chir Filoteiii
ce .se
află purtător.de grijă la metohul sf. episcopi! Râmnic, unde se cinstesce
și:se prăznuesce hramul sfinților 40 de mucenici, cu care să aibă a ţinea
lude patru din dajnicili mahalalelor din oraşul Domniei Mele Bucuresci, pentru cea de a pururea curăţenie și înfrumușeţare a grădinei ce este:la acest
metoh, care acestă milă ati avut-o şi de la alţi frați domni de mul nainte,

precum
aceea

din cărţile Domniilor Sale ce le-am .vădut

şi Domnia

şi poruncim

Mea

milostivindu-ne,

îi înnoim

ne-am

adeverit. Drept

şi îi întărim mila .acesta

Domniei Tale, cinstite și credincios boerule al Domnici Mele

Vel. Vistiere, cercetându-i,

să-i

scoţi: din

catastiful

vistierielși să li se dea

pecetluiturile Domniei Mele la mâni, spre a fi cunoscuţi şi ap&raţi de rîn-

dul dăjdiilor vistieriei i de alte podvedi, ca să potă căuta de posluşanie acestei grădini, păzindu-se acâstă milă întocmai! şi ne strămutată,că așa este
porunca: Domniei Mele. i saam receh gpd.— 1813 Septembre 23.! ..

"u

(Cod. LXXPII,
fila 102.»)..

"153. Jfrisovul monăstirei Plumbuitei pentru vinăriciul ce î s'a
Ie
făcul.la sud Saae, din poporul Seăemi.
. Oblăduitorii Domni, cărora dela Dumnegeii li se încredințeză ţări şi eparhii
întru stăpânire, datorie netăgăduită ai, ca prin cuvint şi. prin faptă creștin6scă să cinstâscă şi să, mărâscă slava bisericei lut Dumnedeă, dintru care

izvorăsc darurileşi blagosloveniile, care şi pe domni îi fac; fericiţi şi. norociți şi pentru cele ce ar înţelege şi ar cunosce că ar fi spre folosul dumnezeescilor locaşuri, se cade să le ajute, să le miluescă şi să le întărâscă,
ca după petrecania lor să le rămâe numele nemuritore şi pomenirea vecinică. Drept aceea însciințându-ne Domnia Mea pentru sfinta şi dumne-

eească mănăstire ce este în marginea Bucurestilor pe 'apa Colentinei, ce

se numesce

Plumbuita,

unde

se cinstesce şi se prăznuesce hramul nascere!

sfîntului. marelui proroc înainte mergător Ioan Botezătorul domnului Dumnedei Isus Ilristos mântuitorul nostru, care este închinată la sf. mănăstire
Xeropotami ot Sfetagora, cum că
nescă, care din vechime cu vreme

fiind mănăstire veche și. zidire „dom:
ajunseră la prâstă stare și, dărăpănare,

atât, din pricina economilorce ai fost mal nainte, cât și din pricina ;cutremurului celui mare cădând stinta biserică i alte zidiri; ai pătimit şi din

răzmeriţă
mai cu osebire din alte mănăstiri. Iar cuvioșiasa ..Dionisie,
ar- .

himandritul, egumenul ce se află acum, ca un bun și vrednic iconom, dintru
a sa silință și strădanie sfinta biserică aă făcut'o din noi, cum. și casei

alte împrejmuiri

iarăși

le-ai făcut, la care acestea

neputendu:se ajuta

veniturile. mănăstirei, fiind puţine, ai încăput la grea

cu

datorie, s'a, arătat

cuviosul înaintea Domniei Mele, cu jalbă și după cercetarea .ce:.am făcut

pliroforindu-ne, că, jalba îi este adevărată, precum și de înși-ne Domnia Mea

sait vegut.zidirile cele noue și buna stare în care ai adus mănăstirea, nu
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şi pliroforisindu-ne

domnesc! de milile ce are, cari sai înnoit şi de Domnia
milile ce aii avut

vechi,

i se

din hrisvele

Mea, să intre în -

orînduesce şi 1000 vedre vin de la vinăricerii

ot Sud Saacşi după preţul ce sati urmat din vechime, iarăşi i; se orînduesce ai se plăti vadră câte bani 40, cari: aceşti bani une-orl
i'se da.
alte or! nu i so da. De aceca dar ca pe o zidire domnâscă ce este în' mar!
ginea Bucurescilor, în ochi! domnieci:nu am'trecut'o
'cu ' vederea, ci voind:
Domnia mea a o ajuta cu osebită milă statornică, printr'acest'hrisov
ce îi;
dăm, hotărîm, ca de acum înainte în locul acelor vedre de vin ce era orînduit de lua pe fieş-care:an, să iea vinăriciă din tot cuprinsul poporului

Scăenii, unde este şi Gâlmee i alte: numiri până la: cinci “bani” de - vadră
și pîrpirul, ce nu vor fi închinaţi şi dați: la alte mănăstiri până acum; pen:
tru care la vremea vinăriciului să mârgă egumenul,
scii omul

popor
âmble
după
iscălit

de ajutor'şi de

întărire,

cinică pomenire. Rugăm

iar

dar

Domnie!

voâscă a înnoi
de

alţii

Domniei Mele

și părinţilor

să bineţări,

Sale mallsă fie în:

milă,'ca şi a Domniilor

şi

în: semă;

am

adeverit

ve:i

în urmă 'nostră

şi oblăduitori acestei creşștinesci

şi a întări âcestă

ținute

Mele

şi pe alți fraţi Domni, carii

se vor învrednicia fi Domni
urmă

stii,la acest;

cu 'vinăricerii domnesti, să:
Scăenil din Sud Saac, ca dimpreună
la! scris, la! măsurat și la! luatul banilor şi: făcând două catastişe”
orinduială partea de bani al mănăstirei dinpreună cu un catastih”
de 'vinăriceri:să "şi iea mănăstirea deplin, ca să [io sfintei mănăstiri!

hrisovul

acesta” cu însăși”

credința” Domnici mele 1& loan Gheorghe Caragea Voevod, i cu credinţa”
prea iubiţilor Domniei Mele fii: Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Ca-"
ve-!
ragea Voevod, martori fiind şi dumnea-lor cinstiţi şi credincioşi boeri
pan:
Visitier,
Vel
Filipescu
liţi al divanului Domnici Mele: pan Constantin
Radu Golescu Vel:Ban;, pan Constantin Vlăhuţă Vel Postelnic, pan Isaac!

de ţeră:
Ralst Vel Vornic de-ţâra de sus, pan Barbu Văcărescu Vel Vornic
Creţu-”
Istrate:
pan
treilea,
al
Racoviţă Vel Vornic
de jos, pan: Dumitraşco
ţârade
Logofăt
Vel
Băleanu:
Grigorie
pan
lescu' Vel Vornic al patrulea,
-;
Constan
pan
jos,
de
'ţera
de
t
Logolit
Vel
anu
Slătine
e
de sus, pan Iordach
A-:
pan
itiei,
al“pol
Vornic
din. Suţul Vel Spătar, pan Mihalache Manul Vel
Vel Clucer,!
tanasie. Ilristopol:-Vel: Logofăt al streinelor. pricini, pan Nestor

Scanavi + el Comis,
pan Alecsandru Mavrocordat Vel Căminar, pan Iordachi
sus; și sati scris”
de
ţra
pan Grigorie Băleanu Vel Logofăt de
şi Ispravnic,
i Mele, aici |
Domnie
a
Domnie
întâia
an dintru
,
la întâiul
hrisovul acesta

în' oraşul scaunului

Domniei

de Răducanu. Poenarul

biv

Mele Bucuresci,

Vel

Sluger.

la let 1813 Septembrie 28,
DE

E

-

(Cod: LXXVII fila 160.
154. 1Trisovul
Ieri '100

Diserieci Stavrodromul

dela. ocne, şi taleri 150:de

Li

de la Țarigrad, (pentru ta. la vămi, bez căle

taleri

10 de judeţ din cele-l-alle “hauzmeturi)-

îndatoresc cel ce oblădu-,
"Nu sunt alte semne mai arătătâreţăricu şi caride senorod
e, „cari se numesc în-.
şi ai stăpăniri de
înt

osc pre păm

chipuiri sufletesci ale -lui Dumnedei, spre

a urma adecă

închipuirei

ce-

214.
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rescii stăpiniri, de unde li, sai dat stăpânirea : pre pămînt, . decât , facerea
„de bine şi hărăzirea, din: darurile acelea ce s'aii învrednicit de la. cel de.
sus, a împărtăşi şi a da,la locurile cele cuviinci6se, după, măsură mică şi
mare, după trebuinţă şi după cuvîntul ce are fieş-careîn parte şi de ;obşte,
iar, mai

vârtos milostenia și facerea de bine, ce se s&virşesce la sfintele lui,

Dumnedeii locăşuri,, unde neîncetat se proslăvesce numele Domnului Dumnedei și măntuitorului nostru
Isus :ristos şi de unde așteptăm ajutor, cu
atât sunt ma! primite, pentru că şi dumnedeescile ajutoruri în sfintele
biserici. de obşte se râgă pentru ei qicend: «Sfinţesce Dâmne: pre cei ce
iubesc podâba casei tale, şi îi proslăvesce cu dumnedeească puterea ta»;
Drept aceea, fiind-că înlăuntru la împărătescă şi prea slăvită cetate a Țarigradului,în locul,ce se dice Stavrodrom

întru cinstea, şi prăznuirea hramului

sai

zidito

sf. biserică
din. noi

intrărei în biserică a prea slintei de

Dumnedeii, născătârei şi pururea fecidrei Mariei şi cunoscută fiind. multa
şi grea datorie în care ai intrat
la zidirea ci, cum și trebuinţa ce are a-

câstă sf. biserică de ajutor, neputendu-sc întîmpina nici. dobândile banilor.
datoriei, de. aceea, după pilda altor sfinte biserici:şi mănăstiri de „la;:de-,
părtate
: locuri, . cari se împărtăşesc cu milă dintracestă ţeră, având. datorie; netăgăduită şi către . acest. sfint și. dumnedeesc, locaş, unde apururea, neîncetat se pomenesc toţi făcătorii de bine, cu :cuviinţă...
fiind
şi. ajutorul,
„de aceea : Domnia Sa fratele Constantin
: Vodă Ipsilant,. prin.
hrisovul. Domniei Sale :ce aii dat ot lâtul 1805 Decembre 92, ai, orînduit milă să iea pe .fieş-care an de aici din ţ6ră, însă de la trei, huzmeturi,
adică „din oerit, din dijmărit şi. din vinăriciă, de la. fieş-care
. huzmet;
osebit.să dea cumpărătorii de la ei peste banii cumpărători! de.un judeţ.
câte taleri

10 ajutor la acestă

sf.

biserică.

De

care sfintă biserică

având:

pliroforie şi însuşi nouă fiindu-ne sciută, am bine-voit:și:nu numai acestă
milă o. înnoim: şi o întărim, ca să se păzescă nestrămutai, ci încă mal

adăogăm, că de la anul viitor. înainte să iea şi de la ocne..taleri
100 pe
an şi de la vămi taleri. 150, cari bani săli dea cumpărătorul la vremea

când se daii aceste huzmeturi, peste banii cămărei, iar când se vor căuta

în credinţă, să se dea de la cămara Domnie!
vămile

împărţite

la mulţi

muşterii,

atunci

Mele, sâi când

acești

bani

se vor vinde

taleri
150 să-i dea

taleri.50 carvăsaraua Bucurescilor, i, taleri.50 oborul 'Tirgului.de alară și

taleri 50. vama. Craiovel

şi dumnâ-ta

cinstit şi credincios

boerule al Dom-

"niei Mele, Vel Logofăte de era;de sus, să o faci acesta cunoscutăşi la Vis-

teria Domnici Mele, ca.la vremea vîndării husmeturilor să, o arete cumpărătorilor, spre a da aceşti bani negreşit, cari luându-se de boerul.ce va
va îi orînduit epitrop, să se trimeţă la acestă sfintă biserică spre a fi sfintei biserici de ajutor și de întărire, iar Domniei. Mele și 'părinţilor. Domniei
Mele vecinică pomenire. Rugăm dar și pe alți fraţi Domni cari în urma

nosțră se “vor .învrednici a.[i oblăduitori acestei creștinesci. țări,să binevoiască a. înnoi şi a întări acâstă milă ca și ale Domniilor sale mili şi faceri de bine, să fie în urmă de'alţii păzite şi ţinute în;scmă; şi am adeverit hrisovul acesta cu. însăși cradinţa Domniei Mele I& Ioan Gheorghe

Caragea Voevod, i cu. credinţa prea iubiţilor
Caragea

Voevod,

martoră

Domnie! Mele

fiind. şi dumne-lor cinstiţi

fii: Gheorghe

şi. credincioşi

boerii

veliţi al. Divanului” Domnici Mele: pan Constantin Filipesesi Vel Vistier, pan
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i , pan Isaac
Vel Postelnic
| Radu Golescu Vel Ban, pan Constantin Vlahuţ
Vornic de ţera
Vel
u
Văcăresc
ialet Vel Vornic de ţcra de sus, pan Barbu
Istrate Creţu. .
pan
treilea,
al
Vornic
Vel
de jos, pan Dumitrașco Racoviţă
:de ţera
Logofăt
Vel
Băleanul
Grigorie
pan
patrulea,
lescu Vel Vornic al
n
Constanti
pan
jos,
de
Vel Logol&t de ţâra
de sus, pan Iordache Slătineanu
Vel
e Manu
el Spătar, pan Grigore Rali Vel Ilatman, pan Mihalach
Suţu
or pri-străinel
al
Logolit:
Vel:
lo
Ilristopu
Vornic al politiei, pan Atanasio
Băleanu
Grigorie
pan
c,
cint, pan lordache Slătincanu Vel Comis, şi Ispravni
acesta la al doilea an dinhrisovul
scris
sa
şi
sus;
de
cra
de
Vel Logoftt
oraşul Bucuresci, la anii de la
iu întâia domnie a Domnici Mele, aici, în
Poenaru biv „Vel Sluger, con<păsenio 1813, Octombre 11, de Răducanu |
e
|
Sa pa. dicarul.
e

(Cod. LXXVI, fila 164.) +

195. Ilrisovul

bisericei

hramul

ce
de la Curucişme,' unde se prăznues

sf.

ca
de mir, prin.care îl orînduesce
marelul mucenic Dimitrie” Isvoritorul mai înainte, prin hrisovul Măriei Sale:
ă
peste taleri 300 ceu avut pe tot anul
încă taleri 200şi aceşti bani ce se adun
vămi.
Alexandru Vodă Moruz, să mal iea
din
la ocne şi pe jumătate
în sumă

de talerI 500

să ica pe jumătate de

Gheorghe

136. Ie Ioan

Caragea

i gospodar zemle vlahiscoc.

Voevod

ui _metropolit
ta a prea sfinţiei sale părintel
astisşi po:
Sev
Primită fiind anaforaoa aces
nte
pări
Ta
a
nduim pe Sfinţi
orî
făt,
Logo
Vel
lul
ne,
dum
Mele iar teoria
şi a
ai şi:să însciinţezi Domniel
n egumenului
runcim să faci urmare întocm
proi
dat Şi luat ale
ce vei face socotelilor de
către Domnia
aţie
şi cercetarea.
apel
da
ânea mulţămit va
răm
va
nu
de
u,
ean
ung
i
Câmpul
a
.

Mea.—1813,

Decembre 26. -

Mia

oa

(Pecetea gpd)

E
a

Sa

Io

Vel

a

a

Logoltt,.:

!

e

Pre Inăiţate Domne,

se dă la jalba
Tale ce prin buiurdizmă ni următori fiind,
iel
Măr
a
unc
por
tă
ina
lum
ung,
După
năstavnicul mănăstirel Cuma pul
cu cuviinţă de.a se
i
ce a dat prea Sfinţia Sa ere
e
par
se
ni
face
a ce
am

făcut cercetare

şi cer

arhiereii

Sevastis, căci

şi: la alte

se'
mănăstiri

inată porunca “Mărici
orîndui
r'acestași chip, ci să fie lum
înt
âză
urm
acele cercede
ce
ues
cin
obi
is, că puind înainte tote
ast
Sev
ele
int
păr
Sa
a
cheltuială, va
“Vale către Sfinţi
rea şi avutul mănăstirei, ce , ca unul ce
sta
ind
bzu
chi
şi
l
afi
agr
in catastih
tări de cat
înfiinţată să şi 0 aşeze
nu va fi adevărate să
(i fâcută în adevăr bună
e
dei
con
din
e
car
iar
ei,
tir
năs
mâă
a nu găsi pricini
are sciinţa stărel
e ce vor fi făcut, spre
riil
dato
şi
cum
ă,
sem
in „vremea scâterel
nu so ţie în
umensă lase mănăstirea sebit să apuce şi pe
eg
m
acu
de
st
ace
şi
ă
deo
şi
în urm
procatohul stii â urmat socotâla de dat şi luat pe
sale la datorie precum ung
si
ado
par
a
de
u
ean
proin egumenul Câmpul
cercetătoriii

cerutul
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cursul

anilor. egumeniei

sale şi.cu

ceea'ce va rămânea

dator,

îl va

tora a;r&spunde mănăstirei; şi pentru. săvîrşirea ce.va face Sfinţia

înda-

Sa să

însciințeze .Măriei “Tale,. iar, hotărirea cea desăvirșită r&mâne la Măria. Ta.—,
1813, Decembre 23.
a
OR
Da
„Nectarie: Mitropolit, Iordache Slătineanu,; Vel Logefăt.

CO LXXVI,
fa
157.

18 Ioan

Gheorghe

757)

Caragea

Vocvod

Da

Da

i gospodar.

zele vlahiscoe.

De vreme ce eosarhil miinăstirei Cotrocenilor cari se află
ce aii dat către Domnia Mea, arată, că ei nu ai plirecsusiotit aici, prin jalba
ă a epichirosi:
acest fel

de aşeqămînturi până va veni egumenul, ce se va orindui
la mănăstire, se înțelege că nici să aneresescă au voie;
de aceoa. poruncim că
jăluitorul egumen Văleanu, în puterea simfoniei ce
are, să urmeze a-și căuta
trebile şi veniturile mănăstiri! Văleni, până când va.
veni. egumenul ce se
ve. orîndui la Cotroceni.și atunci de va cere acel
egumen să ancresâscă:

acel aşedămînt,. se va teorisi acestă pricină și se va da
cuviincidsa hotăriro.
a dreptăţii.—1814, Ianuarie 19.
i.
(Pecetea

158. Jă Joan

pa

gpd.

Gheorghe

Caragea

Vocvod

Vel Logofăt,

î yospodar zemle vlahiscoe.

Cuviinci6să fiind. cererea dumnâ-lor' boerilor
epitropl . al acestui spital.
ce fac printr'acestă anafora, poruncim dumi-tale
cinstite
şi credincios boe-.
rule al. Domniel. Mele, biv “Vel Postelnic. Nicolae
Scanavi, caimacamule al
Craiovei, să pornesci negreşit pe acel.doi
egumeni, ca fără de altă; zăbavă:
să vie aici la dumnâ-lor, împreună cu tâte sineturile
mănăstirilor, ce se arată
mai jos, căci neurmând a veni până la 15
ale viitorului Februar, să scie
că vor fi aduși cu mumbaşir cu trepăd.—1814
Ianuarie 30..
i
|

(Pecetea pd.)

“

Vel Logofăt.

!

Pa

i

Prea Inălțate Dâmne, .
Mănăstirea Arnota i. Govora ce se află
către Inălţimea 'Ta la; spitalul -nemernicilor, în sud.. Vâlcea. s'a, închinat de:
ţimei: Tale.:De trei, ori s'a scris: ca,să „vie vecinică pomenire va fi Inăl-:
însuși egumenil, să paradossci.
socotdla.de când este, egumen, aducâ

pus

egumen,,să

și tote alto

aducă

şi cartea

nd, şi. catastihul

ctitorilor. ca

de perilavi,. când

să: se vază

scrisori ce va.îi având mănăstirea
'de

ce

s'a

hotăresc,. cum:

ori-ce lucruri până la'un

ban, ca. să se facă-și .0o. condică
după scrisori, care. condică să se.
întărâscă.;
cu pecetea, Inălţimei Tale,şi: să fie la mănă
stire,ca : când va fi: vre-o.. pri-:
cină să se caute să se

arete acestă condică, iar. tâte scrisorile
mănăstirilor;
să [ie sub pecetie, ca .să nu se Tăpue
şi să nu se fărame și până acum n'a
vrut să vie; rugăm. pe Înălţimea “Ia,
ca să :vie ace: şti
egumeni, cu. aceste
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și să se vadă din:ce

și rugăm

pe
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pricină atâta:sumă
ide: datorii ati

Ta,:ca

să facă :poruncă la: dumn-lui

caimacamul să se trimiţă aceşti exumeni cu aceste mal :sus însemnate, şi:
în urmă vom arăta Măriei Tale, pentru: ori-ce pentru acâstă mănăstire.—
1814, lanuarie.22.:

Radu

Golescu: Vel

(Cod. LAAVI,

Iă Ioun

DI

Ban, Grigore

Băleanu

aa

a

Vel Logofăt...

aa

I

po

pag. 709)

159. Porunca ce

« două

-

su

sălaşe

făcut

la anaforaoa: armişici, “de

hărăzirea

de țigani
la schitul Poiana Merului.

Gheorghe Caragea Voevod i Gospodar zemle

:-

Viahiscoe. —

Milostivire făcând Domnia Mea asupra jăluitorilor sihastri, le hărăzim aceste

două sălaşe de ţigani, pentru care. şi .poruncim! dumitale epistatuleal ar.
i
Mele după orîndudlă..
măşiei să li so facă cartea Domniei,

RR i

(Pecetea pd.)

Îi

,

Prea. Inălţate Domne,

Ascultând luminată porunca - MărieY'-'Tale de la acestă jalbă, însciințez
Inălţimei “Tale, că rugăciunea jăluitorilor. este, de a se hărăzi. sfintului schit,
de la Poiana

Mărului,

ca să [ie pentru
Constantin

Vodă

două

sălaşe de.ţigani

dintre ţiganii.: domnesci lăeţi;

ajutor la trebuinţele; siîntului locaş Și fiind-că şi Măria, Sa.
Ipsilant

ai hărăzit tot la, acest

schit: un : salaş, carele die

31:
acum jăluitorii, că ait murit de năprasnica bâla a ciumei. —-1814 lanuar
du
n
:
IE
i:
(Cod. LĂXVI, fila 808.) .

160. FIvisovul

mănăstirei

Comaneci...

, unde se cinSfintei şi dumnedeescei mănăstiri, ce se numesce Comana făcător Nicolae
minuni
de
şi
ierarh
stesce şi se prăznuesce hramul 'sfintului
de răposatul Șerde la Miralichia, care este făcută şi înălțată din temelie lui egumen: chir
părinte
ban Vodă 'cel bătrân, închinată la: sf.;: mormânt,și aibă milă de la Domnia:
sf. mănăstiri, ca să
şi'a tot soborului
„ua
din:poporul Cernătescii unde are mănă-:
Saac
Mea a lua vinăriciă la Sud
, să „ia "şi acestă” sf.
stirea Glavaciocu. câte: doi bani de vadră':şi pîrpîrul Valea. Poenil,::unde,
i
tei
Man
.
mănăstire alți trei bani i din poporul ':Valea
şi: pirpirul, asemenea:
are sf. episcopie.a Buzeului câte: doi bani; de vadră
man, unde are mănăstirea,
si iea câte trei bani; aşijderea și:la sud 'Teleor
vadră; şi : pîrpirul, să. iea:
la
bani
sfîntului Spiridon.noii vinăriciit -câte dol
-cinci. Pentru 'că acâstă,
la
până
bank.
trei
acestă mănăstire -cei-l alţi câte
ase apăra; do pri:i
sf. mănăstire aflându-se săracă şi.la loc unde nu putea de multe ori călcată;
firid
ţe,
răzmiri
mejdii întîmplătore, iar mai vârtos în:
de

oştiri grele,

unde

pe

lângă

mănăstire

satu întîmplat şi răzbâie cu

care:
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i sai pricinuit. multă stricăciune, cu cât mai vârtos întracestă răzmiriţă
trecută mai răi s'aii: dărăpanat,
în cât au r&mas la o stare forte prostă şi
cu milile. ce ai avut de la fraţii Domni de mai nainte, cari sai înnoit de
către Domnia Mea neputendu-se ajutora şi ca'o zidire veche domnâscă ce
este, nefiind

cu

cuviinţă a se trece

cu vederea,

de aceea ca să se pâtă a:

juta la prefacerea.i întemeerea zidurilor şi a altor acareturi ale mănăstirei,
fiind nădăjduiţi

la buna

economie

a acestui de acum egumen, carele ca un

cercat și vă&dut la alte mănăstiri, nu suntem la îndoială că o va aduce şi
pe acâsta în stare bună. De aceea dar şi Domnia Mea ne-am îndemnat a

ajuta sf. mănăstire cu mila acesta de vinăriciă, ce se arată mal

aibă statornică, spre a fi Domniei
pomenire.

Rugăm

sus, casă o

Mele şi părinţilor Domnie! Mele vecinică

dar și pe alţi fraţi Domni,

cari

în urmă nâstră

se

vor

invrednici a. fi oblăduitori aceşti ţări, să bine-voiască a înnoi şi a întăria-

ceste milica şi ale Domniilor Sale

milt

şi faceri de

bine să lie în

urmă

de alţi ţinuteîn sâmă;şi am. adeverit hrisovul acesta
cu însăşi Domnâsca

Nostră iscălitură i cu credinţa prea iubiţilor Domniei Melo fii: Gheorghe
Caragea Voevod, Constantin Caragea Voevod, martori fiind şi dumnea-lor
cinstiți și credincioșii boeri

veliţi ai divanului Domnie! Mele, pan Constan-

tin Filipescu Vel Visitier, pan Radu Golescu Vel Ban,
huț Vel Postelnic, pan Isaac Ralet Vel Vornic de ţâră
Văcărescu Vel Vornic de ţâra de jos, pan Dumitrașco
nic al treilea, pan Dumitrache Racoviţă Vel Vornic al

dache

Slătineanu

Vel Vornic

al obstirilor, pan

pan Constantin Vlade sus, pan Barbu
Racoviţă Vel Vorpatrulea, pan lor-

Grigorie. Băleanu

Vel

Lo-

gofăt de: sus, -pan Constantin Filipescu Vel Logoltt de jos, pan Constantin

Suţu
Vel Spătar, 'pan: Fotache Ştirbeiii Vel Logofăt za obiceiuri, 'pan Grigorie Ralea Vel: Hatman, pan Alecsandru Nenciulescu Vel Vornic de po-.
litie, pan Atanasie Hristopulo: Vel Logofăt al streinelor pricini, pan Nestor

Vel Clucer, pan Alecsandru Mavrocordat Vel Căiminar, pan Iordache Sca.navi Vel Comis, şi Ispravnie, pan Constantin Filipescu Vel Logofăt de jos,
și sai scris hrisovul acesta la ani! de la nascerea Domnului
[Hristos 1814 Fevruar 22, de Nicolae Logofăt de divan.

(Cod. LXXVII
fila 168)
,
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mii su 161. Hrisovul spilaluluă:şi şeoleide la LII
Tarapia..

e

i

IRI

,

BEI

e

:Primită. este: înaintea, lui Dumnegeii

Isus

t6tă tacerea

i

.

INI

ii

i...

-

A

deo. bine'și ajutorul . la

lot :locul şi. pretutindenea, iar cea ce: se face la locuri. pricinuitore binelui.

şi folosului obştese cum spitalurile:
de bolnavi “săraci, cari odihnesc pe cei
ce nu au; stare:şi putere a; se căuta .pre. sineși la paturile .lor, şi şc6lele

de învăţătură care. împodobese pe 'Smeny.cu înțelepciune, cu cuvînt de lu-.
minarea credinţei și a cunoscinţei de: Dumnedeii şi alte asemenea. folositore de „obşte, cu, atât. mai

şi mantuitorul. nostru

mult

la cuvîntul

este

cuviincios

ajutorul

acestora,

în

cât

evangeliei dice: «Bolnav.am fost și m'aţi

căutat, străin. și m'aţi primit», și iarăși «ceea ce ați făcut unuia dintru acești
frați mai mici, Mie aţi făcut.» Drept aceea dar, fiind-că toți locuitorii. de obşte
dela. Tarapiia, prin: jalbă de rugăciune au făcut arătare Domnici Sale
fra-.
telui Alecsandru Vodă Moruz, cum că mila ce o are orînduită de vinări-

„i

ISTORIA.
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ciii de aici din ţeră spitalul. şi şedla: de acolo de la Tarapiia fiind cuprindetore tot întrun hrisov cu mănăstirea Vlah-Saraiii n'aii “putut avea. Spitalul şi şe6la

de

acolo

de

la Terapia

folosul şi a-

amestecare

dintr'acâstă

jutorul de aceeași milă de când sai. orînduit încă:din Domnia: dintâiii a
Domniet Sale răposatului Mihai Vodă Suţul, şi: din acâstă pricină nu numal că se pote

a se isterisi în vreme

spitalul

și şeâla.de acestă milă, ne-

-ci şi vre-o prigonire şi.
fiind deosebită prin deosebit sinet domnesc al; lor,
părţile cu părinţii
amândouă
între
pricinui
pâte
scârbă, care nu o. pohtesc,
aceea și ai făiii;
de
Vlali:Sara
cu
întru.una
este
n,
care
Megaspilco
la
de
despărțescă spitalul şi
ca să. e,:
cut rugăciune Domnici Sale cu toți de obşt
școla cu mila lor prin hrisovul: Domniei Sale, : deosebit să fie:volnici ; pe
al stu, şi să se potă ajuta.la cheltuelile ce are::spitalul şi șc6lu;. asupra
cărora jalbă şi cerere lăcând Domnia Sa cercetare, prin dumnea-lui Vel Logofâtul de ţera de sus mal întâiă hris6velor .numitelor ; mănăstiri, ce sunt

trecute în condica divanului, de aii vădut cuprinderea lor şi: s'aii. pliroforisit, că prin tote hrisovele se îndatoresce mănăstirea. Vlah-Saraii :a răs-

are aici
ul.
punde mila spitalului şi şeâloi de la “Tarapiia, din vinăricice:
cu în-.
dat
sat:
i
orînduială
acestă
în țeră la sud Gorj şi Romanați și cu.

destulare acele 126

popâre,

unde după

ce:saii

pliroforisit Domnia

Sa: că.

şi
dintru acest vinăriciii do aici 'din ţâră 'este' orînduită şi mila; spitalului,
„ruprimit
ati
Și.
cale
Sa:cu
a şcolei de la 'Tarapiia, ai găsit: Domnia

de acolo
găciunea 'Tarapicnilor spre a.se : deosebi: adecă spitalul şi. şe6la care
li'se
aceea
paguba,
şi
discolia:
pentru:
popâră.
cu unele dintraceste
ai.
cum
după
hrisov,
într'un
pote întimpla 'dintracestă pricină fiind legate
după.
Sa
Domnia
o
chibzuinduşi
milă
arttat că li saă şi întîmplat. A cărora
ca la un lucru
trebuinţa ce ai că-este cu cale de ali 'se.face. cu ajutor,
“milă la spi-:
acestă
e
vrednic,,cuviincios şi de folos la: mulţi, cheltuindu-sunde
sat se. află:
acest
învăţămint,;
talul de bolnavi săracişi la şedla de
că mă-:
-vertos
mal
:neam,
bun
do
cinstite
locuind atâtea şi atâtea familii
Megaspi-!
cu
una
întru
năstirea Vlah-Saraiă fiind, precum mai sus s'aii dis,acestă, atât, Vlah-Saraiă
ţ6ra
leon, cari aii îndestulat vinăriciii de aici din
alta; de aceea ai hotărît
cu
una
ajută
se
şi
cât şi Megaspileon, deosebit
divanului de suma
Domnia Sa, şi după foia ce i saii arztat din condica Vlah-Saraiui,
care se
mănăstirei.
şi numirea poporelor, ce sunt în hrisovul
popore le-ai lăsat să rămâe

9
adună peste tot, la număr 126, cele-l-alte
din plasa, Jiiulul sud Gorj, le-ai
popore.
32
iar.
iii,
ale măriistirei Vlah-Sara
şcolei, ot Tarapiia, care sunt a-:
deosebit şi le-ait dat ca să fie. spitalului. şi.
„Vlădenii, Ciora, Cuca,,
Bălteni,
Peşciana,
cestea: adecă dealul Plăpoşorul,
Runcul, Lilescii, Alecsenii,

Băltiș6ra,
Cornescil, Stroescii, Cici6ra, Arcanii, Birnici,
Sarbotinu, Iurezu, Schela, Bir-.
dealul Bălanilor, Borcenii, Moşnenii
Curpenu, Bârsescil, Tirgu-.
curile, Dealul Bătrânilor, Şărgăul, Rugii, Vălarii,
Jiului sud Gorj din
plasa
din
Obarşia
Zăicoiii,.
Jiului, Pegeni!, Băcescii,
acel „câte doi bani. de:
care aceste popore. să se iea Ja. vremea,.vinăriciului
Așijderea,;
ot Tarapiia.
șeGlei.
și
vadră şi pîrpîrul numai. pe sema spitalului:
şcolei de la Tara-,

.milă. spitalului şi
si mal feo Domnia Sa şi deosebită
taleri 200 de aici din venitul
piia ca să iea pe tot anul câte
Sa răposatul
precum şi Domnia
y.
4
.
.

făcut acestor mili și orîndueli

Vodă
Alecsandru
-

prin hrisovul

Ipsilant

Domnieiia

oenelor țerei,,
la înnoirea ce au

Ă
ai. mai mal icadaos,
'Sale at

220

.

de. la: ocne încă
să iea

V, A. URECHIĂ : -

taleri 100 ca, să. iea pe tot anul câte taleri 300, și deosebit

pe. tot 'anul şi .din.vămi

de la carvasara:po'

taleri

două

sute, care

mill s'aii înnoit. şi s'aă întărit și de către Domnia Sa fratele Constantin Vodă
Ipsilant, prin hrisovul Domnie Sale ce "| vădum, scris cu let 1803 April 11.
Drept. aceea învrednicindu-ne
Domnul Dumnedei şi pe noi cu domniaacestej :pravoslavnice ţări, ne-am 'milostivit de am înoit și am întărit milile
acestea, la care :bani atât din. vinăriciti i din ocne şi din vămi, orînduim

Domnia 'Mea :epitrop pe dumnâlui.
Vel Logofăt de ţâra de sus și dumnelui
Vel 'Postelnic,.a 'purta :grija: de a-i lua în vreme și a-l trimite cu siguranţă;
bună: pe tot:anul;:și pentru ca să se păzescă milile acestea tot-dea-una după

cum:'se cuprinde mai sus, am adeverit hrisovul acesta cu însăși credința
Domniei: Mele 1& Ioan. Gheorghe Caragea: Voevod: şi cu credinţa prea iu::
biţilor Domniei
: Mele. fii: Gheorghe Caragea: Voevod, Constantin Carazea
Voevod: martori. fiind şi dumnea-lor cinstiţi şi credincioşi boeri veliţi ai

divanului Domnici Mele: .pan Constantin Filipescu Vel Vistier, pan Radu.
Golescu
Vel -Ban, pan: Constantin Vlăhuţ Vel Postelnic, pan Isaac Ralet
Vel Vornic.de ţera de sus, pan Barbu
Văcărescu Vel Vornic de ţâra de

jos, pan: Dumitrașco Racoviţă Vel.:Vornic al treilea, pan Dumitrache Racoviţă: Vel :Vornic al patrulea; pan Iordache Slătineanu Vel Vornic al ob:

ştirilor,
pan . Grigorie Băleanu Vel “Logofăt de erade sus, pan Constantin:
lilipescu.
Vel. Logofăt. de ţcra de jos, pan. Constantin Suţul Vel Spătar,
pan. Fotache. Ştirbeii Vel Logofăt za obiceiuri,
pan . Grigorie Ralea Vel
Hatman,
pan Alecsandru Nenciulescu:Vel Vornic de politie, pan Atanasie

Hristopolu:;Vel; Logofăt

al. străinelor: pricini, pan

Nestor

Vel

Clucer,

pan.

Alecsandru 'Mavrocordat: Vel Căminar, .pan. Iordache Scanavi Vel: Comis, și,

Ispravnic, pân Grigorie Băleanu
Vel Logolât de ţera de. sus; şi s'aii scris.
hrisovul acesta la anul. al doilea 'dintru întâia Domnie a Domniei Mele, aici,
în orașul: scaunului Domnici Mele Bucuresci, la anii de la nascerea Dom-

nului Dumnedeii
Chiriţă dascălul

şi: Mântuitorului: Nostru: Isus

slovenese.

:...

pa

Hristos 1814

Mart 10, .de:

a

A

e

1:
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1624 Io'1oan Gheorghe:
Caragea Voevod. - .
et
cai
SPP
i Cu t6te căe după a
prinsrea ce ,
ai dat acest Neofit înai
- Preaosfin
ntea
ţiei :
Sale “părintelui
- Metropolit şi a dumnea-lor: veliților, boeri s'ar fi. cuvenit,

după 'ce sai încredințat acestei dot locuitori mărturia lor prin blăstem, a
se: îndatora “fără

de -altă: cercetare “că să plătâscă pagubele ce sunt arătate
in tacrirul locuitorilor,
ce saii adus-la fața locului, dar pentru ca să nuj:
mal rămâe

nici un cuvint, că doar s'ati năpăstuit, de izn6vă orînduim Domnia
:
Mea pe Gheorghe
biv III Logofăt''al “Divanului, ca împreună cu un: Logo: :

f&t din partea, slintei
: Metropolii, ce 'va “orîadui''Preaosfinţia Sa' părintele
să morgăla faţa: locului, unde mai întâiă teorisind
catastihul zestrei sfintului schit Zamiirei ce au primit'o acest Neofit
când
s'ai
orinduit

„metropolitul,:ca

acolo egumen, să osebâscă la o parte aceea zestre a schitului
şi :
apoi cele-l-alte lucruri câte se vor dovedi bune şi adevărate
ale lui Neofit:

egumenul

să le vîndă prin mezat acolo: în faţa locului, dintr'al cărora preţ
:
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să se despăgubescă mai întâiti locuitorii, pentru a cărora pradă ait încredințat aic! prin blăstem mai jos arttaţii doi martori şi apoi să se despăgubescă

şi cel-l-alii locuitori

pentru

cele

ce.se

arată în

tacrir

că li sati

luat de acest Neofit; însă şi aceea să încredinţeze fieş-care paguba sa prin
carte de blăstem şi aşa să li se plătescă, şi de săvîrşirea poruncei să aducă
cu adeverinţele locuitorilor
Domnie Nele orînduit răspuns înscris împreună
a Neofit. 1814
percusilui
ajunge
va
se
cât
pe
lor,
ce "ŞI or primi dreptul
Mart

Da

21.

E -

(Pecetea spd.)
Prea

i24

Da

N

Ia

-

i

Da

Inălţate Domne.

Dupt anaforaoa ce ai făcut Inălţimel talo lu 25 ale trecutului
tru Neofit monahul egumenaș schitului Zamfirei din sud Saac
Metropoli!, de carele jăluindu-se unii din locuitorii părţei locului
şi i-ati bătut spre a se aduce aici doi, trei din săteni ot Nucetul
martori la cercetarea isprăvnicâscă i a lui Gheorghe III Logofăt,

l'ebruar. penmetoh sfintei
că i-ai prădat
ce i-ai avut el
căci a tăgăduit

adevărate, qinumitul Neofit înaintea nâstră, că nu sunt ar&tările locuitorilor adevtrată ar&dovedindu-se
şi
când să se aducă aici, dol, trei dintr'acei săteni
a cesă o plătâscă,i
tarea lor, nu numai prada cea făcut unul Radu Dobâncă,
orl-ce
şi
facă
se
i
să
încă
ci
lor,
tacrirul
în
coprinde
se
cum
lor-l-aţi locuitori după
porunca Măriei 'Tale
pedâpsă va găsi judecata cu cale, făcându-se luminată
dot dintr'acel săteni
pe
trimes
ai
de
către dumne-lor Ispravnicii judeţului,
s'a îndatorat
Dobâncă,
Frâncu
şi
Scăunaş
Dragu
martori al lui, anume
lor! ce ait
mărturia:
că
acel doi săteni să încredinţeze prin blăstem cum
o parte; *
nici:
la
năpăstuire
fără
şi
dato în tacrir în scris, este adevărată
li: sait făcut duhovnicescile
cari trimiţendu-se la sf. Metropolie, după ce
ai-primit blăstem înamândoi
blăstemului,
puterea
slătuiri, arâtându-li-se.
după cum se
ar&tările,
adevărate
tecmat la tâte condeiele, dicend că sunt
şi alţi
arătându-se
mai:
care
de
Metropolit,
coprinde în ..... mei zmerit
Mesi.
la
aceia
pe
şi
primit
locuitori din cel cari se coprind în tacrir, i-am
în tacrirul

tropolie spre încredințare.
cercetărei

de

la

Deci după netrebniciile ce se coprind

Neofit
faţa locului că S'aii urmat de către numitul

monahul,

cei doi, trei
lui ce a dat'o înaintea, nstră, ca să se' aducă
ce fac

prinsorea
adevărată plângerea!
dintracei săteni martori al lui şi dovedindu-se
şi săi se facă ori-ce: peluat
le-au
ce
asupra lui, să aibă a le plăti :prada
ce au făcut acel doi

şi după

după

încredințarea

cu cale și
să
sait adus aici prin blăstem,. rămâne îndatorat
ce
lui
al
săteni martori
cek-l-alţi
și
cât
că i-ai luat,
plătescă tâte cele ce arată atât Radu Dobâncă
ot Văleni, cu care sa
neguţător
Iorga
(bez
tacrir,
în
locuitori, ce se coprind
lui de pedepsă,
„vina
mare
și
este
învoit în trecutul an prin zapis) încă
hotări de către
se
a
rămâne
acesta
şi
Tale
dar mai mare este mila Inălţimei
pana Vornic,
Măria Ta.—1814 Martie 20.
Văcărescu

depsă va găsi judecata

Metropolit. Radu

Golescu,

Băleanu Vel Logofăt.

(Cod. LXXX, pag. 17.)

Isaac Ralet Vornic,

i

iai

Barbu:

-

i
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163. J& Ioan

Gheovihe

Caragea Voevod: i gospodar

zemle

vluhiscoe.

"De 'vreme ce sfinţia lor-arhiereii şi d-lor boerii co ai lost orînduiţi de
isn6vă spre cercetarea socotelilor acestei mănăstiri, ne dai pliroforie printr'acâstă anafora, că după amăruntul și scumpa cercetare ce aii făcut rămâne

dator proin

egumenul Ierotei la mănăstire taleri G1 353 şi că mănăstirea se

află datâre osebita sumă

de bani

ce se arată mal jos, poruincim

dumi-tale

Vel Hatmane al Divanului, să împlinesci de la numitul proin egumen suma
banilor de mai sus arătată, ca să se dea în plata datoriilor mănăstirel, iar

Anastasie .căpitanul fiind-că după osebita anatora ce ne-a făcut tot orînduiţii

archierei şi boeri de la 22 ale trecutului Marte, s'a dovedit că încă de la
letul 1810 s'a lepădat de epitropia acestei mănăstiri și s'a orinduit epitrop
dumnâ-lui Banul Costache Ghica, hotărim să r&mâe cu totul apărat, precum
asemenea hotărire am :'dat Domnia Mea şi la acea osebită anafora.—1814,

Aprilie 13...

„Prea Inălţate

Dâmne,.

- - După luminată porunca Mărie Tale ce ni s'aă dat

ca să căutiun s060-

telile lui Ieroteii proin egumen de la mănăstirea sf, Joan cu egumenul
ue
acum, pentru venitul:şi cheltuelile mănăstirei, de când a fost egumen,
am
adus pe proin; egumenul, cerend, ca să ne ar&te atât venitul, cât şi cheltuelile ce:saă

iscălit” de

făcut

şi ne puse

înainte

prea sfinţia sa episcopul

un :catastih,

Argeş

i-de

socotit, de

luat

şi de

dat,

Irisopoleos Lavrentie

VIă-

dica at Sărindar
i de egumenul arhimandrit Spiru şi de Mateiit Stavropoleos,

* care. catastih

se

vădu. cu at, căci. ori-ce ai vrut proin egumenul

cercetătorii
:de mai sus nu au, făcut nici o alegere cu
de faţă și. cu: obrazale ce arată că'au

dat banişi nu

Gmenii
au

a scris,

iar

mănăstirei

avut

căci la unii -aă pus că ai dat bani.și niciun ban n'a dat dupăadeverinţe,
tăm în socoteli pentru fieş-care, la alţii iarăşi au arătat întracel cum artbani.-mai mulţi. de: le-ai: dat și;acum ati arătat aceia de faţa, că nu. catastih
ai luat
căt a. pus că; le-ai dat; cum și pentru lucrul viilor asemenea, precum
şi
pentru cheltuiala: ce arată,că ai

nărie, Însuşi pe acel Costea

proin

lucrat la: mănăstire, la zidărie şi la lem-

mai mare-bașă,

care a lucrat

chiar

el,
orinduindu l acum cu. f6ie, arată anume câți bani s'au. cheltuit
şi se vă&du
că la. tote cheltuelile tot cu.prisos prea mult:a pus numitul
proin egumen,

ci noi, după. scumpă

venit, cât şi de

cercetare ce am făcut,.am așternut socotelile,.
atât. de

cheltuieli, dar vedem

că unele venituri.:de

moşii

cele mai

bune, cum și. baia s'a dat pe câte tref „ani. şi au luat banii toţi înainte,
la unele. MOȘII .se
împliresce. sorocul. la lâtul, 1815,

altele

la lâtul 1816, şi
de va remânea să stăpânescă arendaşii
după .zapise, egumenului de acum
nu-i remane, cu ce să plătescă; datoriile 'şi cu':ce
miinăstirol, Val vârtos după cuprinderea Drisovului să: întimpine cheltuelile
:din zilele Măriei Sale
la mănăstiri
fost volaie « rin lei 0d3ie cunoscut ecumenilor de pe
ani.
ei numai nu e acâte
a
NIC a Va o moșiile pe câte, trei, patru şi. cinci
ler! GI 358 hi E gi
n an, cu tote că proin egiimenul rămase dator ta.259

ban)

şi

de-l

va

răspunde

aceştia : bani,

pote

a: se

.mail

plăti
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şi din datorii, (pentru că şi osebite datori! vedem că se adună suma de
taleri 59.500) şi să se potă urni şi alte cuviincidse cheltueli ale mănăstirci,

pentru că de şi va pricinui proin egumenul, că acum el nu are bani să r&spunqă, cu luminată porunca Măriei 'Tale se va îndatora Anastasie căpitanul
epitropul acestei mănăstiri, ca să-l plătescă el, după cum în scrisorea sa

de la lctul 1810 Aprilie 20 ce ne arată egumenul de acum, prin care iea
asupra sa tâtă purtarea de grijă a acestei mănăstiri la care orînduise egumen pe acest lerotei ce a fost, scriindui că tâte le va aduce în bună stare
şi va trimete

tot anul, dreptul

şi pe

venit

al mănăstirei

cei mari si. llie,

al căruia metoh este acestă mănăstire sf. Ioan de aici, şi după ce un ban
măcar nu s'a trimes într'acâstă diustimă, apol s'a urmat şi cele ce arttăm

not după cum am găsit cu cale; facem cunoscut lălţimei Tale, iar hotărîrea
i
rămâne a se da de către Măria Ta.—1813, August 25.
Constantin

Buz&i,

Sevastis Dionisie,

Radu Golescu

Vel Ban, loan Moscu.

(Cod. LA. X, pay. 72.)

164. Curte de orînduială ce s'a făcut a merge III Logofeila două
mănăstiri

din

sud

Vâlcea, adecă Govoraşi Arnota spre«
a
culagrafie de perilavi.

face!

“

zemle Vlahiscoc. Fiind-că prin hrisovul. Domniei .Mele din anul trecut
cu lâtul 1813, Iulie 30, am alierosit metâşe .la spitalul străinilor bolnavi”
cari s'a făcut în marginea orașului Bucuresci, lângă cişmeaoa r&posatului
Mavroghenie, două mănăstiri: una mănăstirea Govora şi alta mănăstirea Ar:
nota, din sud Vâlcea, la cari mănăstiri, după puterea şi voia ce prin hrisovul Domniei Mele aii dumns-lor epistaţii acestui spital, a așeza egumeni

vrednici şi cu frica lui Dumnedeii,

aii şi ales do proestos la aceste două

i sa dat
mănăstiri pe cuviosul .........0m cinstit şi, practicos, căruia
su
cuvioşia
iarăşi
şi
egumenie.
de
la mâni-şi osebită cartea Domniei Mele

vrednic
oste însărcinat, după arătarea epitropilor, a orîndui altui ipochimen Domniei
cartea,
iarăși
locul egumenesc Arnota, precum şi acelui i sa dat
paradosis '
Mele de egumenie la mâni şi acum fiind trebuință de a se face.
cum şi veni:
e,
de tâtă zestrea mănăstirilor ce ai avut, mişcătâre şi nemişcător prin mijlocul
iconomisi
le
a
spre
acestuia,
spitalului
epitropi!
la
tul i cheltuelile
Domniei Mele, ce li s'au
acestor de acum egumeni, după orînduiala hrisovului
biv III Logofăt
Tocilescu
Răducanu
pe
Mea
dat. De aceea orînduim Domnia
care

spital, pre
al: Divanului, ce este cerut şi din partea epitropilor acestui să aşere după
mănăstiri,
îl volnicim, ca mergând la numitele amândouă
Gmenilor şi robilor măorînduială egumenii cei no! şi să citescă în audul a-i cunâsce şi a-i sci de
năstirilor cărţile Domniei Mele de egumenie, spre
ca și cl să aibă
la veri-ce,
egumeni, dându le ttă supunereaşi ascultarea
călugării ce se vor [i aflând
şi
preoţii
i
lor,
a iconomisi mănăstirile şi lucrurile
numitul proestos cu dumnea:
la aceste mănăstiri, după aşedămîntul ce are
de perilavi

fost catastişele
lor epitropil, apoi să câră la proinegumeni ce aiiîn anul trecut când saii dat
până
și
egumeni
din vremea ce s'aii orînduit
mănăstiresci. până
mănăstirile:pe s6mă spitalului, să 'caute tote lucrurile
către însuși: osehit :cala cel mal

mic

şi fiind 'tâte

pe deplin, să se facă de

254
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tastih după starea ce sc va fi aflând, în care catastih să [ie și proinegumeni!
iscăliţi după 'orînduiala mănăstirilor, iar câte vor [i lipsă, să-i îndatoreze
a le pune la loc; asemenea şi pentru cât venit vor fi luat pe vremea cât
aii egumenit,.cât și cheltuelile ce se va [i urmat, prin carte de blăstem de
la Preaosfinţia Sa părintele Metropolit făcendu-se teorie drâptă, iarăşi să le
lămurescă, prin osebit catastih, care. catastih dimpreună cu tâte sineturile
mănăstirilor:i testamenturile lor, să le aducă la dumnea-lor epitropii spitalurilor spre a fi în păstrare şi a se cundsce în starea ce aii primit mănăstirile şi cu.ce datorii rămân însărcinaţi epitropii de.a plăti pentru aceste
mănăstiri; osebit, fiind că arată Domniei Mele dumnea-lor epitropii, că ve-

niturile acestor mănăstiri, de la vremeace sai dat la spital și până acum la
sf. Gheorghe,
let 1814, nu le-ai căutat cu egumenii ce ai fost, din răzvratirea
năprasnicei bole,să le cerceteze. dar şi aceste orînduitul Logoltt şi să

lămurescă prin. mijlocul cărţii blăstemului, ca un venit ce este să fie pe
sema spitalului ţiindu-se în semă proinegumenilor cheltuelile ce le va fi făcut pentru acel lucru, de venitul co ”] va da de la luna lui Iulie: trecut
și până acum, carele să 7] şi facă teslim în mâna dumnea-lor epitropii;
către acesta iarăși arstară Domniei Mele dumne-lor că proinegumenii ceai fost

ar fi vîndut arenda moșiilor acestor mănăstiri pe doi şi pe câte trei ani,
şi arendașii în puterea zapiselor ce aii la mâni, nu slobod moşiile mănăstirilor spre a se căuta de cei noi egumeni pe s6ma spitalului; acâstă urmare

fiind împotriva

hris6velor

domnesci, cari

s'a întărit și de către Dom-

nia Mea, că nu sunt .volnici, egumenii a vinde veniturile mănăstiresci pe
mal mulți. ani, fără
de

pricină

sciută şi dovedită, cu voia Domnici, şi pen-

tru acâsta
îți poruncim, orînduitule Logol&t, cu totul să depărtezi .pe acei
arendași, luându-le. şi 'zapisele ce. vor avea la mâni şi banii ce 'vor [i dat
pe mai mulți ani din vremea, ce s'a afierosit mănăstirile: acesteala spital
să şi-i ccrăde la proinegumeni într'a cărora mână i-ai dat și proinegumenii după
socotela ce aii a şi paraiosi, cu ceea ce va rămânea mănăstirile îndatorate,
aii să plătâscă datornicilor dumne-lor epitropi tăcând moşiile slobode, curate în mâna celorde acum egumeni orînduiţi de către Domnia 'Mea; pentru care poruncim, Domnia: Mea: și dumnâ-vostră Ispravnicilor judeţului, să
daţi tot felul de mână de „ajutor orînduitului Divan la cele ce vă'va arăta
că are trebuinţă de ajutor spre a aduce în cercetare pe proinegumeni i arendași ce aii fost şi alţii ce-vor

fi de trebuinţă cu Gmeni într'adins'ai dum-

n6-vâstră. foleo pisah gpd.—1814 Aprilie 24
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„1,165. Hrisovul

episcopiei Buzeii. : !

Cu: cât nu este .mai cuviincios și de pohvală lucru altul la datoria dom-

nilorşi a oblăduitorilor, cărora de la. Dumnedei li sai dat stăpănirea și
puterea de la. cel .de sus,de a se cunbsce pricina a cât de mari daruri s'a
învrednicit,.cu atâta „sunt. datori a arăta dragoste în fapte şi milostivire

din

norod

darurile

ce. li. sai dat și nu numai către politicescul şi supusul stii

a chivernisi

şi a-l aduce:la

stare bună,,ci

încă

ma! virtos : pentru

sfintele lui Dumnedeii locașuri unde neîncetat se. proslăvesce numele. ma-
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relul Dumnedeii
timplările
carele

de

și de unde

vremilot
şi

marele

ROMÂNILOR

925

toţi aşteptă ajutor,a griji ca şi cele ce din în-

(i în stricăciune, să se aducă la starea lor “cea bună;

vor

împărați

întru

ar&tându-ne

David.

nouă

pildă cu mare

las strită grăind: «Dâmne, iubitam huna-cuviinţă casei tale şi locul locaşului Măriret 'Tale», şi alte ori iarăşi dicend: arîvna casei tale m'ait mân-

cat>, precum: şi înțeleptul pururea între împărați pomenitul Solomon numal în umbra legii rezemându se, făcu atâta pod6bă câsei dumnedeesci a
lerusalimului şi 0 dărui cu atâtea daruri ca. să se păzescă întrînsa sicriul
cu

tablele

legit. Domnului;

Duhului sfint: pravoslavnici
rocă şi împărați,

cu cât mat

cu mila

şi avem pildele Dumnedeescilor acestora proo-

şi atâtea, învățături,

întemeia şi a împodobi

acum

vîrtos noi, cari suntem

ni se cade

să silim cu tot sufletul a

sfintele: lui Dumnedeii locașuri. întru

care

nu se

junghie vite necuvîntătâre precum 6re-când acolo ci însuși mielul lui Dumnedeii 'se jertfesce pentru viaţa nostră a tuturor. Deci dar, înnălţându-ne

Domnul

Dumnedeii. la domnia acestei pravoslavnice țări, bine-am-voit Dom-

nia' Mea,

din însăşi

rîvna.-inimel n6stre,

toruri să

revărsăm,

din

darul

ce

ni

ca nu numai faceri

s'aii 'dat, 'către sfintele

de, bine şi ajumănăstiri,

cari

acestei: ţări
sunt cea ma! de cinste 'parte a oraşelor, i" podoba cea mare a
creștinesc
principat
și semnul cel prea arătat al pravoslaviei pentru acest
şi: după
năpăstuiri.
fieş-căreia
ci şi acel bine să-l împărțim după trebuinţa
dintâiii
mai
și
-mari
mănăstiri
cari
între:
mică;
măsura stărei cea mareşi
se cinstesce,
unde
Buzăului,
a
Episcopie
sf.
și
fiind
Mele
ale“ țărei Domniei
de Dumnedeii născtşi se prăznuesce hramul prea sfintei stăipânei: nostre
celor-l-alte biserici
.a
maică
0
ca
este
care
tre şi pururea feci6iei Maria,
înainte,. atât de
mai
şi
avut
ai
Giind-că
şi
Duztului
ale eparhiei Episcopie!
cât

la fraţi! domni

de mai înainte,'i de la Măria: Sa” unchiul Dommieă

Alele

Domnia Mea din
şi de la fraţii domni din urmă, .precum ne pliroforisim
mili adică; tîrgul ce se face
hrisovele Domniilor sale, ce le-am vtqut, aceste
în .qiva nascerei sf. loan
la Buzăii, pe.an odată, în 20 ile ale lunci lui.lunie,
ţine trei. dile; la acest
:tirg
care
şi.
Pătezătorul, ce-i dic tîrgul .Drăgaicel
tîrg

să nu: se. amestece .nici

vamâşii,: nick

Ispravnicii, nici alți Omeny. dom-

sf..episcopie şi alte obiceiuri
nesci, ci să aibă a lua vama:cea Obicinuită
şi până acum şi într'aceste
luat
sai
ce vor îi la tirgul acesta, după cum
rachiti fără de scirea omunică
vin,
vinde
a
volnic
dile să nu fie nimeni
să aibă sf. Episcopie a scuti
lut ce-l va avea sf. Episcopie orînduit; aşijdereasă aibă lude 55 scutelnici cu
încă
şi 1.500 oi de oeritla vremea oeritului;
poslușanie la lucrul acestei case;
pecetluituri domnesci, care să fie pentru

lude:30 lu judeţul Buzăului
aşijderea să aibă a ținea lude 60 străini, însă de la Visterie, să dea pe an
ruptâre
și lude 30 la. judeţul Rimnicului, cu
la sf. Gheorghe şi jume&tate la sf.
de lude câte taleri 8, în jumâtate.să dea de alte orîndueli și podvedi ce
Dimitrie, iar: mal 'mult să nu fie supăraţi
eră; aşijderea să aibă si. Ede la Visteria Domniel Mele pe an în din:
va eşi
delul Bonţescilor. i Blidari,
vinăriciul:
Mea
Domnia
lade
milă.
piscopie
dot bani,

câte:
i Curăturile ce suntitot întrun. deal! din -şi:''sud500 ;Slam-Rimnic
de la Ocnasare
bolovani
de vadră şi -părpărul după obiceii, cum mănăstiri, şi .vinăriciul: din poporul:
alte

când ieaii și
de vadră şi păr-.
Poenei, din sud Saac, câte doi bani
Valea
Valea Mantei şi
și se vor, mai,
urmă
pe
pus
sati
ne
viile
părul. după obiceiii cum şi de la
15

Telega.

la vremea

Tom, X—Istoria Românilor
— ă,
V, de Urechi

,

926

VA.

pune în -polele
Câmpineni, i-a
aceste:
vii mai
poporelor sale
cu .domnia

URECHIĂ

acestor: dou&:popore, pe moșia:mănăstirei:Poeni şi a boerilor
boerilor Mănesci, care moşie se:numesce Şarva, unde s'aă pus
nout, după :cum şi sf. mănăstiri! Căldărușani are la partea
:acolo.. Deci: învrednicindu-ne. Domnul :Dumnedeii şi pre noi

acestei: pravoslavnice.

mail de sus: printr'acest; domnescul

ţări, înnoim

şi::Domnia

nostru hrisov,;: adăogend

Mea

milele i cele

privilegiul vă-

mei tirgului. Drăgaicei, cu .hărăzire și.de:prostichuri ce le-a fost făcute.la
vama ţărei dela'1809 încâce, la care tîrg să nu aibă-a se amesteca nici vâmeșşii
cu nume: de :vamă, sâii: prostichiă, '-nici::Ispravnicil: întru ! nimic, nici: :alţi

Gmeni :domnesci, :păzindu-se
prinderea

întocmirea lui:la t6te fără schimbare, după co-

hris6velor: fraţilor. noştrii: domni

de mai

derea; hrisovului acestuia cu prostichiul cei

înainte

şi. după: coprin:

s'a hărăzit, ci pentru fierbintea

dragoste!
ce: avem : către: maica Dumnedeului:
nostru

şi

evlavia

ce .păzim

asupra; iubitorului de Dumnedei episcop acestei sfinte episcopii voind Dom:

nia Mea; ca să le aibă aceste : mili-. deplin: întocmai: şi fără -nici::0' scădere,
am întărit hrisovul acesta: cu' însăşi Domnâsca:Nâstră iscălitură' şi-pecete

i-cu credinţa prea 'iubiţilor:
Doriniei
Constantin Caragea Voevod,

boerii'-veliți ai Divanului
stier, pan Radu

Mele fii:.. Gheorghe: Caragea Voevod;

martori

fiind şi dumnd-lor cinstiţi şi credincioși

Domniei -Mele::pan

Golescu Vel: Ban,

pan

Constantin Filipescu::Vel

Constantin: Vlăhuţ Vel

Isaac 'Ralet::Vel Vornic:de ţera de :sus,- pan: Barbu

Vi-

Postelnic, pan

Văcărescu
Vel Vornic

de: țera::de -jos,ipan :Dumitrașco Racoviţă Vel Vornical treilea, pan Iordache' Slătineanu -Vel Vornic: al obştirilor, pan Dumitrache Racoviţă Vel

Vornic al patrulea,
Constantin

pan .Gligore Băleanu

Filipescu Vel :Logof&t

Vel:Logofăt 'deţra: de:'sus, pan

de ţâra de .jos, pan Fotache Stirbeiii:
Vel

Logofăt de obiceiuri, pan Constantin

Suţul :Vel- Spătar, pan Grigorie: Ralea

Vel Hatman, pan Alecsandru Nenciulescu.
Vel Vornic za: Politie; pan Atana-

sie Hristopol -Vel Logofăt:al străinelor pricini,: pan: Alecsandru! Ghica „Vel

Clucer, pan - Alecsandru. Mavrocordat Vel Ciminar, :pan -Niculae; Suţul. Vel
Comis, şi Ispravnie
pan Constantin
. Filipescu: Vel: Logotăt:de ţârade .jos;.
Şi Sati “scris hrisovul acesta; la: anii: de la :nascerea : Domnului: Dumnedeii

şi Mântuitorului Nostru Isus'Ilristos:1814 April 30, de' Chiriţă Logofătde
Divan.

en

i

it
(Cod.

.LXXVII.

fla

i

i
113.

.

cf

DA:

pi

a

PERIE

eiae

a

ia

!
ţee

Ce

i.
E

PI

di

moa

ata

pe
a
ae

ui
o.
pet

4

1166. 16 Ioan: Gheor
: ghe
Curajgea . Voevod î Gospodar :zeni le vlahiscoe.:- .
ba
HR)
„i
a ta i
Pt
A
aiei hear
mb
sed

.

-

„Cât

.

pentru

ELE

ALE

PT

cererea

uti

r
pp

lu! Gheorghe,

unuia

mp

Tree

i

it

4

i“
,
pt

din jăluitori, -poruncim
. dumnâ.-

vostră ispravnicilor: a-l..judeţului, să faceţi cercetarea: ce;într'acâstă, anafora

se; coprinde,
să -însciințaţi; Domnie! Mele,

iar; pentru cel-l-alţi .jăluitori, să se.

facă :urmare. întocmai după: porunca'şi hotărirea: Domniel Mele, ce este
dată
la anaforaoa Preaosfinţiei. Sale: părintelui 'Metropolit:.și a dumnâ-lor,.
veli-,
ților boeri,
— 1814 Mai.1,
E
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După luminată porunca Inălţimei Tale, ce mi se dă la acestă jalbă'a 17:

locuitori
de

la schitul: Zamfira sud

Saac, întocmai

următor fiind; am' făcut"

cercetare din 'condica Divanuluişi vă&duiii anaforaoa Preosfinţiei . Sale :pă-

rintelui Metropolit 'şi a'dumne-lor 'veliţilor boeri, cu întărirea: Măriei , Tale:
ce sati dat asupra :pricinelt, cu' cuprindere 'într'acestași chip: că: pentru ca:
să

nu!

mal

rtmâe

nici

un cuvînt

Zamfireanuluj,

că “doar sai năpăstuit, de:

izn6vă sati orînduit de ' Măria 'Fa :Glieorghie biv III Logof&t'al Divanului:
împreună şi 'cu un: Logofăt: din partea 'st.:Metropolii, ca mal" întâiă -teori-i
sind catastihul zestrei Sf. schit Zamfira, ce'aii' primit:o acel Neofit :când:
sau oriînduit acolo egumen, să osebâscă la o parte. acea zestre a schitului

şi apol cele-l-alte lucruri câte se vor dovedi buneși adevărate
ale lui Neo-

lit egumenul să le vîndă prin mezat, acc:o, în faţa locului, dintr'al cărora
preț să se despăgubâscă: mal: întâi 'locuiitorii 'pentru a, cărora pradă ai
incredințat 'aici prin blăstem do! din 'locbi
'adică "Dragu
:Scăunaș
tor
ii u și
râncul Dobâncă și apol să se despăgubescă și cei-l-alți locuitori pentru
cele: ce se 'arată în 'tacrir

că'li -sati' luat

de' acel Neofit, încredințând

fieş-

care paguba: sa prin -blăstem-şi așa să li se“plăte
acumscă;
jăluitorii
- ace-

ştia cer'a se despăgubii
şi ei de jafurile şi lucrurile
ce le-a
fi: luat
r:în silă!
famfireanul, cum şi ali se. împlini banii simbriilor fieş-căruia:ce aut slujit, ca unii ce ai fost Omeni af: i. .iii.:ci
de „vreme, ce înșiși 'jăluitorii prin!

jalba lor arată, că''în':multe 'rînduri ati făcut cereri Zamfireanului a-l des-.:
în: silă, "cun

'ce:le-aii „luat

păcubi 'de jafurile şi' de lucrurile

și banit: sim-:

ce le-ar fi-făcut Zamfireanul:

la rugăciun
briilor lor; şi că et rezemând
ea
u-se

când: se afla -aici în Bucuresci spre 'pedepsă, că.le va plăti'până la: un ban;:
numai: să nu mal inmulțescă'vinovăţia'sa,! după a căruia rugăciune jăluitorii!

că! pote se “va întârce iarăşi acolo şi le va îi'stăpîn;'
aii făcut tăcere, socotind
corerea dar și rugăcitnea ce acum printr'acâstă jalbă lac către Măria Ta jălui-”
lor, aflându:se Omeni :săraci,:
torii a:'nu rămânea isterisiţi 'şi ei de dreptul:
rămânela a' Măriei Tale milostivire, :hotărire și: poruncă, 'iar: pentru Iorga!

neguţătorul: ot:Văleni, 'ce acum se 'arată şiiel între; locuitori, jăluitor! cârele“

sau învoit:în trecutul an :prin zapis: cu Zamfireânul, are a sei face' urmare!
după acea anatoră a'dumnâ-lor veliţilor'boeri,! ce este cu întărire, iar când”
dintr'acele jafuri: de atunci se:va fi mai jăluit și acum,;
: deosebit
acest ilor
ga

după 'cum; printracestă jalbă

arată,

să fie luminată: porunca Inălţimei Tale:

către dumne-lor boeriki Îspravnici ca să cercetezeşi arătarea lorgăi neguţă:!

Ispravnicii adevărul: Măriel !

să însciinţeze dumne-lor
torul, dc va fi' adevărată

pentru: dînsul'de te: vel miilostivi Inălţimea "Ta asupră să se,
ca'şie,
Tal
dea' luminată hotărîre și: poruncă pentru . despăgubirea Iul; iar hotăriroa'
cea desăvirșită rămâne a se face de: Inălţimea, 1a.— 814 April 27 >
"Constantin
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copului
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domnâsca

Gonianis,.ca sfînta biserică

'

“je

pf

n6stră carte: Sf.: Sale archiepis-:

ce se. numesce

curesci 'metoh acestei. Episcopii, unde

Grecii,

de-aici 'din::Bu-'

se află şi Sfinţia Sa 'cu: șederea,
să:
s

,

N. A. URECIILĂ ..
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fie apărată de tâte dările şi ajutorinţele ce se întîmplă a eși după vremi
pe mănăstirile ţării, pentru că acum prin jalbă arătând Domniei Mele Sf.
Sa numitul

biserică şi. mai

că acestă

arhiereii

înainte a

apărată,

fost

iar

de la o vreme încâce ai început a se supăra puindu-se în rindul mănăstirilor cerând. pentru acâsta apărarea acestei biserici metoh Sf. Sale, ca
să se pâtă ajuta eparhia ce se află îngreuiată de multă datorie,.de oare-ce

făcând Domnia. Mea cercetare din. însăși hris6vele domnesci ce are acestă
biserică, ne-am adeverit, că este biserică iar nu mănăstire, am primit rugăciunea Sf. Sale și printr'acestă .carte ce-i dăm, poruncim, ca acestă bise-

rică să fie apărată de dările şi ajutorinţele ce se îndatoresc mănăstirele;

saam zeceh gpd.—1814,

(Cod.

168.

i
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LXĂVII, fila 178
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ZIrisovul mănăstivei din oslrovul Ilalchii,de lângă cetatea .

Tavigradului,

a lua câte taleri 500

de la ocne pe an.

:

_De vreme.ce sf. mănăstire din ostrovul Halchii, de lângă marea şi lăudata cetate .a 'Țarigradului, unde se cinstesce și se prăznuesce hramul sfintului marelui mucenicși .purtător de biruinţă Gheorghe, ce-i dice Grimnos
se află la scăpătăciune şi fără de nici un ajutor şi chivernisclă, ca alte sfinte,

mănăstiri, avut'aii orînduită milă prin hrisovele fraţilor. noştrii domni, care.
le-am

vtdut

şi Domnia

leri 159, precum

Mea,

de lua de la cămăraşii

de ocne pe an câte.ta-

din hrisovul Măriei Sale r&posatului Nicolae Caragea. Voe-

vod ce-l vădum scris cu lâtul 1783 Februarie 28. ne-am adeverit; drept
aceea, învrednicindu-ne şi pe noi Domnul Dumnedeii cu domnia acestei
pravoslavnice ţări.rumânesci, nu numal
am înnoit mila ce ait avut, ciîncă,.
după evlavia şi dragostea ce avem către sf. marele mucenic . Gheorghe, a
căruia prăznuire se stvîrșesce într'acestă sfintă mănăstire, am bine-voit de.
am mail adaos milă de la Domnia Mea alţi taleri 350 pe an, cari bani.orîn-:
duim pe tot anul a-i;lua de la cămărașii de ocne, atât mila cea veche cât.
şi cea nouă, care se adună în sumă de taleri 500, cu pecetluit, şi să se urmeze. acestă milă de la anul viitor înainte, pentru care și. părinţii. acestei.

si. mănăstiri să fie datori a .ruga pe milostivul Dumnedeii în tâtă vremea.
la sfintele slujbe ce le săvirșesc într'acâstă mănăstire, pentru starea Dom-

„niei Mele şi pentru liniștea şi pacea. norodului creștinesc. şi acelor. ce în.
urma nostră vorfi de la Dumnedeii orînduiţi Domni. şi oblăduitorii ţ&ril
acesteia,
pe cari îi.şi rugăm să bine-voiască a întări şi a înnoi, mila acesta.
la numita, mănăstire ca și ale Domniilor Sale .mili.și aședămînturi să fie
în urmă de alţi fraţi Domni înnoiteşi în s6mă ţinute;și am adeverit: hrisovul acesta cu însăşi credința Domniei Mele l& Ioan Gheorghe Caragea,

Voevod

i cu credinţa prea iubiţilor

Voevod,

Constantin Caragea

Voevod,

Domniei Mele fil: Gheorghe
martori

fiind şi dumnâ-lor

Caragea
cinstiţi și

credincioşi boeri veliţi al Divanului Domniei Mele pan Constantin Filipescu

Vel Vistier, pan Radu Golescu Vel Ban, pan Constantin Vlahuţ Vel Postelnic, pan Isaac Ralet Vel Vornic de ţera de sus, pan Barbu Văcărescu Vel

Vornie de ţâra de jos, pan Dumitrascu Racoviţă Vel Vornic al treilea; pan
Iordache

Slătinânu

Vel Vornic

al obștirilor, pan Dumitrașco

Racoviţă

Vel

ISTORIA

Vornic

al

Constantin

patrulea,

pan

Filipescu

pan

Constantin

Alexandru

pan

Băleanu
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Vei Logofăt

de ţera de sus, pan

Vel Logofăt,de ţâra de jos, pan Fotache Stirbeii Vel

Logofăt de obiceiuri,

Vel Ilatman,

Grigorie

ROMÂNILOR

Spătar, pan Grigore

Vel

Suţu

Ralea

Vel Vornic de. politie, pan Ata-

Nenciulescu

nasie [Hristopolu Vel Logofăt al străinelor pricini, pan Alexandru Ghica
pan Nicolae Suţul
Vel Clucer, pan Alexandru Mavrocordat Vel. Căminar,
de ţâra de sus;
Logofit
Vel
Băleanul
Grigorie,
pan
Ispravnie:
şi
Comis;
Vel
și s'a scris hrisovul acesta la anul al doilea dintru întâia domnie a DomBucuresti, la anul 1814 Mai. 12,
nici Mele, aici, în oraşul Domniet' Mele

de Divan.

de Chiriţă Logofăt
(Cod.

LAN

169. Patru

a

fila:179.)

VII,

cărţi pentru țiganii 'risipiți ai: mănăstire
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Zemle Vlahiscoie. La Domnia Mea ati dat jalbă Sfinţia Sa părintele Vlădica

Gorj,
Savastis, chir Dionisie, năstavnicul Sf. mănăstiri: Tismana, din sud hrana
că
și
mun
după
ţeră
în,
risipiţi
ţigani
are
tire
cum că numita mănăs
a-şi
lor şi de 4 ant încâce din pricina răzmeriţei nu. ai putut săi caute
-mâna
la
Mele.
Domniei
porunca
răspunde birul lor cel obicinuit, cerând
să nu se
orînduitului din: partea mănăstirei, pentru. strîngerea birului lor, il judeIspravnic
r
supere de către cinevașşi, ci să aibă ajutor do la dumns-lo
dat acestă carte.a țului i de la căpitani i potecași şi alţi slujbaşi; saii
partea, mănăstire,
din
orînduit
este
ce
.
Domniei Melo la mâna'.......
drepţi de al
ţigani
ca să âmble în'ţera Domniei 'Mele şi unde vor “găsi
supărări nedrepte,
şi
jafuri
de
mănăstirei, luându-le birul lor, să fiă apăraţi
cine-va vre-o davă
având
iar
vină;
de
fără
ce ar ctiuta să le facă unit alţii
judecătorul, ferindu-se şi
să le cerceteze domnâ:lor Ispravnicii judeţelor i
în

a
țigani de furtişaguri şi hoţii, ci muncă dreptă sunt sloboqi
5.
Mau
1814,
—
gpd.
țera Domniei Mele. i saam 'receh

N ia

„(Pecetea gpd)

se hrâni

| Vel Logofăt.

„ (Ood. LXXV, fila 92 o):
110. Zisovul inănăstirei Bistriţei pentru

harul ce s'aă. făcul sfintelor

Grigorie Decapolitul, :
mâşte ale sfintului prea sfințilului cuvios
ati avut câte 2.
ca să ica câte 5.bani: vinăriciul unde

“Pâte facerile

lui Dumnedeii

de bine. ce să săvirşesc

lăcaşuri sunt

se facela locul cel

spre

întărirea

şi: ajutorul

slintelor

după datoria: și evlavia creştinescă, iar când

mai cuviincios

de

unde

şi ţera şi obştea

cunsce

fo-

aceea, fiindcă ţera
Josul, este și: datoriei. răsplătire mal. vrednică. Drept
ului cuviosului
sfinţit
prea
e:
moştel
acâsta între altele- are şi: un: sfint odor,
scîn sfinta
păze
se
cinste
cu
:care
litul,
Decapo
e
şi de minuni făcttor.Grigori
cu grea cheltuială,
şi Dumnezeiasca

mănăstire a.Bistriţei, sud Vâlcea, aduse

'230
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de cel dintâiă ctitor'al acestei sf..mănăstiri; Banul Barbul ' Craiovescu
cel

'betr
de: ân,
la':care' sfinte .mâşte și acum izvoresc faceri
cu :evlavie: alergă! cerând ajutor:de tămăduiri, 'iar mal
sau întîmplat după vremi, năprasnică bâlă a'ciumej
adus sfintele mâşte saă cunoscut ajutor. precum şi acum

de minuni, la cef'ce
'vertos de câte. orl
aici în eră: şi: sali
în vremea Domniel

'Mele întîmplându se grea şi mare înmulţire a''năprasnicel bole aici în politia

„Bucurescilor și'la: sate în tâtă era ş'aii adus
cu cinste aici și s'aii cunoscut în
faptă ajutorul, căiai început b6la; a, scădea “până. s'ati. și contenit -mai- de
tot.:
De aceea, și 'domnia meă psatrii: evlavi
ce avem:
a asupra acestor sfinte
mâște, ca să ne ar&tăm,ictitori şi ajutători, mă! cu osebire, pe lângă mille
ce ai avut mănăstirea acâsta, care prin hrisovul Domnici Mele le am întărit şi încă din anul trecut, mai adăogăm adecă mila 'vinăriciului la câte popOră are din vechime câte doi bani de vadră şi pîrpîrul, precum prin hrisovele. domnesci „ce. are. se. arată. pe .anume, să. iea, de acum înainte și cellalţi câte trei bani de vadră:a, fi..pe- suma acestei
. sf. mănăstiri 5 bani de
vadră şi pîrpîrul afară de poprele ce se vor găsi date şi închinate
la alte
Sfinte. mănăsttri mal dinainte. din. acei trei bani ce,
s'au. (is: mai sus, și -la
vremea, vinăriciului să orînduiâscă mănăstirea omul săi, ca să âmble
împre„ună cu vinăriceril domhesc! și la măsurat și lă scrisși
făcând
două
catastive
„asemenea, după,orînduială iscălită şi de vinăricerii domnesci și
de orîndiiitul
mănăstirej, partea
, iai „mănăstirei pe deplin fără, de a se amesteca
de” bani
Vinăricerii domnesci a cere'vre un ban. cu. nume. de cheltuială,
pentru: ci,
ci numai "deciuiala cutiei podurilor

are să o dea
cu care acâstă
milă să 'se ajuto dumneedescul acesta lăcaş, unde mănăstirea,
se
află
aceste
sfinte mâşte,
și părinţii dela acestă

„Domniel. Mele, vecinică

“mănăstire, ca să [i6 Domnie
i'și părinţilor
Mele
pomenire. Rugăm. dar.şi. pe alți fraţi domni, cari

in urma n6străîl va învrednici puternicul Dumnedei a
[i oblăduitori. aceştii
creștineşti țări, să bine-voiască a înnoi şi a întări acestă milă, ca şi âle domniilor sale mili şi faceri de bine încă să fie în urmă întărite
și ţinute. în s6mă;
Și am adeverit hrisovul acesta cu însăși domn
âsca
n6stră
iscălitură şi pecete
și cu credința "prea iubiţilor Domniei-.Mele fii: Gheorghe Caragea
Vosvod,
Constantin Caragea Voevod, martori fiind şi dumne-lor
cinstiți şi credincioşi

boeri, veliţi at, Divanului Domniei Mele: pan Costantin
Filipescu Vel Vistier,
pan Radu Golescu Vel Ban, pan Constantin Vlăhuţ
Vel
Postelnic, pan Isaac
Ralet Vel Vornic de țera de sus, pan Barbu
Văcărescu Vel Vornic de ţ6ra
de jos, pan Dumitrașco Racoviţă Vel Vornic al
treilea, pan' Iordache SIăiineanu Vel Vornie al Obştirilor, pan Dumitrache
Racoviţă Vel Vornical
patrulea, pan: Grigorie Băleanul vel Logofăt de ţâra
da sus, pan Constantin

Lilipescu "Vel

Logofitt: de! ţâra: de:'jos, pan Fotache” Ştirbeiii: Vel Logofăt

de obiceiuri;'pan Constantin

Suţu
* Vel ' Spătar, pan” Grigorie Ralea Vel
Hatman, pan Alecsandru Nenciulescu
Vel Vornic de politie, pan Atanasie
Iristopulo Vel
Logof
ăt: : pricini, pan: Alecsandru:
al: 'străinelor
Ghica
Clucer, „Pan: Alecsandru Mavrocordat;
Vel Căminar! pan Nicolae. Suţu

Comis;: Și Ispravnic,ipan
sauscris 'hrisovul

Vel
Vel

Grigorie Băleanu Vel. Logol&t de'ţâra de sus; şi

în al 'doilea an, dintru:

întâia

alui, în Oraşul scaunului: Dornniei Mele Bucuresci,domhie:a Domniei Mele,
la. anii.
'de la'.nascerea
Domnului Nostru Isus'Hristos 1814:Mait 22, de:Nicolae
Logofăt de Divan.
e,
tai

(Cod. LĂAVAI, fila 182 ».)
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171, Iâ: Ioan Gheorghe: Caragea Voevod.
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Cinstit! şi credincios boeruleal Domniei Mele, dumne-ta biv: Vel Vistier
loan Moscu, epistatule al ocnelor, îţi facem în scirâ! că egumenul sf. :mănăstiri Cişmelei din: capul podului Mogoșsei prin jalbă de rugăciune
'a făcut
arâtare Domniei Mele, cum 'că mila cc'este orinduită prin cărţile fraţilor
domni 'de mai înainte

cari s'a

întărit :şi: d& Domnia

Mea

din anul trecut,

a lua pe fieş-care 'an de la :ocne.po taleri 200,:pe ânul trecut nui s'a' dat

poruncim 'dar dumi:tale; că deinu'i s'a dat'acâstă:milă pe anul trecut, să
i se dea negreşit.:tolco pisah &pd.——-1814'Iunie 14: îi
ci
ap
IDE
i
fa)Da
EI (Pecetea '%pd.) CIND
ICI
te ri
E
ptr,
i
i

(Cod,
i

LXXIV, fila 128)
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Teorie

PR

Gheorghe
Caragea.
bitii
NEC
Ceai
A

ta

ia
a
tit

însă ca de acum

a face vre-un
de

nu

se

veliţilor

boeri,

meremet

va arăta

până

saii sădire
atunci

la

Domnia

-

Dea

seta:

Voevoil.

Da

o întărim

pânăîn 5 ani să nu

.

e

Cu cale fiind anaforaoa acesta a Preosfinţiei Sale
și a dumne-lor

LR aia i
Vel Log făt.
tt
iti

aa

părintelui

Mea

cu

:

Metropolit

acestă -osebire,

fie ;volnică mănăstirea Radului;Vodă

aceste, case, iar de la 5: ani înainte

vre-un. clironom :a;vre-unei.

case,

să aibă

voie a meremetisi sei a sădi, ţinend însă catastih curat pentru acele, cheltueli adeverite şi de cel după vremi:;Vel Logofăt de țera de sus, că.de se
va artta clironomul

vre-unci

case până 'la.sorocul

ce. orînduesc
. pravilel-

şi va voi a-și lua casa în stăpânirea sa, să::întârcă: mănăstirei. acea. chell
tuială şi aşa să'iea
orinduit de pravile

casa sub zaptul săi, iar .când nici pânăla sorocul cec
nu se va arăta vre-un clironom, atunci hotărîm, ca tote

acele case să r&mâe sub ohavnică stăpânire, a..mănăstirii, ne.:mai putând
nimenea în urma acestui soroc a pretenderisi:
vre:0 casă. cu cuvint de cli1
ronomie.—1814 Iunie 18.
ae
ue
Et
sti
Vel Logofăt,
(Pecetea gpd) î: i --.:
ae

Prea Inălţate
Dupt

luminată

Dome, i

porunca Măriei

'Tale de la acestă jalbă

a cuviosului arhi.

mandrit chir “Teodosie Raduliotul, prin care se, râgăca să te milostivesci
Măria 'Pa asupra sf. mănăstiri, dup&
fundată sub grele datorii, a porunci

prosta stare în care: se află, fiind Cuca: să rămâeîn stăpânirea mănăstirel

bâlă, ner&mâindu-le

orînduit

casele ce sunt pe moșia mănăstirei și ati murit stăpânii lor de năprasnica,
moştenitori,

am

pe mai mare-bașa

prin pita-

cul nostru de aii prețuit casele și ne-aii 'lăcut alăturata -arătare înscris
de preţul fieş-căreia case! co se trecură și întraccslă anafora.mal jos, în
care sunt puse şi patru case ce sati dovedit pe, urmă că ait clironomi, apoi
făcend

chibzuire

asupra

cerere

arătăm Inălţimei “Tale, adecă:

egumenului”

în - ce “chip se găsi cu

cale

casele ce vor fi lăute de acel 'ce sai săvir-

232

Ă

N

A, URECHIĂ

şit de năprasnica bslă pe însuşi pămîntul lor, și nu va fi dintr'înșiy nimeni
moştenitori, nică le. vor fi dăruite cuivași în vicţa lor, acelea ca nisce aclira

şi nedate de dinşii nimului, se cuvine să se ia pe s6ma; cutiei, iar casele
ce sunt făcute pe moşii mănăstiresci și boeresci, nu are cutia cuvînt a lo cere,

ci după .pravilnicesea condică, unde la titlul 28,. cap 14,. scrie chiar aşa:
«lăcuitorul de va fugi si va muri fără de a.nu avea moştenitor de aprâpe
s6ă departe (de nu va fi dator la visterie) stăpânesce cel cu moșia grădinile aceluia cu toţi copacii cei roditori», găsim cu cale ca acele case ce
se arată acum fără moştenitori. şi nu vor îi iarăși dăruite de. aceia ce.leai avut în viţa lor la alt .cinevaşi:să le iea egumenul în zaptul sti po
s6ma mănăstire și în soroc de trei ani de se va „arăta clironomul vre- unei
case . dovedit, să i se dea casa în stăpânire, întorcendu-i. egumenului
cheltuiala meremetului ce va face, iar ar&tându-se în urma acestui sorov
nare a mal cere casa de cât preţul ei după prețuirea ce sai făcut acum
de mal mare başa să îl dea egumenul.

Pr ofarăr ca ce di făcut makanar e-başa acelor case ce suni
7
mănăstirei Radului- Vodă.
Aa

pe moșia
,
4

taleri.

parale.

i

10

Casa

1.669:

"800:
2.000

:

|

.

Dinulul: Dulgherul

— Despa Văduva ot “tam.
-- Popa Grăjdeanu ot tam.

!

a

ot mahalaoa

Bărbătesculul.

-

SE

-'300 -'—- Nedelco Găitănaru ot tam.
"60
Gheorghe Făinaru ot mahalaoa Apostol, !
:: 500 :: — Cara Nicolae Cazangiul ot tam.
110
Petre Balaura, ot.tam.

400
"80
"50
130

80

140
40
40

Petre vătaful de puşcărie ot inahalnoa Foişorului.
Stanca Căzăcidiea ot tam. -

—

—

80 ..

50

N

Ioniţă Geantă ot tam.
Dumitru Comişălu ot mahalaoa
Marica văduva ot tam. .

Ia

Dobre. Ghețarul ot tim.

ot tam.

—. Zoiţa Preoteasa, ot tam..

—
—
—

500

—

Vişana a lui Nicolae Arnăutul
Mitroiii ot tam. ..
Ghinea Cărămidaruliot tam.

Stoica Logofătul ot.tam..

N

a

o

_

— Nicolae Orbul ot tam

„85.
„10
80

Asii

a

Ispas Cocoșatul ot tam. .
|
EN
Ştefan, Glugarul ot mahalaoa Spirea Nouă

Marco Dulgherul

A

Koişorului,

Dobriţa ot mahalaoa Spirea Veche.
Ilancul Holteiul ot tam.
Radu Găitănarul ot tam.
i,

„50
„150.
50

ia

Maria Văduva ot tam.
—

250
80
„250,

65

Ispiru Postaşu ot tam.
Drăghiciul Zidarul ot tam:

DN

E
i

|

a

ot tam.,
e
a
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ai
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parale. -

60
25

—
—

Ispas Vătășel ot tam.
Ilristea Ciohodarul ot tam.

35

— Ștefan

Şalvaragiul

ot tam...

si

150
— Niţa Văduva ot mahalaoa. Isvorul,.
60
— Pascale ot tam. :
y. 439 1v
e
Cele pair ui Case ce s cit

„ui

dovedit în: ur md! că

.

ai moștănitură,

:

.

:600:

— postelnicelul Gheoghe

180
15:

Cocoşatiu

ot: mănialaoa Dobrotesct,

— Marin Grădinarul ot mabalaoa Foişorulul.i
— lie Cojocarul'ot mahalaoa Spirea Nouă. :

'830

—

9 du4

10

“AL

a

:

pati

gr?

i

a

e

a

parale.

taleri.

I6n Salepciu ot mahalaoa Tabad. — 1814 Mai au.
|

E

Ungrovlahiei "Nectarie, Costandie

Buzăă,

Radu Golescu Vel

Ralet Vei Voruic, Barbu. Vă cărescu:. Vel Vornic, eee
Constantin Filipescu Vel' Logofăt, Nestor Clucer.

(Cod. LX Ex, nu 29) e

It SI i 4
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/& Ioan

Băi, Isaac

Vel Logofăt,

r.

Gheorg ghe Caragea” Poevod

tiu

,

în Gospodar

!

-

zone

-
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ulaciscoe:
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„ii

După arătarea ce ne face dumnd-lui Vel Logofătul printr'acestă anatora,
poruncim dumi-tale biv Vel Vistiere Ioan Moscu, epistatule al huzmetulul
ocnelor, să se” dea jăluitorului mila de sare pe anul trecut după hrisovul
Domnici Mele, de nu i.se „va fi dat.--1814 lunie 20,
. i

pecetea sp)

e

Pi "eat Zuăae
.

După

luminată

Dinue,

i

ea

poruna

i

Vel Logolăt..

i

pi

În

Doria

ai

ah

: Inălţimei Tale ce ni se dă la: acesta jalbă a lut

Pană Băbeanu' epitropul sf. biserici, ce se dice a lui Ceauș David, făcând
cercetare,
mă -pliroforisii, că prin "luminate hrisve domnesci, cari s'aii înnoit
şi de Inălţimea: Ta,:are orinduit ca să iea pe an bolovani 'sare' 150 și arată
că a fost ohiceiti de i'se da po fieş-care:an taleri 120; pentru acâstă sare;
de la dioa 'sf.: Niculae şi până la l6tul 1812, i pe I6tul 1813 dice'că nui
s'a dat, după care dator. este dumne-lui: epistatul ocnelor co a lost 'pe acele
lâturi ca. să-i dea, şi rămâne la luminata, „Măriei Tale: poruncă. — 1814;
Martie

20,

“(Oude

,

ta

RE

328.)

i

:

.

IE

De

Vel Logofăt:
i.

a

Pit
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Cartea

|

bisericei din

închinată

metoh

mahalaoa

ce se dice

Slobodia

ce este

la meinăs
' tirea
Iilindavul. -

-

ta

emle Vlahiscoe. liind-că un Alexe ceia murit, “dintru a'sa strădanie

şi ostenâlă a zidit o sfintă biserică” mică de'zid în''mahalaoa ce se dice
Slobogia aprope de capul podului Şerban-unde
Vodă:
'a făcut şi. case i. împrejurimi cu grădină, carele neavând copii, din rîvna dumnezedascăia închinato la sf. mănăstire Hilindarul ot Stetagora, din anul trecut, Iâtul 1813
Iunie 10icând.a. fost numitul Alexie 'spre închinăciune la Sfetagora, pentru
care închinăciune s'a ar&tat cu jalbă de rugăciune atât Maria soţia mortului

Alexie,

cât și doi proinegumeni anume

Ananie

şi Teodosie, ce sunt trimeşi

de la numita, mănăstire Ililindarul ot Sfetagora, „cerând,
ca să: întărim. în-

chinăciunea acâsta spre: a, [i ;metohmimitei mănăstir
ne. i,
mai avend. mănăstirea alt metoh aici în.ţâră,.am rînduit Domn
Mea „la ia
dumne-lui Vel
Logofăt de ţera de; sus de a cercetat și prin, anatora „de, la dl, ale acestei

luni, ne-ai făcut arătare că cercetând şi cârica de danie a mortului ce-se

află la părinţi în limba serbescă
stei biserici cu casele, i grădina

este adevărată, şi asupra închinărei aceşi cu tot coprinsul ei de a fi metoh la

mănăstirea! Țlilindarul! nu este! vrâ-0 împotrivire; âm

“primit 'dar rugăciunea

MarieY: soţia mortului, i părinţ
ilor” de la: Sfetagora; și “prin.
ce 'sunt;'trimeşi!
tracestă domnesca nâstră carte! întărim închinăciunea:: ce “:ă : făcut: mortul

Alexie,

ca să fie biserica

se află, metoh

i cu

la sf. mănăstire

casele

i grădina

și cu

t6tă împrejmuirea ce

Hilindarul, spre!a'o avea “părinţii 'ce vor

veni de acolo lăcaş de odihnă precum sunt și alte metoşe; şi ca
să se păzescă acâsta, tot-deauna cu „nestrămutare le-am :dat; acestă domnesca
nâstră

carte la mâni. i saam receh epd.—1814,
i

a

a

se lui Cod

a
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A

VII,

fila

a
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"175.

Cartea

„186

mănăstire:

femle: Vlahiscoie.

Sfintei

fig
2.)

Iunie 22,
+

suită

-.
i

Ari
4

.

-ai
tri

Ă

:

PERI:
i

dea

Otet

i

Znagovul

.

de'niila de vinăviciii

şi dumnezeescei

ce ură.

mănăstiri ec se numesce

7na-

govul, unde se cinstesce și se prăznuesce hramul Vovedeniia Bogorodiţii,
ca să aibă a lua milă de vinăriciii

din poporul Valea Urbei, i'Tocilele ot sud

Saac, câte doi bani de vadră și pîrpîrul după obiceiii, fără de a se amesteca

Ja: poporul Bărboiul, ce prin. cercet
s'aii:are
dovedit;că este, al, mănăstirel
si.. JOn, ;dat „prin, hrisove domnesci,. ce s'ai întărit și. de;Domnia.
Mea, afară
de. Ungureni! .ot. Ceptura. i: .Ungurenii, ot: Fântânele, .ce „ati: vii ;în..
poporul
Dobroteni, Ceptura,; Valea, lui. Stan, Valea. Migălii, “Valea: 'Țiganulu
i; Valea

Mănăstirei. şi Budureasca,. care „prin .cercetare

rea, să aibă a, lua vinăriciă

care; este:.pe

hotarul

apa

s'au, dovedit

din, dâlul :. Cernătescilor,, de

Slănicului,
ot sud

Buzău,

străine;

așijde-

peste. tot hotarul,

însă.până în mijloc.

Pleșcoiulu
și; până,
i,în hotarul,:Băbenilor,:şi dinspre

Săpăucei.şi

câmp. până

în
hotarul Sorescilor și al Blejanilor, de la toţi dajnicii.
cei ce plătesc vinăriciit
câte doi bani, de vadră și pîrpîrul după obiceiii; pentru că acest
vinăriciii
lati avut

sfânta mănăstire prin hrisove
"nainte, ne am -milostivit şi Domnia Mea

i cărţile fraţilor domni de mai
de am înnoit și am întărit mila
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“acesta,
.ca. să i 'se păzâscă. nestrămutat, în. orînduitul mănăst
iret- la - vremea
-vinăriciului ;să aibă.a âmbla şi a scrie vinăriciul tot-de
-odată cu .vinăricerii
"domnesci; şi lăcend două catastişe asemenea iscălite de
vinăricerii domnesci
'şi de omul
mănăstirei,

să aibă

a-şi

lua: mănăstirea

partea

sa; acei :câte doi
bani de vadră și pirpîrul dup& obiceiii
fără
, de a se supă
ra'vină:
ricerii.. domnesci .de a cere vre-un: ban cu nume de deciuială; desâiicătre'
cheltui
ală
pentru el, ci numay. deciuala cutiei podurilor.să o 'plătescă.
i saam receh
Sp. —1814 Iulie 25,
ci
i.
i
1
i
m

(Pecctea spa.

a

(Cod. LXĂVII,

fila 192.)
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16. Cartea bisericei ot Craiovu,.de lu tergul de afară, cea făcută.
de

|

„cadlșul bulue-başa.

„ Zemle. Vlahiscoie. Datam Domnssca, Nâstră carte sfinteişi dumnedeescet
biserici ot 'Tergul de afară din orașul Domniei Mele Craiova, unde se prăznuesce, hramul sfintei, învieri Domnului : Nostru Isus Hristos i sfinţii părinţi .
al Prea Curatei Născătâre de Dumnedei Ioachim şi a Anei și sf. mucenic
Haralambie, ca să aibă milă de la Domnia Mea, să ţie lude şese Gmeni străin!și fără pricină de dajdie, scutiţi cu pecetluiri, după orînduiala visterie!,

ca să fie: de posluşaniaşi ajutorul sfintei "biserici, să ție şi doi preoţi i uu
diacon. și un grămătic scutiţi şi apăraţi de tote. dările, și . orînduelile ce.
sunt pe tagma

preoţescă

şi pe grămătici,

cari "preoți -i diaconi și grămă-

tici să scutescă şi ale 'lor drepte bucate de, vinăriciă i, dijmărit, pentru că
acestă sf. biserică făcându-se din noii de Aşul Buluc-baş:al divanului nostru
din. Craiova și aflându-se.
cu trebuinţ
de ajutor
ă şi fâră
de nici un venit,
după rugăciunea ce ai făcut prin jalbă către Domnia Mea, numitul Aşul

Buluc-başa

ctitorul acestei biserici, milostivindu-ne Domnia Mea i-am făcut

sfintei aceşteia biserici milile ce se arată mai sus, care milă pentru a se păzi
nestrămutat, am dat acestă Domnâsca Nâstră carte, prin care poruncim la
toți câţi se cuvine, nimeni întru nimic supărare împotrivă să nu facă, că
aşa este porunca Domnici Mele. i saam receh gpd.— 1814 lunic 36.

"+,

(iscălitura domnâscă), miti
(pecetea gpd.)
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Grigorie Băleanu

Vel Logofăt provito -:

(Cod. LNNVII, fila 233.)
a

detropolitul şi ctre

Pilae
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cei orînduiți ca să dea

».socolelelor mănăstirei

y

ia

:
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Mărcuţei..
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Prea sfinţia ta părinte Metropolite sfintei episcopii. Sevastii, dumne-ta biv
Vel

Ban

Constantine

Filipescule,

dumnâ-ta

Vel

L.ogoftt

de

ţera de

sus

Grigorie. Bălene, şi dumne-ta:biv Vel. Vistier Ioane Moscu, fiind:că socotela
proin egumenului, Mărcuţei. care se prigonesce.
cu cel de acum egumen,
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este a se! teorisi de către prea sfinţia. ta şi de dumnâ-vâstră, după porunca
Domniei Mele, ce este dată de mai 'nainte şi vedem că nici o arătare
n'ață făcut. Domniei

a se face, pentru

Mele

care

până

acum,

şi creditorii.

prelungindu-se

ce ai -a lua de

alegerea

care, urma

la mănăstire supără

audul Domniei. Mele cu jă!bi, de:isnâvă: dar 'poruncim Domnia Mea, atât
pentru ca să lipsescă jălbile creditorilor şi a .proin egumenului, cum și ca
să nu

se -maj însărcineze 'mănăstirea, cu dobîndile

cu toţii la un

loc şi cu amănuntul cercetând

datoriilor,

socotela, faţă

să

vă adunaţi

fiind amendouă

părţile, să dați. izbăvire pricinei ca să nu mat r&mâe prigonire, și să arttaţi Domniei Mele. Tolco pisah gpd.
— 1814 Iunie 29.

a

(Cod. LXXIV, fila 130.v.)
ese cărți “la şăse

Logofeţi ai

Belropolici

după anaforaou preao-

sfinției sale părintelui Melropolit.

* Zemle' Vlahiscoie. Datam Domnâsca Nâstră carte ....... ce se allă
Logofăt la sf.: Metroplie, ca să aibă privileghiul ce ai avut şi de. la fraţii
* Domni de mai "nainte, adecă să fie aptrat
de: rîndul dăjdiilor Visteriei şi
de alte 'angarit,să scutescă și drepte bucatele lui de dijmărit, de vinăriciă,
să. ție
şi o pivniţă şi aici în Bucuresci scutită de fumărit, de căminărit şi
de alte angarii, ce sunt pe pivnițe; să ţie şi lude 2 6meni străini, fără pricină, cu pecetluit de la Visteria Domniei Mele; ne-am milostivit şi Domnia

Mea de am înnoit privileghiul ce ait avut, ca'să i se păzescă nestrămutat
întocmai precum se coprinde mai sus Pentru care poruncim Domnia Mea,
dumnâ-vâstră

zabiţilor: din oraşul

Domnie! Mele Bucuresci, i dumnâ-vâstră

Ispravnicilor de judeţe, întocmai să fiți următori a nu face nici un fel de
suptrare, că așa este porunca Domnie! Mele; i saamre ceh gpd.— 1814 Iulie 2.
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Vel Logolăt.

ce este trecută mai sus cu lude 2 aii fost Deftului și s'aii pus
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Nicolae Liogolât
Iristodor ce sa iăcut Clucer

întaceste
cinei cărtt:
îinde
câte
intr aceste cinci cărți se cupșinde câte
lude unul, iar cea-l-altă coprindere

Mincul

Logofăt”

tote

Şerban

Logolt&t

(Cod. LAT,
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180. J/visovul Viserieci de la Cusabuoaza Bubaduoz și al bisericei de lu
Cernavoda la Boazul Chioiii, cari suul în eparhia AMetropolitului
„: Drâstea a lua tuleri 100 pe an. .
Da

» Domnil şi oblăduitorii cei de Dumnedeii aleşi, cărorali saă încredinţat
stăpâniri de ţări și de nordde, nu se îndestulâză numa! pe politicescul no-
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şi îndreptare, ci mai vîrtos, prin lucrarea celor

folositore de suilet, care este milostenia și mai ales.la sfintele lui Dumne(eu locaşuri unde ncîncetat se proslăvesce numele marelui și a tot puter-

nicului Dumnedeii. Drept aceea şi Domnia Mea însciinţându-ne pentru două
sfinte biserici ce se află în eparhia Sfinţiei Sale părintelui Metropolit Drâstea'
chir

..£...s:.

prăznuesce

însă

hramul

satul Cernavodă

una

în

Onraboa-Babadaoz,

la .care 'se.

cinstesce

şi se"

stîntului slăvitului -marelui mucenic Dimitrie şi alta în:

la .Boazul-Chioiă, la.care se prăznuesce

hramul

slintului

părintelui postru Nicolae arhiepiscopului Mirelor :.dela Lichia, făcătorul de
minuni şi încă socotind Domnia Mea, că pe lângă alte lude şi prinose :ce

se aduc lui Dumnedeii. în -sfintele biserici .de :pravoslavnicii

creştini,:
ne!

esto bine primită şi mireasma tămâerii şi luminarea candelelor şi a:focului:
lor, liind-că şi acestea sunt pentru slava:luY . Dumnedeă şi spre podobaşi

cinstea biserici! și îndemnătâre spre evlavie pravoslavnicilor creştini, bine-:

am voit Domnia Mea, de am. miluit.aceste dout:sfinte biserici, orinduind:
ca să-aibă a lua în toți anil câte taleri una sută pe an din vama domnâscă

să. [ie pentru -tămâe, unt-de-lemn..şi făclii, însă
de la. carvasara,

epitropul

de la biserica sf. Dimitrie.să iea taleri 50 şi cel de'la biserica sf. Nicolae
alţi taleri 50, ca să fie acestor două sfinte biserici de ajutor, pentru că a-.
cesti milă ai: avuto atât de; la alţi iraţi Domni de:mai înainte, cât şi. de:
la. Domnia Sa fratele Alexandru Vodă Moruz, prin hrisovul ce-l. vădum, cu
lâtul 1793 Iunie: 16; şi pentru a se -păzi acestă milă .tot-deauna nestrămu-.
tată, am

dat numitelor sfinte

biserici

acest domnescul nostru hrisov întărit.

cu însăşi Domnesca. n6stră iscălitură şi pecete, i cu credinţa prea iubiţilor!
Domniei Mele fit: Gheorghe Caragea. Voevod, Constantin Caragea Voevod.
martori: fiind şi dumne-lor cinstiţi şi credincioşi .boeri veliţi ai Divanuluii
Domnie! Mele: pan Radu Golescu Vel Vistier,.pan Constantin Creţulescu;

Vel Ban, pan Barbu Văcărescu Vel :Vornic de ţera de sus, pan Constantin!
Dălăceanu Bel Vornic de ţâra de jos, 'pan;lordache Slătineanu Vel Vornic,
al Obştirilor, pan Grigorie Băleanul Vel Vornic.al treilea, pan Dumitrache.
Racoviţă Vel Vornic at patrulea, pan Iordache Filipescu Vel Logoftt de
țâra de sus, pan Constantin Pilipescu Vel Logolât de ţera de jos, pan Iotache Stirbeiii Vel Logofăt de obiceiuri, pan Constantin Suţu Vel Spătar,
Vel Vornic
pan Grigore Ralea Vel Ilatman, pan Alexandru Nenciulescu.

de politie, pan Iordache ........

Vel Postelnic, pan

Vel Logofăt al străinelor. pricini, pan
Vel Căminar,
Alexandru Mavrocordat,

Atanasie Hristopulo

Alexandru Ghica . Vel. Clucer, pan
pan Nicolae Suţul Vel Comis și,

s'a, scris;
Ispravnic: pân Iordache Filipescu Vel Logofăt de ţera de sus; și Mele,
aici,
Domniei.
a
domnie
întâia
dintru
an
doilea
al.
la
acesta
hrisovul
în oraşul scaunului
nului

Dumnedei

şi

Domniei.Mele

Bucuresci, la anii de a nascerea Dom-

mântuitorului. nostru Isus

Nicolae Logofăt de Divan.

fila 189)
(Cod. LNXVII,

Hristos, .1814,

lulic':15,: de,

i
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miti

Hrisovul Metropolici Dârstorului pentru mila de-sare 'ce :
au

mintare 'sd dea. 650

bolovani
de la: ocne.

ii”

i sii:

unii

“Lucrurile .cele:prin iubire de Dumnedeii: după plăcere - cu cuviință! se
face şi: se! săvîrşese.de către: blagocestivii și: oblăduitoril de: Hristos Domni,
carii de la. Dumnedei sunt aleşi, măcar că se pot cunâsco .la tâtă . obştimea
şi :prin alte .mijlâcdee fapte bune,

iar -mat 'alesă.şi

vrednică de laudă: este.

evlavia
işi cuceria Domniilor Sale către sfintele și Dumnedeescile locașuri;
ci: dar. şi Domnia Mea cu acest gând fiind cucernie către sfintele lui Dumne..
deit :locaşuri : şi.. mănăstiri, . socotitam

Domni
.: a
Mea "şi “pentru

sfânta:şi!

Dumnedeeasca 'Metropolie: din' cetatea Dârstorului, de peste Dunăre, la :carese''cinstesce şi 'se :.prăznuesce : hramul tăerer . sfintului : cap: al'sfintuluiși
slăvitului: prooroc: și înainte mergătorului

Ioan,; care sfintă: Metropolie

ati:

avut:
de; la; fraţii Domni de.mai înaintea nâstră: privileghiuri, precum din.
hri
: Domniei:
sov
ul
Sale:
fratelui; Alecsandru. Vodă Moruz; ce-l: vădum, din.

condica Divanului,
:cu let: 1793

ca să. iea

lunie:16,

pe-tot: anul de..la

ocna

ne-am

adeverit, şi: se'orinduesce:

Slănic. sare

650: bolovani

mari: aleși,

caro sare, 'orinduitul
sfintei “Metropolil:să fie volnic la vreme, fără'- nici o:
zăticnire a'0 ridica de la.ocnă, să să o vîndă, sii să o ducă unde va.

vrea,
și nici

vameșii,

nică

cămărașii să

nu. supere

de nimic; Deci

învredni-

cindu-ne Domnul Dumnedeii cu domnia țării “aceştia, după: evlavia ce avemi
către sfintele și Dumnedeescele: locașuri și după rugăciunile: ce ne-ai dat;
slinţia: sa. părintele. Metropolitul: Dârstorului, Chir .. . ..-. am
Domnia:Mea de am înnoit și am întărit mila acesta, ce ati avuto, bine-voit!
ca :să'i.
se păzescă nestr&mutat. pentru care am dat numitei si. Metropolii “acesti
Domnescul

Nostru -hrisov, întărit

cu înşăși

Domnâsca:

Nâstră

iscălitură şi!

pecetei cu credinţa prea -iubiţilor' Domniei. Mele: fir: Gheorghe Caragea!
Voevod,':Constantin Caragea Voevod,. martori fiind și dumne-lor cinstiţi
şi:
credincioşi: boeri veliţi al Divanului Domnie! Mele, i: proci (1). 1814 Iulie.15:
de Nicolae: Logofăt

de Divan.

.:

i (Cod LXXPII, fila 189.)
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“'T6te facerile de bine 'şi! ajutorul:în tot: locul și pretutinde

i

:

„fi

NR

i

tg

este bine
priimită lui: Dumnedeii, iar ceeă ce se face la locuri pricinuitore nea
binelui şi.

iolosuluide obşte, cu
și!mi
'şcola de învăță
cari împodob
tur
esc'!
i.pa:
cu înţelepciunea; şi: cu cuvîntul și luminarea credinţei și a cunoscin 6meni:
ței de:
Dumnedeii

şi altele asemenea

folositâre obştier: avelea cu atâta “sunt 'mali

cuviincidse 'şi “plăcu
lui Dumnede
teă; în'cucât
deosebir
!e

a datorie

și oblăduitorii ce aii câștigat de la Dumnegeii puterea de a face Domnii!
bunătăți
a se osirdui spre întărirea şi întemeerea lor și a le ajuta
din
ai dobândit, pentru folosul ce dice, şi binele ce pricinuesce.de harurile ce
nu numai în parte. Drept accea fiind că școla elinescă din preaobşte, iar
cinstita
| iei 1 cele-lalte boerii s'au pus ca și la cel-alt hrisov, ce
-alte feţe,

este trecut din susul

celei

ţ
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politie a, împărăției și în „t6tă lumea .prea:vestitei: cetăţi 'Țarigradului,.care
este cea dintâiii stăpînitore tuturor ;politiilor. şi:;oraşelor, este . isvorul .cel

dintâiă al învăţăturei grecesci. şi, elinesci, de. unde: se începeși isvorasce,
la toţi mâri şi. mici ai nemului- nostru ;cel,: creştinesc;; cu :mila, „credinţei;
podoba procopselci ;şi -a: înțelepși;
cunoscinţa. de: Dumneqeii; /socociunei
titam Domnia, Mea, că „după cum alte şcble;i mănăstiri şi biserici din multe
părți ai. mil! și ajutor! dintr'acestă .creştinescă ţâră, prin hrisâvele și cărţile
fraţilor Domni, cu, atâta. mai deosebit se cuvine: a. avea acestă numită şcoli
a Ţarigradului vre-un, ajutor:de aici .la curgătorele cheltueli,i cele -de. peste
tot anul; după, care..cercetânil Domnia: Mea:cu.:dinadinsul în condicile Di:
vanului, sait găsit; hrisovul Domniei, Sale: frâtelui Alexandru: Vodă: Moruz,
let

cu

1793: Mait

1, prin;care

se,coprinde;:că

nefiind:cu:cale

de-a

se alla

numai. acea. sclă;:a 'Ţ[arigradulul isterisită, 'lârigă râtâtea; și 'atâtea mil: și
ajutoruri .ce se. revarsă :dintr'acestă ţâră/ în::alte:asemenea : locuri,,și fiind |
sciută trebuinţa. cheltuelilor. curgătore,::ce: are pe' ar, mal. vîrtos: când -cu
deosebire: at -a. intra

vățăturei

orînduială:şi

la:mal..buna

întocmire, spre :folosul în-

şi al. luminărel: de. obşte, de. aceea. aii :orînduit a;lua vinăriciii de

la câte-va popore

şi taleri 750 de la ocne și vămi, precum, la vale pe larg

se arată; am binevoit dar și Domnia Mea şi “i-am dat acest Domnescul
Nostru hrisov, prin care înnoim acele orîndueli și: mill ce. âii. avut din
luminatul hrisov, adecă să aibă.a lua vinăriciă câte. doi bani de iwvadră cu
pîrpîrul, după'cum iati şi alto mănăstiri, însă la sud Argeș, din poporul
Săpata, Pădurosul, Sămara,, Groşi, Băbana , Bărbătescii, Cosmenii, Uda, din

plasa Săpescii i, din. poporul Corbi,,Bărboiu,, Stoeneseii, Cremenarii, Urşii. |
din plasa Cremenari, i din, poporul Cuca, Seheii,; Argeșului; Dobrescii,. Bădenii, Deniceii, Vitomotescii, Ciomăgescii din :plasa

Oltului ;de jos, i: popo;,

rul Blidarii, din Bleici,;din Golesci, Valu. Babei, din Feţeni, din plasa Oltului;
de 'sus, i. Vlădescil din plasa Topologului, i. din „poporul Teişul .ot: Budesci,
din plasa Piteştilor, i Vâlcanul, şi la sud Olt din
i Bărbătescii, i Mălureni!
să aibă
poporul Dănescii; pentru care poruncim că la vremea vinăriciului,

orînduitul 'epitrop a serie vinăriciul dintr'aceste numite popore dimpreună
cu vinăricerii
do

vadră

nimic

cu

domnesci
piîrpîrul,

a se amesteca;

şi să iea orînduitul epitropilor acel câte, doi bani .

la cari

așijderea

bani,

partea şedlei, să

orînduim

n'aibă vinăricerii

întru

și hotărâm,să aibăa lua numita

şc6lă şi de .la-oena Slănicul; pe:an 'câte“500 bolovani 'sare

și de la carva-

saraua vămilor, pe an câte taleri 250, cu care aceste venituri să se ajute
pe tot. anul la cheltuelile-ce are. iar pentru; purtarea; de grijă şi -epişc6la

stasia, atât a: strînsului :vinăriciului -i--a- priimirel banilor sărei.'de: la :ocnă
şi..a „banilor. din vămi, cât

şi a :trimiterelor: cu. siguranţie în vreme pe: tot

orînduim: Domnia::Mea iepitrop : pe: prea; slinţia
anul,'la ţâra din 'Ţarigrad;
=

sa alesul de. Dumnegeii : Metropolit al Ungrovlahicl,: co:va li „după vremi.
i pe. dumne-lor: cinstiţi,și 'credincioși: boerii :Domniel: Mele: Vel iY istierul
şi Vel:Postelnicul,:i ca. să: îngrijescă "ŞI să: aibă „asupră-le-:acestă :datorie.
Rugăm. dar. şi, pe. alţi: fraţi; Domni cari :1n „urma :nostră se vor învredriici a
oblădui-acâstă creștinescăițeră: să- bine-voiască.de a înnoişi a-l, întări'acest
| Mele,ica şi ale: Domniilor: Sale mil și Îaceri”: de; bine;
hrisov: al, Domnie
înnoite “și:în semă -ținute;;:şi -ăm- întărit:-hrisovul
de'alţi
urmă
să. fie în
acesta cu însăşi Domnâsca Nâstră. iscălitură şi ;pecete, şi .cu. eredința:-prea
7

v40)
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iubiţilor. Domniei Mele fii: Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea
Voevod, martori fiind şi dumne.lor cinstiţi “şi credincioşi boerii
: veliţi ai
Divanului Domniei Mele:'pan Constantin Filipescu. Vel Vistier, pan Radu
Golescu Vel Ban, pan: Constantin -Vlahuţ Vel Postelnic, pan Isaac 'Ralet
Vel Vornic:de ţcra sus, pan Barbu Văcărescu Vel Vornic de ţâra de jos,
pan Dumitrașco Racoviţă Vel Vornic al treilea, pan Iordache Slătineanu
Vel Vornic al obştirilor, pan -Dumitrache Racoviţă Vel Vornic al' patrulea,
pan

Grigorie

Băleanu

Vel.Logofăt

de ţtra de sus, pan Constantin Filipescu

Vel Logolăt

za obiceiuri,

pan

Vel Logofât de ţâra de jos, pan Constantin

Știrbeiti
Alexandru

Nenciulescu
. Vel: Vornic

de

Suţul Vel Spătar, pan Fotache

Griworie
politie,

Ralea
pan

Vel Ilatman,

Atanasie

pan

Iristopulo

Vel Logoi&t al străinelor pricini, pan Alecsandru Ghica Vel Clucer, pan
Alecsandru - Mavrocordat, Vel Căminar, pan Nicolae Suţul Vel Comis, și
Ispravnic:*pan Grigorie. Băleanul Vel Logofăt de ţâra de sus; şi sati 'scris

hrisovul acesta

la al doilea an dintru întâia domnie :a. Domnici

Mele, 'aici

în orașul: scaunul Domniei Mele Bucuresci, la anii de la Nascerea Domnului
Dumnedeii şi. Mântuitorului Nostru Isus [lristos 1814 Iulie 22, de Nicolae
Logofet de Divan...
i
a
ca

(Cod, LXXVIT fa 194)

183. Je Joan

Gheorghe

- Cinstit
: şi: credincios
e

o

Caragea

boerule

Voevod i gosporda zemle: vlahiseoe:

al. Domnie!,

Mele

dumne-ta

biv Vel: Vist,

loane Moscu epistatule al huzmetulut'ocnelor anului următor, fiind că bi:
serica sl. Ilie Chiuciuc Chiciu de la Țarigrad, prin Domnescul Nostru hrisov,
are'a lua

pe fieş-care' an

din

huzmetul

ocnelor

milă câte taleri 200,'de

aceea printr'acest: Domneseul Nostru pitac îţi poruncim dumitale,
să dai
acești taleri '200 pe acest următor an. 'Toleo pisah gpd.—1814 Iulie 24.
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184.

Cartea

.

mănăstirei 'Govora

din: sud

ID

Vâlcea.

..

iii:

- Zemle -Vlahiscoie. Sfintei :și Dumnedeescei mănăstiri Govorei din sud
Vâlcea, unde se cinstesce şi se prăznuesce hramul prea sfintei Naăscătore

de Dumnedeii

și Pururea

Fecidrei Maria, care

să aibă
a lua. milă de vină:

riciă din d6lul Cacova i lonescil ai Govorei și Copăcelul din sud Vâlcea,
i din

delul

Corneţul

sud: Mehedinţi,

şi: cât ţine moșia Malovăţul, însă. eou-

menul s6i omul. mănăstirei ce.se va fi orînduit să aibă-a ămbla cu vinăricerii domnesci, şi făcând două catastişe unul ca, şi altul, iscălite fiind şi
de vinăriceri!: domnesc! şi de egumen s6ă de ':omul mănăstirei şi împreună
stringend banii vinăriciului,: ce este de plătesc dajnicii, după ' cuprinderea
ponturilor:ce se daă.la mâna tacsildarilor, 'să aibă a.luă dintr'acel. bani

sf: mănăstire câte dot'banY' de vadră; şi-iâr să-aibă a lua sf.:mănăstire de

la cel ce vor fi avend

vii.pe moşia

mănăstirei

obicinuita

otaştină,

adecă:

-
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din'20.de vedre o vadră, şi vin să iea pentru otaştină iar'nu bani; pentru
că acâstă milă de vinăriciit au avuto sf. mănăstire și de: la fraţii Domni

de mai "nainte, după cum ne adeverim din. sinetul gpd ce-l vădum Domnia
Mea. Drept aceea şi Domnia Mea milostivindu-ne, am. dat şi'am întărit, ca
să aibă a lua acest vinăriciă în toţi anil: nestrămutat, spre a [i sfintei mănăstiri de întărireşi -părinţilor călugări de: chivernisire, iar Domniei Mele
vecinică pomenire. i saam receh gpd.—1814: August 12.
tă
'

(Cod. LXXVII, fila 193)

.

-

pe
:

„.
:

Prea Inalte Stăpâne, . „Fiind-că

pi

|

sf. mănăstire , Cotroceni, . se

allă .în adevăr. sub

o mare

sarcină

având odatorie, forte prea şi imposibilă de regulat, de peste cinci sute de
mil lei,şi tot: felul de încurcături
.şi sarcini, de,o lungă durată despoiată
fiind de veniturile ei, gari sunt tâte captate în, venere, așa că sărmanil
părin(i din acea mănăstire, lipsiţi.de tot necesarul, se văd siliţi, a.trăi din
împrumuturi, de .unde. resultă forţat tot felul de. lipsuri şi nedumeriri în
privinţa măsurilor,
de luat, până chiar şi voinţa și neputinţa de a: îndeplini
cu inimă tote cele:.ce. urmez.
de. obiceiit şi cele alte „sfinte mănăstiri:,de

aceea credem cu cale şi bună de primit .cererea.şi. căldurâsa. rugăminte
din petiţiunea de faţă a părinţilor, pentru a se erta de o.cam dată prin
mila şi compătimire
de. iubitgre. de, milă Inălţimea “Ta, starea. imposibilă
actuală a mănăstirel,
şi. anume reclamaţia ,de.o .mie de lei pentru. spital
precum şi orl-ce, altă atare din dările,ce .urmez, până „când mănăstirea se
va

uşura

puţin de,greutatea

insuportabilă
care

o apasă.

și atunci

va'con-

tinua, iar (după cum. promite) cu, tote dările fără lipsă, în conformitate cu
şi ori-cum va decide, prea illustra şi de .Dumnecele-l-alte sfinte mănăstiri;
Qeii păzită Inălţimea Tae
:
. Băleanu.
George Caragea, Gr., Brancovianu, Grigore
„..--Prea. Înalte, Stăpâne,.;
e

e

ii

aa

ii
“i

;

.

,

„i

INI

IE

“Sf. mănăstire Cotroceni: aflându-se manifest într'o stare de mare decădere
atât 'din: causa enormei datorii 'ce:o apasă, precum şi din reaoa 'direcţiune
şi administraţiune a egumenilor predecesori şi supraveghetori de pe vremuri
şi având trebuinţă de:un sprijinitor: practic care să lucreze în mod desin-

teresat. şi. mai :de“aprope' în 'tot. ce -privesce îmbunătăţirea

averilor: de

sub 'administraţia sa, spre 'regularea şi: aplanarea diteritelor afaceri. şi pro- cese; spre bună ordine şi întocmire a: veniturilor şi speselor; necesare, ca

hrana şi altele trebuinci6se Gmenilor mănăstirei, precum și:a afacerilor
privitâre la supravegherea oficiilor eclesiastice; spre descoperirea dovedilor
lalşe şi sfeterisirel' comise: în' parte: atât; în lucrurile

acele a egumenului

predecesor.i

Visarion,

mănăstirei,; cât şi în

spre întocmirea . şi

veriiicarea,

"unul cont:general:a tuturor::daraverilor şi 'a': (zapsoz2p5&yeay: meceata)ia?)
după mârtea răposatului Visarion -până acum, acesta. liind. prea, dreptşi
târte necesar pentru ușurarea :și :deplina:.scăpare din adevărata datorie,
V. A.

Urechiă.— Tom.

A.—Istoria

Românilor,

”
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chiar. spre liniștea creditorilor, cari 'şi ati încredinţat drepturile (banil) lor
acestei

mănăstiri; și. spre

stabilirea diferitelor lefuri promise,

ceea.ce mai

"curând:lă reducerea. datoriei vă contribui; chibzuind' cu toţii în multe feluri şi cu imparţialitate în privinţa moduluicu care s'ar putea regula interesele de mail sus, n'am găsit altul mai eficace, decât următorul, aderi,
Sf.: Arhimandrit domnul Dionisie Piumbuitzeanu, fiindu-ne. cunoscut de
mai mult ca un cinstit ieromonah şi econom excelent, fost altă dată şi la

Cotroceni, timp de mai mulţi ani, om cu practică, dibaci şi cu idei lămu-

rite asupra drepturilor şi intereselor mănăstiresci, bucudându-se de stima
tuturor în societate şi dovedit ca iubitor de muncă și cu simţimîntul fru-

mosului, precum

să învedereză

și din

reparaţiunile

și

ameliorări

făcute

la mănăstirea, Plumbuita precum şi din întinderea ecaretelor din întru şi
din afară şi crescerea adusă veniturilor acelei mănăstiri; socotim de cu:

viinţă săi :se- dea de Inălţimea Ta de Dumnedeii păzită,

chiar

în contra

voințe! lui, sarcina de epitrop al mănăstire! Cotrocenişi de administrator
tuturor averilor mănăstiresci, 'care să ordone tot ce contribue la o mai
bună regulare a celor însemnate mai sus, ca să pâtă şi mănăstirea să își

revie cu încetul din acâstă colosală datorie .şi - să - se îndrepteze şi alacerile mănăstiresci, neglijate și ruinate, și să stabilâscă o:normă convenabilă
pentru cheltuelile absolut necesarii, ținend în slujbă numai numărul indis-

„pensabil
de

„prisos

din

slujitori 'eclesiastici

venituri

cu care 'să

şi mireni

și 'de epistaţi,ca să

se plătâscă datoria;

rămâe

un

să își îndeplinâscă

iGte datoriile 'cu rîvnă și filotimie, ca: un membru
monastirese ce este.
lucrând gratuit până la achitarea datoriei, şi mulțămindu-se numai cu mănă-

stirea Plumbuita ce are și pe 'care o va stăpîni: neclintit și nesupărat
de

nimeni

pe

căci el' s'a arătat

cât........ iar

mănăstirea . de jos

că ei

Arhimandrit ' domnul

ca un

Inălţimea

alt ctitor și protector

Ta

să. serie chiar

să 'confirme

acâstă numire

Dionisie * Plumbiţeanu,

ca

al acestei mănăstiri,

însăși părinţilor din
și

alegere

administrator

a'Sf.

al mănă-

stirei Cotroceni în limitele precise de mai sus, recomandând și numindu-l
prin scrisuri particulare mănăstiresci pentru 'a sa:'siguranţă şi spre ai
„îmboldi zelul și filotimia sa; tot odată și dreptele sale propuneri şi cuvîn-

tări în ședință (woboza2&s—musaadele?) spre ușurarea mănăstirei să lie
protejat de Inălţimea
Ta de Dumnedeii păzită şi de noi efori numiţi de

Inălţimea
Ta şi cari prin graii și. prin lapte:nu, încetăm îndemnându-vă
să ne sprijinițiîn tot ce. contribue la binele mănăstirei; pe de altă: parte
să fie înduplecat
:de noi. să dea și o garanţie serisă pe ondrea şi declaraţia unor. negustori
cu avere. că va ţine socotâlă anuală până la verificarea

“eX din parte-ne. la sfîrşitul anului și că garanţii vor fi responsabili. de ori-ce
abus; sar

constata.
în acest. compt. anual,

urmând

ast-fel pe. fie-care
.an

cu

acestă garanţie până la achitarea datoriei. mănăstiresci; dar și prea Cuvi-

oșia Sa să fie ţinut, la finele lfie-cărui an. să ne dea nouă socotâla justificată de: alo,;mănăstirei -daraveri şi de:a. datoriei descrescere săvirşită în
periodul anual, ca să fie;vizată şi de noi după verificare și să se dovedâsci
și mai mult. în. fiinţă . capacitatea şi. sirguința. Cuvioşiei Sale, care .ne va
da. ast-fel lumina și informaţiuni cu baze pentru ani! următori;
:în :modul

acesta, avem

buna. speranţă, că în câţi-va. ani mănăstirea va scăpa de dato-

rie, iar mănăstirele, de jos la timpul. cuvenit.

vor. beneficia

de embaticul

ISTORIA

ROMÂNILOK -

drept şi proporţional, fără ca. mănăstirea
ci din contră

să ajungă
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Cotroceni să alieneze vre un bun,

la îndreptare și propăşire;

rămâne dar. ca resoluţia

+.

definitivă să se.de de Inălţimea Ta de Dumnedeii păzită.—1814 Septembre
George

“185.

nâstră

domnâsca

Datam

-

Gevmani.]!

Vâlcea.

carte sfintei şi dumnedeescel

'cu acestă carte a
ca să 'aibă volnicie

din. sud. :Vâlcea,

Surpatele

de Di 'M.

mănăstirei' Surpatele din sud

Carte «de milele

'7emle Vlahiscoe.
mănăstiri

(tradus

iau

:

ee

'

Vornic.

Bălăceanu

Brancovianu,. Grigore

Grigore

Caragea,

Domniei Mele să iea vinăriciii de la tot omul ce va avea vii în delul Câineştilor i al Boideştilor dintracest judeţ, însă câte 5 bani de .vadrăşi părpărul după obiceiii şi cât vin va face în dreptele vi! ale mănăstirei să fie
scutit de vinăriciii, scutind de dijmărit drepte bucatele mănăstire! și de oerit
oi 150; aşijderea să aibă şi do! preoţi i diacon scutiți de tote dăjdiile
câte.se, vor întîmpla să iasă pe,cei-l-alți preoţi, cum şi lude. cinci Omen!

străini şi fără de pricină de. daidie,pe cari găsindui să-i ducă.la Ispravnicii

judeţului şi fiind străini cu adevărat, să li se de adeverinţă pe numele şi
chipul lor, după care adeverinţe vor lua şi pecetluit gpd, să-l ție apăraţi
de tot felul de dajdil ce va eşi de la vistierie :peste an, de nici unele supă;
rare să nu

la slujba

i
nelipsiţ.de

să pâtăfi preoţii apururea

ca
aibă,

slin-

ter. biserici şi acel lude posluşnici de trâba mănăstirei, pentru ca într'acâstă
mănăstire locuind numal maici călugărițe, şi fiindşi loc de munţe ai avut
acestă

milă

lu fraţii

de

de

Domni.

mai

'nainte precum

ne-am, adeverit

le ,vădum.. Drept aceea şi.DomDomnia 'Mea din cărţile Domniilor. Sale.ce,
.
am întărit mila acesta ca şi de
şi,
innoit
am
de
it
milostiv
ne-am
Mea
nia
âstră

acum înainte să le aibă aceste mil nestrămutat, porunoim şi dumne-v
lor..şi altor
Ispravnicilor al judeţului i dumne-vostră vinăricerilor, dijmari
feri de mivă
a
aveţi
boeri slujbaşi i slugi domnesci i vlădicesci, toţi să

lilo ce arată

mal

făcut aceştii mănăstiri,

am

care

sus

că „cel.ce se va

Domniei Sale, să scie că vai
indrăzni a face vre-o suptrare peste porunca
porunca Domniel, Mele;
este
aşa
că
fie,
avea certare; într'alt, chip să nu
AN

a
saam. receh' gpd.—1814 Septembro.5. D
i
(Cod. LXXPIL, fila 197).
(*
RI

186. Iă Ioan

”

Gheorge

1

”

Caragea

Voevod

i gospodar

zemle

vlahiscoie.

printr'acâstă anafora,
„= Dup& arătarea, ce ne face dumne-lui Vel. Logofătul
rătorule al. huz:
compi
.
Moscu,
Ioane
re
Vistie
Vel.
poruncim: dumitale biv
| lui ocnelor divanul| trecut, să sedea acestei mănăstiri mila de sare.—
metu
n

1814 -Septembre;

i (Decotoa gpl)

4.

a

a

ii

„

iata

ae

„ii sti Prea "înălțate: Dome,

i

e
ia

-.

- ia

aa.

ă

Vel, Logo

Da

|

ce'mi'se dă la acestă jalbă a cuvio“Dup luminată porunca Măriel tale, ăsti
fiind: ăm
Râmnic; următor
rei

sului. Arhimandrit: şi : egumen

al :măn

944

VA!

URECHIĂ

|!

luat sema arătăre!,: și. cererea. ce face, 'că::numita mănăstire prin hris6ve
domnesci având milă.
de sare câte' bolovani 150 pe tot anul, în anul trecut

cu „let :1813: nesciind -obiceiul, fiind noă egumen, :nu „ai: apucat a-și lua
acestă milă -de la ocnă, făcând cerere și rugăciune de a i se da acum cea
după hrisovul:ce se vede înnoit şi de către Inălţimea “Ta, dreptate având,
maj ales, fiind și vindarea acestui huzmet fiind făcută în anul trecut cu
ar&tare
de tote
. milele mănăstiresci, găsim cu cale, cu: luminată, porunca

Măriei
bașă

Tale, a i se da aceşti

imănăstirea

de

150

acâstă.

bolovani

sare,

milă domnâscă:

rămânea se.face de către Inălţimea Ta.—1814
: «+ : Constantin

iar

spre

a nu rămânea

hotărîrea

. cea

Septembre

Filipescu...

7.

Vel

păgu-

desăvirşită

E
Logolăt

i: + Cod, DĂXIĂ, fila 280):
187.

Zemle Vlahiscoie.

Datami Domnesca Nâstră carte: sfintei

și Dumne.deescel Metropolif din oraşul Domniei Mele Tergoviştea,
sud
Dâmboviţa,
ca
să aibă a ţinea dou& scaune' de'carns în terg pe
moşia Metropolii, scutite
și

apărate de tâte dărileși orînduelile câte sunt obicinuite
pe. scaune;de
nică unele supărar
să enu aibă, pentru că având sfinta jMetropolie trebuință
pentru hrana şi ajutorul Gmenilor casei, ati avut acâstă
niaSa fratele Alexandru Vodă “Moruz,' precum ne-am milă și de la Dom.
Mea din cartea ce o vădum cu let 1799 August; decl'am pliroforisit Domnia
bine-voit Domnia
Mea de am înnoit acâstă milă, de care și poruncim
şi
la
Vine
a urma şi a nu face întru nimic supărare la alișverișultoți câţi se” cuacestor! două
scaune ale „Metropoliei.—1814' Septembre 10.
: - ii

1 (Pesetea gpă)
-

(Ood.
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Întărirea anaforalei Luminăţiei Sale

pic

beiz
Gheorghe. Caragea și
a dumne-lor boerilor efori, ce sunt ai mănăade
stivey Cotroceni, prin
care se orînduesce cu epitropia acestei mănăstis
i
dritul

CZ

a

E

O

a

Chir Dionisie

i

N

PI

Plumbuiţenu.

arh îman-

i

SĂ
PIE)
Si
158. 16 Joan Gheorghe Caragea Voevod i gosp
odar zemle vlahiscoie.—
Precum Domnia Mea îngrijind pentru Duria
stiri aă orînduit efori a? săi pe Luminaţia Sastare 'şi' folosul 'aceștil 'mănă- al nostru 'prea iubit fiii pe dumnd-lor cinst beizade Gheorghe :Caragea
iți şi credincioşi boeri ar .Divanului

Domniei Mele: biv Vel Ban Grigorie Brân
coveanu, şi Vel Vornic
Grigorie Băleanu, asemenea şi acum pentr
u acestași sfirșit, după pliroforia
ce ni se dă printr'acâstă anatora, pentr
u vrednicia şi cinstita petrecere a,
Cuvioșiei Sale

arhimandritul Plumbuiţ
Dionisie, primind chibzuirea
Luminăţiel Sale şi a dumne-lor boeriloreanu
efori,
o întărim anaforaua acâsta
ȘI insărcinăm, pe numitul arhimandrit cu
„epitropia.. aceştiI., mănăstiri : îndatorindu-l şi -poruncindu-.
de a

fi întru

tote următor

întocmai; după ;:mij-

ISTORIA ' ROMÂNILOR
locul “si. orinduiala ce

'într'acestă.

|

anatora . se arată,

ca.

245.

și mănăstirea--să'

dobândâscă cerutul. şi trebuinciosul folos și întremare prin osirdnica dorire,

silință și bună economie a Cuvioşiel Sale.şi Cuvioşia'Sa să-şi adaoge laudă: făcendu-se bună pildă către cel ce portă cinul şi:podvigul Cuvioşiei :Sale.—

1814 Septembre
(Pecetea

10.

-

a

DI

oa

e

E

&pd.).

(Cod. LXXIX, vag. 293)
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189. JIrisovul sf.. mănăstiri Slobodia pentru: vama dela bălciurile'
aa
ce se fac lângă mănăstire. .. - .:.. - Dia
şi facerile

. Milosteniilo

de bine sunt mai mult primite înaintea lui Dumne-:

locaşuri, unde se proslăvesce:

dei, iar mai. vîrtos la sfintele: lui Dumnedeii

: de
lui -Dummnedei,. şi: iarăși acolo unde este: cunoscută trebuinţa
numele
ajutor şi” învederată facerea de bine datorie nestrămutată: este ; domni:
lor!şi 'oblăduitorilor .ţărei a ajuta şi-a milui cu din 'domnescile mili, după!
măsură şi trebuinţă. Drept aceea însciinţându-ne Domnia Mea pentru sfinta *
din sud:
şi Dumnedceasca mânăstire, ce se numesce Slobodia lui lenache!

cinstesce. hramul

lalomiţa, :unde

se

ceresci .. Mihail.

şi "Gavril,

se 'aptra

cum

;că

mai

marilor -voevodi
la 'loc

aflându-se

ai :: oştirilor :

de nu:se

pote :a.

*de :primejdiile .întimplătorelor : răzmeriţe, fiind: de multe ori căl-/

cată de oştiri' grele, unde pe. lângă mănăstire sai întîmplat; şi războie 'cu':
mai virtos; fiind în;
iarni,
care i sai pricinuit: multe pagube”şi stricăciu

conac mosafirilor trecători, atât ai. prea .puter-.
este ea
drumul mare, apurur
nicei: împărăţii nâstre i alţi -străini,, cât și a boerilor i 6menilor. domnesci :
ce se trimit
buincidse

cu

treb! 'de. ale: ţăret, dându-se

'ale - conacului

de

la..mănăstire,

la cei

işiiîn

mat “mulţi. cele .tre-

trecutele.:dile

aflându-se -

„Cerchez
acolo dumnâ-lui .Clucerul Alexandru. Filipescu i:Paharnicul Scarlat
cartea
prin
ţărei,
trebile
pentru
Mea
Domnia
de
trimiși
Serdarul,
şi Spiridon:
Mele,
Domnici
pliroforie
dat
dumne-lor de la 29 ale trecute: luni Iulie ai
:
mănăstire
acestă
are
ce
heltueli
atât do starea mănăstirei i de îndestulatelec

acesta din
cu mosafirii, cât şi osebita pagubă ce i sai întîmplat în vara cele făcu
morile
totul
cu
revărsarea apelor, că în două rînduri "i-a stricat
și osebit și
datorii,
cu mari cheltueli, din care pricină ai încăput la grele
au trimis
mănăstiri,
acestei.
egumenul
Gavril
chir.
cuviosul arhimandrit
alți frați
la
de
avut
au
ce
Domniei Mele jălbă de “ rugăciune,că cu milele
a
neputându-se
„Mea
Domnia
de
şi
înnoit
Domni de mal "nainte, cari sai
ne-am riilosti-

ajutor,
se: ajutora,- ca:'să întîmpine grelele cheltueli, : cerând.
să aibă a.
vit: şi -Domniai Mea :printr'acest ; hrisov ce-i dăm,îi .hărăzim;:ca.

pe fieş-care:an,-acolo,
lua'-vama co: se .va'-aduna de la trei bâlciuri,. ce:se fac
sfintului mucenic.
dioa
la
unul
adecă.
mănăstirei,
moşia
la: satul: Slobodia, pe:
lui Iunie, în dioa'
lunei
Gheorghe...i altul. la Inălţare şi altul la.24:de qile:ale:
domnesci întru.
vameșii
iar
Drăgaica,
la
qice
se
nascerei st. Ioan.Boteză&torul, ce
ce se:lua.:
prostichiurile.
cu
nă
vama.dimpreu
tâtă
şi
amestece
nimie- Să nu:se
orinduitul!
de:
înainte
acum, să se: iea. de.:acum
de: vameșii domnesci:-până
ce se -dau pe.
mănăstirei, cu urmare “după: cuprinderea, ponturilor. domnesc
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[ieş-care an; pentru care bâlciuri din porunca Domnie!
Mele făcendu-se tercetare de către Ispravnicii judeţului de la 22 ale aceşti! luni August :în-

sciinţâză că alte Dâlciuri într'acest „judeţ. la alte locuri. într'aceste
qile. de
strbători

nu

se mal fac. De

aceea

întărim,

ca şi 'la facerea

bâlciurilor 'să:

să se păzescă cu nestrămutare și alte bâlciuri la aceste qile ce sunt orîn:..

" duite să se facă la Slobodia, să nu se izvodescă, nici să se sloboqă a se
jace la altă parte întracest judeţ ca să nu se zmintâscă facerea acestor
bâleiuri, de la care Dâlciuri să își aibă mănăstirea folosul ; precum şi vînda-

rea vinului i a rachiului să fie a mănăstirei, după

obiceiul pămîntului, iar

alţi! să fie popriti, ca să lie sfintei mănăstiri de ajutor şi întărire, iar Domnie!

Mele vecinică pomenire. Rugăm

dar şi pe alţi. fraţi. Domni, 'cari în urma!

Creţulescu Vel Ban, pan Barbu

Văcărescu

Vel : Vornic
: de

Vel -Logofăt de ţâra de sus,.pan

Constantin

Filipescu

nostră se vor învrednici „a: [i oblăduitov! "aceşti creştinesci țări să binevoiască a înnoi şi a întări mila acâsta, ca și ale Domniilor Sale mil să
lie .în urmă de alţi! ţinute în sâmă; și am adeverit: hrisovul.'acesta!:'cw
însăși credința Domniei Mele .I& Ioan Gheorghe Caragea : Voevod Şi cu
credința prea iubiţilor Domniei: Mele fii: Gheorghe: Caragea ..Voevod,:
"Constantin
“ Curagea Voevod, martori fiind şi dumne-lor „Boeril.. veliţi. ai.
Divanului: Domniei Mele: pan Radu Golescu Vel Vistier,
pan : Constantin:

ţera: de. sus,;

pan Constantin: Bălăceanu Vel Vornic de ţâra de jos, pan Iordache. Slăti-.
neanu : Vel Vornical obștirilor, pan Grigorie Băleanu Vel Vornie:al :treilea;
pan Dumitrache Racoviţă Vel Vornic al:patrulea, pan Iordache: Filipescu
de jos, pan
Vel Spătar,

Vel. Logofăt de ţera.

I“otache; Stirbeiii Vel Logotăt de obiceiuri, pan Constantin Suţu
pan Grigorie Ralea Vel Hatman, pan : Alexandru: Nenciulescu .

Vel: Vornic:al politiei, pan lacovache Vel Postelnie, pan :Atanasie Hristo-.
pulo-:Vel Logotăt al străinelor pricini, pan Alexandru - Ghica: Vel: Clucer,;

pan Alexandru: Mavrocordat Vel. Căminar, pan Nicolae
: Suţul Vel: Comis,.
și Ispravnic, pan Iordache::Filipescu Vel Logol&t de ţsra de sus; şi: sau:
scris hrisovul acesta
“la .anul “al doilea dintru: întâia domnie a: Domnie!
Mele, aici, în oraşul scaunului Domniei Mele Bucuresci, la anul de la! zidirea -

lumei 7322; 'iar de la nascerea domnului: Dumnedeii și Mântuitorului:'nostru'.

Isus Tiristos
sit (Cod,
,
!

„usi.

1814

L

August

3, de

Nicolae

Logofăt

(XVII, fila 197)
MO

DEI

za

Divan...

IRI
i,

...:..

a

RR

ta

190. Cartea schitului Busea din sud Dâmbovița.

..
p
„i
4 (2?

emle Vlahiscoie. Datam Doinnesca- Nâstră carte..Sfintului şi: Dumne-.
deescului .schit, ce se numesce al Fusei, din sud Dâmboviţa, la care
locuesc.
maici călugăriţe,. și cuvi6sel . Macriner Fusdică! stariţeiși ctitora
acestul:

schit, ca. să. aibă a ţinea şi. 'stăpini stânjent.:
de:300.
moșie, ce se! numesce:
Valea. Negră.i trei; munţi mici, i două pogâne de vie,i o prăvăli
e.în oraşul:

lergoviștei, i doi cai, i:doi bol, i: două vaci 'cu care numita
stariţăcu +
dintral' săă ai înzestrat acest schit, ce este zidit cu dintr'al
săi de Negoiţă:
l'usea şi cu: cuvioşia 'sa; pentru care acestea prin: porunca. Domniei.
. Mele
cercetându-se de către dumiic-lor Ispravnicil judeţului, prin cartea
durânt-lor
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|

însciințâză, ca

atât 'de

ul:

la:

do - lasaii lugerul
ca atât
, că
ui ai” de
adeveritLoan
la alţii
cum'şi

aie

e la
tâte aceste mal sus numite acaretuii sunt! bune ale stariţei şi afierosit
”
DomnicI
“
înaintea
eșind
şi
nimeni,
schit, caro nu: ai vre-o pricinăde către
“dania sa, să mijalbă de. rugăciune, ca să întărim
Mele numita starcuiţă
domnesci, ca să 'se 'ajute a se ţinea tot-daghiuri
privile
cu'
luim schitul
Mea și nu numai întărim
una în stare bună, ne-am milostivit şi: Domnia
privileghii,

acest
dania ce-lace numita stariţă,ci miluim și! schitul icu:
bucatele schitudrepte
'oerit
şi
cum
rit,
dijmă
'şi
ă
vinărici
adecă: să 'scutescă
vremea când”

la:
lui, să iea şi 100 “bolovani sare: de 'lă ocne pe fieş carei an
grămătici,'ce se
doi
preoți
doi
şi
ţie
să
iat şi alte mănăstiri; aşijdererea
de dăjdiişi alte
vor afla în slujba sfintei biserici la schit scutiţişi apăraţi:
poruncim la'
cure
de
ici;
orîndueil. ce vor fi:'pe alți preoți şi pe alți grămit
! să nu
supărare
vă
împotri
şi
i,
toți câţi se cuvine, întocmai să fiţi următor
2
bre
Septem
E
facă; i saam receh gpd.—1814
a
PRI
Ra
IN Ă

(Cod. LXXVII,
Ea

,

|

fila, 198.)
d

-

MI

;

ae

i

ai

a

îi

IRA

ii

scului schit Valea, Caprei
191. Yemle Vlahiscoe. Sfintului şi dumnezee
sfintului ierarh Niculae, marele
din sud Saac, unde 'se:prăznuesco hramul.ărițe, care schit din pricină că
călug
iicător de minuni 'şi se află locuind
: ne-am pliroforisit Domnia Mea
este în pădure, la loc: deosebit, “după cum raoa dumnsâ-lui Vel Logolătului,
atât din jalba călugăriţelor cât şi din anafo
, ne-am milostivit

un fel de ajutor
că sar fi aflând forte sărac şi lără nici
ie! Mele, cu care să aibă a
Domn
ă
carte
şi am miluit schitul cu acâstă
vinăriciă, să ţie şi lude: doi “Smeni străscuti drepte bucate de dijmărit și
să-i ducă la dumnâ-lor Ispravnicii
inY pentru posluşanie, pe cari găsindu-i adeverinţă, spre. ale luași pecedea.
judeţului, ca să-i cerceteze şi să le
acesta nestriimutată tot-deauna, Po-,
mila,
se
du.ipăzin
tluituri de la Yisterie,
e, ca nimeni întru nimic supărare,
runcim Domnia Mea la toţi câţ.se cuvinaşa
este porunca şi voinţa Domniei,
-că
:
să nu facă peste cartea acâsta, fiind embre. 14. ă
e
.
Sept
Mele. i saam receh pd.—1814,

i

(Cor. XXVII, fila 19)
192. 16 Joan

Gheorghe

Caragea

i
Voovod

ÎI

a

isco'
i gospodar zemle vlah
iu

Vel Clual Domnici Mele dumnâ'ta biv
"Ginstite şi credincios boeruled-că' prin 'domnâsca n6stră hotărire, am o:
cere Constantin Predescu, fiin oceni. pe cuvioșia sa' arhimandritul Dio:
rinduit epitrop al' mănăstirei Cotr ce'are a intră la” oteârmuirea mănăstirel,
re
pisic Plumbiţânu; carele! ca'unul
stare o primesce,co sineturi şi ce zest
şi urmeză ca să aibă: sciinţă în ce le primesce aşa Să, fie dator a le păstra,
cum
are mănăstirea, ca întocmai prepreo
cei-l-alţi:
ţii şi esarhii, mănăstirei, cât și ine
atât
ca
de trebuinţă este dar
gumepro
ea
mort
la:
de'
ire
ăst
măn
la
t şi.
veni
dinaintea lor epitropi, ce aii stătut
de
a
otel
'soc
adoscscu toți
nului

Visarion

şi până s'a

cheltuială, spre a se lămuri

lipsit, să-Și 'par

a: poruncim
tâte socotelile: dintre ci; dei acce
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a,

dumitale,

URECHIĂ.

|,

ca adunând faţă la un loc atât pe .proinegumen

pe epistaţii.
cel după

duit epitrop,
să

vremi,

i pe esarh, cât și -

unde fiind împreună şi mal sus numitul. orin-

citesci mai întâiu în audul tuturor, analoraoa epitropiei cea

întărită de. Domnia Mea, făcându-le cunos. ut „că acesta este hotărîrea
Dom-

niei Mele și se cuvine ca toţi acestia să paradosâscă ceruta socotlă,
i lucrurile şi

sineturile mănăstirei pe cari să-I și îndatorezi dumnâ-ta de

a-și
paradosi socotâla curată fără de altă prelungire, care socotelă
teorisindu-se
de dumnâ-ta cu deamănuntul, să se facă şi catagrafie pentru
tote,. după o-

rînduială și tâte acestea

s&virşindu-se prin. catastih în

scris

coprindăt

or
atât de veniti cheltuială, cât și de zestrea,i sineturile
mănăstirei, să se facă
dou& asemenea catastişe din care unul iscălindu-se de
numitul epitrop, să
„se dea
a “sta în păstrare la sfînta Metropolie,. jar „Cel-alt iscălindu-se
atât
epitropului.
Tolco pisah gpd.—1814, Septembre
16.
Da

de proinegumen, i ecsarh, câtşi de dumnă ta,.să se dea
în mâna

(Cod. LXXIV, fila, 142)
193. Je Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod

i gospodar

zemle

vlahiscoc.

„Cu cale fiind anaforaoa acâsta a dumnâ-lui
Vel Logotătului de țera
sus pentru tote cele-l-alte poruncim d-vâstră
Ispravnicilor ai judeţului
întocmai să faceți. urmare.—1814, Octombre
17.
.:...
i.

-.

(Pecetea epd.)

de
ca

Vel Logoftt.

Prea Inălţate Dmne,
După

luminată

porunca

Inălţimei Tale, ce ni se dă la acestă jalbă
a cu-.
„viosului Pahomie arhimandritul proin Hurez
anu' epistatul schitului lede.
leşoiul din: sud' Argeş, metoh

sf. Panteleimon, făcând cercetare, vâdui
, 'că
„arată cum! că acest schit se'află zidit
de r&posatul Grigore Vodă Ghica cel.
bătrân, carele a avut şi mili domnesci
îndestulate prin hrisâvele i cărţile
luminaţilor domni şi cum că de tâte
acelea se ailă lipsit, schitul r&mâind
la prâstă stare şi pe moşia schitului fiind
dou& sate nu arc nici un om,
nici posluşnic şi pentru aceea face rugăc
iune, ca să fie miluit de Măria
Ta.cu câţi-va 6meni.din cei nemernici,
ai. avea: de slujbă; osebit. arată, :că
locuitori! aceia, ce se află

şedători nu arată supunerea a face câte
12 gile clacă și fac. şi :vindare de vini rachi
o tale. și o stăramă pentru al. lor, aliș-veriș,: i, cum, și,pădurea schitului
după obiceiul pămiîntuiui să-l supue dumns cerând porunca .Măriei Tale, ca
lor Ispravnicii judeţu
cât pentru scutelnici
sâă poslușnicii, ce, cere, mă pliroforişii, “că lui... Deci
adevărată
îi este arătarea şi rămâne la milostivirea
Măriei “Tale, iar pentru cele-l-alte
găsesccu cale să fie luminată porunca
Tale
mei
către dumne-lor Ispravnicii județului, şi cât pentru. clacă săInălţi
cerce
teze
şi
de nu vor [i avend
locuitorii vre-un osebi

t! aşedemînt, în scris cu schitul, să-i îndat
oreze a face
câte 12 dile pe an clacă, rînduri, iar nu
tot de odată; aşijderea şi pentru.
vîngarea vinului i a rachi

ului, fiind-că acela este irat al moșiel,

să-l..po-
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Na

prescă pe locuitori a hu mail face vindări de vin și rachiii, ci să se vindă
numai vinul şi rachiul schitului, cum şi pentru pădure datoria stăpânului
este a da clăcaşilor acelora ce şed “pe moşie cu pădure, lemne de, foc, nugle,

pari şi alte mărunţişuri pentru trebuinţă caselor lor, iar nu pentru vindare,
căci pentru lemne

do vindare

i cherestele inu: aă .voie a'ităia

fără: slobo-

denia schitului și fără de cuviincidsa plată, precum
'se va 'fi obicinuindîn
partea locului, ci dumuc-lor -lspravnicil judeţului să dea nizamul' cel cu-

viincios supuind pe cei împotrivitori !a celecu cale casă nu se păgubâscă
schitul de dreptul s&ii, iar pentru banii datoriel:
ce -dice că are a lua prin
cercetare de judecată să-i: facă: împlinire
să să însciințeze 'Măriei 'Tale pricina.—1814, August 30.
.
i
at

Gheorghe -lilipescu, Vel

(Cod LANIX,

fila 203)
Gheorghe

194. Iă Ioan

Logofăt,

ii

1

ii

E

aa

aa

ELI

Caragea i gospodar.zemle

:

vlahiscoie.

După arătarea co .ne face printr'acestă.anatora dumnâ-lui, Vel: Logoltt
de ţâra de. sus, poruncim, atât dumnă vâstră cumpărătorilor vămilor, din
anul trecut și de estimp, cât și dumi-tale cumpărătoruleal huzmetului ocne:
lor din anul trecut, să plătiţi jăluitorului mila acestei mănăstiri, ce s'ail
întărit şi prin Domnescul Nostru hrisov.—1814 Octombre:17.:

Prea

"După

.

p

luminată

mi Vel

DER

-:

pd.)

(Pecetea

Logolăt,

Inălțate, Domnesti

Măriei

,
isiiă,
are
mă plirofor
cercet

a

pate ca

ti

porunca

::!

dă la. acestă jalbă, făcend
Tale, ce; mi..se.

că încă, din

anul.trecut

Maiia

let,:1813

25, Sau.

. după
înnoit hrisovul sf. mănăstiri; Duşco . uude -este „capul, sf.. Visarion
de.
Domni
ii
:luminaţ
toţi
la
de
are
ce
cum se coprinde în hrisovele vechi;
la;
de
însă
ţâră
din,
aici:
de
an
e
.lieş-car
pe
milă
iea
să
mat "nainte, adecă
ocne

po taleri

500.i

la carvasara. .po taleri 100

de

şi [iind-ca arată.;cum

că,

:Măriei:
nici în răzmiriţă nu i sai dat acestă. milă, nici de la bună venirea
şi.
e,
:ocnel
şi
ei:
răzmeriţ
ea
în,vrem
că
ie,
„plirofor
luaiit
şi
ale până acum,
cumpt-.
plăti
a.
de
ă
rînduial
“ămile sat vîndut de stăpînirea de atunci cu.
rătorii

de.la ci

peste

banii vistierică..şi ;milile mănăstirilor,

după hrisovele:

în anul;
domnesci, precum. şi: vămile după. acestă orînduială sati vindutsă,și plătesca,
trecut şi .estimp,
iar pentru

ocne

şi după dreptate

de..la

datori sunt acei. cumperători

ă
. venirea
bun

Tale, în.anul' trecut ai
Mări,ei

fost:

în:. credinţă:
vîndute la dumnâ-lui: Vistierul: Moscu, iar,. pe - acest. an.; sunt.
o..va da
datori,:s
sunt
ce
cei.
la:
de
şi la cererea ce face.de a .i:se împlini
rămâne:
ani:
doi
acești.
ocne.pe.
la,
de
iar
“Tale,
i
“luminată porunca Inălţime
i
Iti
la milostivirea Măriei 'Tale.—1814 Septembr

Gheorghe Filipescu

:;:. pp.
Vel.Logof&t.

(God. LXXVIIL- pag :319)
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V. A.

„195. Jă Joan
„ Cuvioşilor; egumeni

URECHLĂ

Gheorehe

al: mănăstirei

Caragea Voovod..

Radului

Vodă

i

i al mănăstitei

Mihaiit

Vodă'i“al mărnăstirei Spirei, (iiind-că prin osebit pitac'al Domnie Mele am!
orinduit.pe

dumne-lui

mănăstirei

biv Vel Cluceru Predescu, ca să teorisâscă socotelile

Cotrocenilor de venit şi cheltuială, tot, din vremea epistaţilor ce

ai fost la mănăstire, după, mârtea egumenului Visarion, cât și din vremea
proinegumenilor, după cuprinderea acestui domnesc al nostru pitac, din vre-

mea ce aii murit egumenul Visarion
epitrop

până când am

al aceştii. mănăstiri pe cuviosul

poruncim

şi Cuvioşia

Cuvioşiei Vâstre, ca împreună
Vostră,

orînduit Domnia Mea

arhimandrit Plumbuiţenu; de aceea

cu numitul

orînduit boer, să fiţi

unde să [ie faţă, atât cel de acum proinegumen al mănă-

stirei Cotroceni, cât şi cei de mai înainte epistaţi şi proinegumeni și dimpreună cu arhimandritul Plumbiuţenu epitrop, să faceţi cercetarea cu deam&runtul pentru tâte condeile cheltuelei și câte dintr'acele se vor găsi de
prisos

și fără de trebuinţă

cheltuite, să se seaqă din

suma cheltuelelor; iar

câte se vor găsi bine cheltuite să rămâe bune; aşijderea să teorisiţi şi tote
veniturile, câte vor. fi primit cei după vremi epistaţi, din care venituri,

scoțând numai

telă de venit

cele bune. şi drepte cheltueli, să aşterneţi apoi curată

şi cheltueli,

pisah gpd.—1814

Octombre

şi să arttați Domnie! Mele
5.

-.:

a

soco-

prin anafora 'Tolco
a

|

“COod. XXIVAla 105,0
196. 16:Joan

Gheorghe

Caragea

Voevod i yospodar zemle vlahiscoie.

Pe acestă alăturată anafora a preosfinţiei sale părintelui Metropolitului
și a dumne-lui Vel Logofătului de ţâra de sus, ner&mâind odihnit Sava :

schimnicul

Panteleimon,

înaintea

cu cek-l-alți

călugări

orînduitul

Domniei

Mele

ot

schitul

zapciă: vătaf

cu' Clucerul

de

Cornetul sud

Argeş,

metoh

Constantin

Predescul

epitropul

stirei sf. Panteleimon, dicend Sava în 'tacrirul săi, că de vreme
sfinția sa părintele ' Metropolitul' și

si.

Divan, 'l-aă. înfățișat la Divan

dumnâ-lui

Vel

Logolătul au

ce

mănă-

prea,

găsit cu

cale a se izgoni! de-la acest schit Cornetul la schitul Stânişâra, unde:
aii tost mal inainte
'cu locuinţa pentru cuvintele ce sunt arătate în analora, nici el nu 'cere a mai fi cu 'locuinţa acolo, ci se va muta înapoi : la

schitul Stăniș6ra, numai: să li: se
plătâscă cheltuelile ce ai făcut la.
schitul Cornetul dându-li-se: și păsuială a mai şedea acolo până la viitorul

Mart' ca să-şi erneze

loc'a le erna,

vitele ce ai, fiind-că
'la schitul

sâi de nu

să li se lase acest

Stânişora

nu ai 'mij-

schit a'l mal avea încă

pe

ș6pte ani, ca să își potă scâte cheltuelele ce le ai făcut la 'dregerea şi întemecrea, sa i la pricina judecăţet ce ati avut cu popa Ioniţă pentru scoterea

moşiei

schitului;

după

acâst
am întrebat
a'

Domnia

Mea

pe

Clucer

pentru

CÂȚI ani ai avut dat: acest schit la jăluitor
ul și răspunse că i Pai dat,
? Sava
fără de soroc, 'în câtă vreme adecă 'se va purta cu orinduială, și cerendu-se

de li Sava

zapisul

cu

care

su orînduit el acolo, ne-aii artăat o carte cu!

let 1811 levruar a proin Metropolitului Ignatie, iscălităși de Clucerul epi- tropul, cuprindătâre, că după sulletesca rîvnă ce aă arătat Sava că are la
acest schit, cu al duce iarăși la acea după cuviinţă ținere cu pre înnoirea,

ISTORIA ROMÂNILOR
celor stricate

şi

întregimea 'celor

"251:

de lipsă;
şi ca să 'nu

denie şi. pustiire,, primindu-l rugăciunea, l-ai dat'acest

ajungă

la prăpă-

schit sub :epistasia

şi purtare de grijă a,.luj, carele urmând, osebitului aşedămiînţ, ce are:a. se..
lace cu epitropia spitalului pentru - dregerea și -preînnoirea i celor 'stricate

i pentru facerea celor. de lipsă; şi pentru::răspunderea ;embaticului” po-tot
anul la numitul. epitrop
şi: pentru adăogirea ! şi: sporirea - schitulul,'::care,
prin catastih de perilavi, după orînduială i sui

fost făcut teslim, să aibă acest!

schit în epistasia sa fără de strămutare.
După care :întrebându-se-Clucerul.

și pentru deosebitul. aședămînt unde:est6? răspunse, că'nu saii făcut,:fiind-:
că nu sai mal artat Sava în urmă. Deci 'din.. cuprinderea
.aceștii :cărți:
dovedindu-se că acest: schit nu sai dat:Savel-.cu soroc: hotărît, și el:din:
cercetările de la :faţa 'locului i. din :însciinţarea :arhiereului Eparhiei ; dove:;
dindu-se cu urmări împotrivitore' cinului .şi podvighiului sti, și pricinuitor:
de zizanie, cererea: ce;lăcu. a:i.se:mal-lăsa: schitul încă şepte ant:nu :fu:
primită Domniei. Melc, fiind chiar .urmările “sale: pricinuitâre scâterei lui:
din epistasia 'schitului, iar nu Clucerul;;precum asemenea .nu':are icuvent:
nici la cererea de cheltueli,.ce qice: că a făcut .la 'dregerea schitului în;
vreme ce nici însuşi n'a tăgăduit: în: Divan; că-ati- fost 'embatichiar! dând!
pe an numai câte taleri.50 embatic.
la: spitalul st. Panteleimon;.și! precum
spitalul nu .putea să-i câră. mai mult în câtă vreme'aii avut schitul :sub!
cpistasia sa, aşa. nici el de ai vrut să cheltuiască mai: mult peste venitul:
ce lua nu.are cuvânt a cere plată :de 'cheltuelile de: la -epitropie; asemenea:
nici cererea
de :cheltuială ce .va fi făcut cu'acel popă loniţă pentru :desro.;

birea moşiei. schitului nu: lu: primită ' Domnici Mele, ;.pentru

că. desrobind,

acea parte de moșie: și-a lăcut adaos, la. venitcu care 'însuși- s'aii. folosit;
iar cererea ce 'mal lăcu:a li se:lăsa-vitele 'laă:schitul' Cornetul până: la luna:
lui Martie, ca să'le scoţă din iarnă avându-și nutreţul cel trebuincios acolea;

(cu: legătură însă ca nime:
fiind că-aă primitr'o şi: însusi .Clucerul!epitropul
lase: un::mirean”

mar-fie:acolo, 'ici: să-şi

să.nu.

călugări

nea din

păzitor iŞ

ca:
purtător de grijă a acelor :vite), lu. primită -Domniel:Mele,: şi:: hotărim,:
viitorea
până:la.
Cornetul
schitul
întracestaşi chip să aibă a și le'ţinea la
lună a lui: Mart, iar Sava împreună şi cu:toți călugării să: se ridice: numat:
decât de. acolo, mutându-se 'la. schitul Stănişâra,' cărora, de'a sa: bună „voie!

şi taleri: 500 de la'epitropie ajutor
hărăzi

at -primit Clucerul a le

pentru:

mutarea lor, luându:și: şi. vasele.i odăjdiile- bisericei: numai cele câştigate:
şi făcute de: el, și: să; păradosescă Sava li epitropia:'spitalului: totă: mişcă-:

târea și nemişcătârea :zestreicâtă

după
este a schitului,

catastihul de peri-;

lavi, ce'i sad daticând i sai făcut teslim schitul, fără «de a'lipsi măcar-un:
fir, iar: porumbarul &e dice Sava'că “l-ai făcut din: noi, cu tote “că: epitropia'
nu era:'datâre al priini; dar;.Domnia ! Mea: musadea/ făcând; către ei; 'hotă-!
rîm,; cu: preţuindu-se:la;fața locului, să li se plătescă de către epitrop şi el!
schitul: Cornetul: spre:iuli
cu totul fără de altă;:zăbavă'de:la
să se:ridice!
face:zapt epitropia,:căci- de se „vor 'arăta: iarăși ceu'ivre-o Icâtușt de puţină”
întârdiere şi pricinuite, atunci nui numat''vom 'orîndui: Domnia Mea'mum-!
Daşir.:de-I. va ridica, ici încă hotărim, să: fie' lipsiţi şi' de ajutorul de taleri!
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„197. Hrisovul ședlei clinesci de; la, Trapezunda. pentru taleri 200.;..
„de da ocnă şi taleri 200 dela, Carvasaraoa. din vămi.:
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-“Zemle “Vlahiscoe. 'T6tă. facerea

tindenea; este bine. primită
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de..bine 'şi: ajutorul în ;tot.locul:și :pretu-.

lui. Dumnedei,

iar. ceea: ce: se

va face la locuri.

pricinuitâre binelui;şi folosului. de obşte, cum; şcâle:de învățături, cari îm-podobese:pe 6men
cu. înţele
i:
pciunea, cu cuvîntul și cu luminarea credinţei.
şi a cunoscinţel.de Dumnedei şi altele asemenea folosităre obştiei,
acelea
cu'atât:sunt mai: cuviincids.şi.
e plăcute lui Dumnedeii,în cât cu deosebire
ai. datorie *Domnii şi: Oblăduitorii ce au. câștigat de la'Dumnedeii
puterea
de:a face bunătăţi:a :se osîrdui spre! întărirea și ' întemeiarea
'lor
şi a:.le
ajuta: din' harurile ice au dobândit, .pentru. folosul. ce dicem
și
binele
ce pricinuesce: de: obşte, iar.nu-numai în parte. Drept aceea înscii
nţându
-ne
Dom-.
nia Mea că de: câţi-va ani la. Trapez- und
s'a. înălţat:
a
din noi o şc6lă do:
învățătură” elinâscă, prin fierbinte silinţă și. osârdnică epistas
ie a. duhovni-.
cescului -și: iubitorului.

acesta

cum

-și a

de învă&ţături,; păstor'al locului, . fiind lăudată fapta
însuși orășenilor acestei politii,ca nisce: buni . iubitor
i 'de:

învăţătură,şi! ajutători :spre buna ; întocmire

a s&virşirei:

acesteia, :care nu:
este de; puţin. folos, atât lor cât şi: altora iubitori
de învăţătură şi:la acest;
fel: de lucru fiind trebuinci6se: multe “cheltueli
de a se putea ţinea tot-deauna în stare: bună. şi a merge :spre sporire, de
aceea făcând Domnia Mea.
cercetare-găsit'am:rînduiala făcută de la Domnia
Sa Constantin Vodă Ipsilant,
prin. hrisovul: ce:l:.vădum, cu lâtul 1801 Decembre
1,:ca să aibă de aici din:
ț6ră 'şc6la acesta: milă .pe :an taleri:400, însă taleri.
200 din vămi de:la car-:
vasara :şi” taleri 200 -de: la..ocne,; și: după rivna'
ce-uvem
:și Domnia. Mea:
pentru: buna: întemeiare 'a:şcolelor,: ne-am. milosti
vit: şi: printr'acest hrisov:
ce-l .dăm,; întărim. acestă 'orînduială şi. hotărim,:ca
să iea pe -tot anul aceşti!
taleri. 40 prin epitropul ce-și vor .orîndui, jumă
tate
de la ocne. și. jumătate!
din vamă:de la: carvasa

ra, spre a; [i de ajutor, de întărire .și chivernisslă:
șcOlei: acesteia. Rugăm i dar, şi pe'alţi: fraţi domni”
cari: în: urma nâstră.vor:
îi oblăduitori

;acestei creștinesci țări să: bine-voiască
'a. înnoi:și a- întări :acâstă: orinduia
ca. lă.
şi 'ale Domniilor Sale ;milt: şi faceri.
de 'bine :să fie în:
urmă .de alţii ţinute; și:am adeverit hrisovu
l acesta: cu'iînsăşi domnâsca'”

nostră :iscălitură și :pecete. şi: cu credinţa

Gheorghe

Caragea Voevod,

prea. iubiţilor :Domniei Mele fir:.

Constantin; Caragea ; Voevoa;::martori

fiind şi:
dumne-lor -cinstiţi „şi credincioși boerii -veliţi. ay.
Divanu
lui
Domnie
r':Mel
e:.
pan Radu:Goleseu Vel Vistier,:ipan Constantin:
Creţul
escu
.Vel:B
an,
pan
Barbu :Văcărescu Vel Vornic de ţ6ra -de: sus,:pân .Consta
ntin Bălăcânu Veli
Vornic. de iţ6ra. de jos; pan: Iordache . Slătineanu
VEl
-Vornie
ial: obştirilor,!
pan Grigore: Băleanu. Vel'.Vornie al. trepan:
ile
Dumitr
a,
ache
Racoviţă:-Vel:
Vornic, al: patrulea, -pan: Iordache Filipescu
Vel Logotet:de.:ţera de:sus, pan.
Constantin Filipescu;:Vel ..Logofăt-de -țera.'de :jos,*pan”:Costache,i StirbeiiăVel; Logot&t: de obiceiuri,pan:

Constantin . Suţu .iVel Spătar, pan Grigor
e!
Ralea Vel..Hatman,! pan :Alexandru - Nenciules
: Vel.:Vo
cu
rnic al politiei, pan:
lacovache Vel Postelnie, pan Atanasie Hristopolu
:Vel Logofăt al' străinelor!
pricini, pan AlexandrGhica
u; Vel Clucer, pan :Alexandru Mavrocordat Vel:
Căminar şi Ispravnic, pan Iordache Filipescu
Vel Logofăt de ţera de sus,
și s'a scris hrisovul acesta la anul al doilea dintru
întâia 'domnie a DomPa
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“ Milostivire facând! "Domnia "Mea! asupra,
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ocenelor,. să i, se dea.
Vel „Nistiere loan. „Moscii epistatule, al
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ă jalbă. a sta!
porunză, Mâriei” 'Tale,' ce! mi se dă “a acest
şi cerere ice
rel
arătă
tor. Bind, ăn luat, s&ma.

rițel ot schitu! Vitorita, urmă
ae are! schitul mergend numita de
face, că după, juminatele “cări domnesc!
lut "Vistierul ? Moscu epistatul: oenelor
asi cere bolovani. de sare, 30 la 'dumne: se jăluiașcă, mmal întâi Mâriet "Tale;
nu

ar fi vrut

câ'să-l “dea; "gicendu-i că.

Sale acele cărți
cerere prin plecată "sluga MărielTale,
cu let 1813
l,
și deosebită luminată cartea Mărie
cmai

după care făcând acum

domnesci, se vEdu
Mai 10, prin cașe

i se întăresce

milele

schitului .şi: a şi lle avea înto

"954
',

n Vo. A. URECHIA

şi pe deplin, poruncindu-se;și pen
acea.
tru
sare pe tot anui ași. lua „de. la
ocne, la care acestă „«lrepțate având schitul, găsesc cu cale să fie luminată

porunca Măriei

Tale, a se da schitului arttata sare ca o milă domnâscă

înnoită și de către Inălţimea 'Tă, mal ales acest schit unde se află călugăriţe locuind şi petrecând, care aceste mili le ai spre ajutorul şi hrana
lor,
iar hotărîrea, rămâne la Măria Ta.—1814 Noembre 22.
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După arătarea ce face dumnc-lui

i ospodar zemle
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Vluliseoe.

printr'acestă anafora

, întărim Domnia Mea cartea de epistasie, ce s'a trimes aici,
de la părinții cer
de jos pe numele lu! Stratonic, ca să-și aibă urmarea
sa întocmai. —1817,
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printr'acâst
jalbă :ăce aă dat

de la

la care

Ioanina

metoh

având

un

cu sfat de

metoh

obşte
al părinţilor de jos, ati orinduit epitrop pe un Straton
ic a fi îngrijitor și
purtător de orijă în tâtă viaţa sa aflându-se om;cu
frica lui Dumnegeii şi
cinstit, carele nu numai că ati înmulţit embaticul
metohului, ci încă aă
hărăzit

şi. taleri 1.0şi00,
osebit la fie-care doi ant se |6gă să trimiţă şi câte
un catâr ja numita mănăstire, [ăoăduindu-se să merem
etisâscăşi metohul,

după. cum, prin cartea

mănăstirei de simfon
ce..oie

la mâna sa se coprinde, la a cărora jalbă mi 'se poruncesce de; către are
Inălţim
ea Ta'casă cer;
cete7,şi la, cererea
'ce lacsă artt în scris. Următor fiind am făcut cerea:
tare şi mai întâiii am cerut la jăluitor; câ 'să ne arate
lonie a mănăstirei pe care o vădul la mâna numitu acea 'carte de sin:
lui epistat Stratonic
încă de la Iâtul trecut Iulie 30 şi cu coprindere întocm
al: după cum mal
Sus se arată, ci fiindcă jăluitorii epitropi dic că și el cunosc
ând.pe numitul

epistat'de om cinstit şi cu-bun

proeresis atâta numar că unil: din boeril

pămiînteni din. sud Slam Râmnic, îl supără, cer

numitei mănăstiri
ce

o: are

Stratonic

ca

cârtea de

să i se întăresc
şi ăde

simlonie a.

către

Ta, spre, cea, desăvirşită, epistăsie a numitului metoh până la stirşitul Măria
vieţel
lui, a căroră; cerere. și „rugăciune .părendu-mi-se a fi cu cuviință, rămâne
la a.Inălţimei “Tale milostivire şi hotărire.—1814.
Noembre 23.
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201. Cartea preoţilor ec'se ajlă slujindla biseriedi domnescă ot...
drepte bucatele lor.
Caracal, de aperare şi de seutâpelă:
iati
viată
„d
.:

,

E

Homle Vlahiscoe. Datam
domnescă

jind la biserica
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domnâsca nâstră-carte preoţilor ce 'se află slu-

ot Caracal

sud Romanați, anume

popa Hristea

popa
sin popa Stanislav i popa Dumitru sin Popa Petre,i popa Voiculisin
lor în pace
casele
și
[ie
să
ca
Hristea,
popa
sin
Pârvul
diaconul
i
Dumitrul,
preoţâscă,
şi ertaţi «dle birul preoţesc şi de alte angarii ce vor eşi pe tagma

stupii
de nici unele să nu fie supăraţi. Aşijdereasă scutescă de dijmărit dom.biserică
acestă
fiind
că
pentru
200,
vedre
vinăriciii
de
râmători 160, îi
milă prin cărţile
nâscă, at avut de la fraţii domni de mal! înaintea nâstră
la dijmărit ait
şi
cât
dăjdiilor,
scutâla
ce le vtdum coprinditore atât de'
iar ' Domnia
100,
vedre
vinăriciti
la
şi
rîmători
i
stupi
avut scutelă de 80
credincios
și'
cinstit
Mea acum după rugăciunea ce ne-a făcut dumne-lui
milostivit
ne-am
Filipescu,
Iordache
boerul Domniei Mele Vel Logofătul

'se vede mal sus.
precum
şi am înnoit scutela dijmăritului şi a vinăriciului,
r, şi vouă celor
vinăricerilo
Drept aceea poruncim şi vouă dijmarilor i vouă
Mele toţi
Domniei
a
carte
acâstă'
ce veţi strînge dajdia preoţilor, vedând
fel
vre-un
face
va
ori-carele
că
lor,
bucatele
şi
să aveţi a vă feri do casele
ȘI
'certare
lua
vor
cartea Domnie “Mele, uni! ca aceia
re
de supărapeste
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pedepsă; i saam
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dămnâ-lui
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şi credincios! boerului
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de pe apa Colentinei:
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pe: preoți
;an:
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eşi
vor”
ce
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un ceteţ aptraţi şi scutiți de tâte. dăjdi
d-că la
:-fiin
şi
şi .de la'sf.: Metropolic:
Domniei Mele Nicolae

Văcărescu

şi pe mireni, atât de la Visterie, cât
se: prăznuesce hramul sfinţilor. ierarhi
acesti biserică unde se cinstesce și
al marilor dascăl:ai lumei "Vasile,
Nicolae episcopul .de la Miralichii şi slaviei nu ati preoții alt. mijloc de
pravo
Grigore şi I6n Zlataust luminătorii
trebuincisa

lor chivernisslă,

deosebi de acâstă milă, ne-am

milostivit :Dom-

milă
legii slintei biserică ca să aibă;
la.
nia Mea de am hărăzit şi acest privi
25
taleri
Domniei Mele, să iea- adecă:
la hramurile sale de la Visteria
si.
d
tulân
îndes
.
ca cu acest ajutor

:30,
Decembre 6 şi taleri25 la Ianuarie
ă necontenit Și numele'Domniei Mele
nâsc
pome
se
să
sti,
biserică pe preoţii
bial unul: ctitor; pentru că acestă sf;
ca
la siintul jărtfelnic .de a pururea
ă slava: lui. Dumnedeii
: spre
rumuseţat
înt
şi
serică fiind din temelie zidită
escu părintele mal sus
Văcăr
lanache
de câtre răposatul boer biv Vel Banul
or domni de:mai

fost tăcut dumnâ-lui fraţil
numitului boer, rugăciunea ce a privi
legii prin cărţile Domniilor . sale ce
acest
it
înainte i sat fost hărăz

a r&posatului:: domn: Mihail. Suţul
se vădură și de către noi, însă -o:.carte
: a Domniei Sale. fratelul: Alealta
iar
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ce Ni se ace: printr'acâstă analora
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Indlțale Domue,

aşi avea

Fovruar 2,
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fiinţa,și tăria sa intoc-
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+ După Inminată porunca Măriet Tale; ce prin întărire
la analoraoa logofeţiei
sai dat de la trecuta lună lui .lunie '14 pentru privil
eghiul ce are metohul
sf. episcopii Râmnic, ca, înălbitul cerci albe şi vindar
ea lumînărilor făcute
să fie numai a metohului, după privileghiurile domnes
ci,:ce din : vechime
aii avut, care s'aii întărit şi de Măria 'Fa şi cu câtahri
sis se amestecă și
alţii din neguţători prăvăliași la acesta, pentru care
cu tote că era datori
a plăti: folosul acela ce se 'cuvenea a metohului,
dar musadea făcendu-li-se
de Măria Ta, sait apărat, și pentru! câra şi: lumînă
rile ce le-ai avut gata
Sai poruncit să le facă zapt sl. episcopie şi lăcen
du-se socotâla preţului
acei mărfă, după: drâpta' curpărătârea
lor, câţi bani 'se vor aduna peste:tot,
jumătate :să
:. plătes
-ăcă - peşin, iar “jumătate. să-i
poruncindu-se ca: de astădi înainte: să nu fie slobodplătescă peste ș6se: luni,
i alți 6meni a ţinea în
prăvălii nici a. vinde -câră albă sâă: lumînări albe,
afară numai apaltadovrul
sf. episcopii; după care: luminată hotărîre -puind
trâba, în: lucrare s'aă: mai

întîmplat. și alte. pricini, întâi: pentru -câra albă 'că;
s'au săsit multă turda
de r&mășiţuri i strîngere de lumînări stricate
şi stătute
mult, îngă!benite,: care. este : pesto. putinţă. a se .vinde
în loc de câră 'albă
de nu sei va: mai: înălhi câra al doilea. și de iu
'se
multe pricini între. metohul " episcopiel cu numiții vor” preface, şi ai fost
„am înduplecat pe. sf, episcopie a le: plăti cu: preț neguțători: pentru preţ;
bun, „precum. neguțătorii
aceia Ge: făcuse
adecă 'amestecătură,

ră! vîndare: şi. avea lumînări. i câră sait mulţăm
it,: al; doilea
pricină ;aă:fost pentru plata: lumînăril
'şi a:cere
ori, că n'ait primit nici într'un
chip, nică: sorocul.
cel hotărit de: Măria Ta, nici mai. puţin, și așa
vădend că
nu pâte:-lia săvirşire pricina; am îndatorat pe sf.
apiscopie.de at:plătit și .
toți „banii 'peşin, ipentru' care -plată .şi desfacere
a lor. at făcut şi alăturatul
engrafi înscris, prin : care se legă ca de acum
înainte
.să nu ai'a:
bă
se:amesteca “intru. .nimic 'la facerea i alișverişul lumînă
rilor de: câră albă, nici
de faţă nici pe ascuns, iar ork-carele dintre el.se
va dovedi împotrivă! următor,. unul ca acela

nu. .numal să se pedepsâscă de. către. drâptajudebată,.

ei-

încă și acea

marfă
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ce se:va.găsi să să iea contrabont dându-se la trebuinţa

spitalurilor, şi fiind-că de acum înainte pricină n'a mai rămas, arăt înălțimei Tale mijlocul săvirşirei ce s'aii făcut, că să se dea şi luminată întă-

rirea Mărie Tale a se păzi şi zapisul lor cu legătura
de pini ce fac, ca
să nu so mai îndrăznescă de acum înainte nici a înălbi câră sâă lumiînări

albo de vindare,

nici a.se amesteca

cu nici un fel de mijloc la facerea și

alişverişul lumînărilorşi a cere! albe.—1813 lulie 9. Vel

Logoftt.

|

...

(Cod. LXXPIII, pag. 334.)
204. Ia

Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod

i gospodar zemle vlahiscoic

De vreme ce orinduiţi teorites ai socotelilor aceştii mănăstiri
nici 'o urmare nau făcut până acum la porunca ce li sai dat, după arătarea
ce ni

face printr'acestă anafora de către dumne lui biv Vel Banul Grigorie Brân-

coveanu eforul mănăstiret, poruncim Domnia Mea, ceauşe de aproql, să faci
mumbaşiret orinduiţilor teorites, ce se arată mal jos, ca fără de altă zăbavă

să pue în lucrare şi.:săvirşire porunca Domniei Mele,
pitac şi să ne arate prin anafora.—1815
Fevruar 2.

ce

li s'aii dat prin
DE
e

Prea înălțate Dome,
Tiind-că după

luminatul pitacul Mărie! Tale, care s'aii dat: către orinduiţi!

teorites ai socotelilor mănăstiri! Cotrocenilor, adecă dumne-lui Clucerul Dinu
Predescu i arhimandritul Teodosie Raduliotul, arhimandritul -Mihaliotul și

egumenul Epiriotul, ca să cerceteze cu deamăruntul de faţă şi cu epitropul
de acum orînduit arhimandritul Dionisie Plumbuiţenu, atât dreptele venituri
ale mănăstirei, cât şi: cheltuelile câte s'aii: făcut în trebuința mănăstirei şi
datoriile mănăstiresci

nici

cât până acum

cu

şi

este însărcinată

care

să ar&te: Măriei

Tale în

pe: deplin de către orinduiţii
o urmare nus'aii:făcut

teorites, şi fiind-că acestă “cercetare este trebuinţă a se face spre ase lămuri o
dată socotelile mănăstiresci între proinegumenul 'Ignatie şi cei mal dinainte

ca să se vadă

epistați de la mârtea răposatului Visarion,

şi veniturile cari

sunt și datoriile ce sunt să le plătescă, și pentru ca să nu-se mai prelungescă
vremea, nu lipsiiii după datorie a ruga pe Inălțimea Ta, ca de iznovă să
se dea luminată poruncă tot către acești orînduiţi teorites, a pune în lucrare acea cercetare până este şi proinegumenul aici de faţă, aşternend
o socotelă drâptă şi lămurită și urmând întocmai” după cuprinderea lumi.
natului pitac al Inălţimei Tale și să arâte Măriei. Tale cu anafora, ca să
se dea hotărirea dreptăţei, să scie şi năstavnicul cel de acum al mănăotcârmuirea lucrurilor şi trebilor mănăstirel
sticei cum să urmeze întru

a le pune în bună
al Divanului
+
„:

Grigorie

orînduială; la care pricină să se orinduiascăși zapoiii

ca să facă cuviinciosul
Brâncoveanu.

X—lstoria

2.

SE

i: -»

“-(Cod., LXXVIII, fila 317);:
V. 4. Urechiă.— Tom,

mumbașirlic.—1815 Fevruarie
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- Vodă refuză
şi numesce
si,

a recunbscede egumeh' pre un:trămis:de la s-tul Munte

direct egumen,

printracest-act:::

:

i

3

N

205.Ja Ioan Gheoeghe

Caragea

Voevod

i gospodar

zemle vlahiscoie.

Vădută fiind de toţi prâsta stare şi greaua datorie.
întru :care ai! ajuns
acestă mănăstire din reaua otcârmuire a acelui proinegumen Visarion ce ai
murit, în cât în adevăr dicem, că nu pâte fi destoinic fieș-care de a egumeni
la un acest fel de dărăpănat locaș, care a se aduce la. întremare, și întrezime are trebuinţă de un om cinstit, vrednic, bun econom “și cercat în
faptă (adecă însoţit cu tote câte ctitoricescul testament povăţuesce) de a

egumeni într'insa, precum
Dionisie

pre

carele

şi

vedem

înşine

că este 'acest arhimandrit Plumbuiţenul

îl

cundscem

destoinic

întru acâsta, având

dovadă înfiinţată buna stare a mănăstirei Plumbuita întru carea ai adus'o
vrednica otcârmuire a egumeniei sale, căci de se' va orîndui unul ca acest

Ignatie alesul

de către părinţii: cel :de jos, acum

venit întâiii aici, fără de

pracsis la ale. egumeniei necercat :de bun: otcârmuitorşi împotrivă dovedit
de r&ă iconom, în puţina diastimă ce a avut otcârmuirea mănăstire! pre-

cum ni se arată printracâstă anafora) după ce:este urmare împotriva cti-:
toricescului testament şi spre a mănăstirei desăvîrşită dărăpănare, apot şi
o mulţime de săraci şi văduve (cari 'și-aii încredinţat puţina stare a banilor lor, la acâstă mănăstire, ca la o căsă întocmită într'adins pentru faceri

de bine) vor rămânea întru o nemărginită

desnădăjduire

și tînguire; tote

dar acestea privindu-le: Domnia Mea primim chibzuireu. și alegerea ce aii
făcut părinţii arhierei şi dumne-lor: boerii printr'acâstă obştească anafora,

fiind următre întocmai acelui testament ctitoricese, după care şi întărim
epistasia arhimandritului Plumbuiţenu Dionisie la acestă mănăstire ,Cotroceni, hotărîm ca, în câtă vreme se va 'purta numitul arhimandrit întocmal

și întru tote după aceeași orinduială ce se cuprinde în anaforaoa dumntlor» boerilor. efori, cari s'aă întăritde Domnia Mea încă de la 10 ale tre-

cutului: Septembre, să fie nestrămutat din epistasia egumeniei aceşti mănăstiri şi după. petrecania sa are să se chibzuiască. pentru cele de. folosul
mănăstirei,

păzindu-se

iarăşi atât ctitorivescul -testament

al r&posaţilor

cti-

tori, cât şi orinduiala hris6velor celor, dinaintea: nâstră fraţi luminaţi Domni.

„cari saii întăritşi de

Domnia. Mea.—1815

_(Pecetea gpd)

i,

(Cod. LXX VIII, pag.:286,):.

Fevruar:2.

- .

|

Da

Yel Logofăt

aia

-

"Pre înălțate Domne,

După luminată porunca Măriei 'Tale,
cs prin pitac ni saă dat, ca să luăm

sema

ctitoricescilor

orînduel
ale mănăstirei
i

Cotroceni

i domnescul

hrisov

ce este întocmit pentru mănăstirile cele închinate jos, așijderea să vedem -

și analoraoa

dumnâ-lor

orînduiţilor efori i luminată

întărirea Mărire! “Tale

ce sa dat la aceeaşi anafora pentru aședarea cuviosului arhimandrit chir
Dionisie Plumbuiţenul la epistasia acestei mănăstiri Cotrocenii cărţilor de
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de la părinţii mănăstirilor-de-jos,cu

cerere de

a rt-

mânea tot proinegumenul Ignatie, ce este trimis de acolo şi chibzuind adevărul şi folosul Şi găsind cele mai alese. mijloce ce vor privi spre a mănăstirei îmbunătăţire și ușurarea datoriei de mare: sumă sub care este mă-

năstirea cădută, să le ar&tăm .Măriei Tale prin 'obştâscă anafora sâi într'o
unire cu toţii dându-ne părerea că sunt .destoinice spre a mănăstirei bună
otcârmuire

câte până

acum

s'aii întocmit

asemenea să arătăm

Măriei Tale;

următori fiind luminatei porunci ne-am adunat cu toţii la un loc, unde
chemând de faţă şi pe proinegumenul Ignatie ce s'a fost trimes în anul trecut de părinţii

Sfetagoreni egumen

la acestă

ctitoricescul hrisov al răposatului întru

mănăstire, am citit ma! întâiit

fericire domn

Şerban Vodă

Can: .

tacuzino, ce a făcut şi a înzestrat acâstă mănăstire și scrie, că-a dato şi
a închinato cu tâte ale ei la 20 de sfinte mănăstiri, ce sunt la sf. munte
Atonul, cu legătură şi cu hotărîre, ca cu sfatul tuturor părinţilor să se alegă
egumen şi să se trimiţă aici la mănăstirea Cotroceni, însă nu din călugării
de la tâte mănăstirile, ci numai dela cea dintâi și a doua pendădă, carele să fie om cu frica lui Dumnedei, smerit, înțelept şi practicos, mărtu-

risit întru bune

fapte, deprins

în

cinul călugăresc

şi să urmeze

întocmai

Măria Sa, fără a fi volnie nimenea
mișcător

sâii

nemișcător,

cu

grija

trebilor

mâănăstiresci

povăţuirilor

ce

se

și curat la

dai

de către

ci pururea

să se ne-

să vînqă vre-un lucru de ale mănăstirei

veri-ce

fel

de

pricină,

voiască să le păzâscă, să le lucreze şi să le adaoge şi din veniturile mănăstirel să se poprâscă întâiii câte vor fi de tâtă trebuinţa mănăstirei de aici
şi ceea co va prisosi, acel prisos 'să se trimiţă la Sfetagora, spre ajutorul mănăstirilor de. acolo, iar în timpil cei neroditori să se trimiţă

mal puţin, precum

vremile vor aduce, dându-și egumenul

care trel ani, iar de vor

părinţi!

urma

călugări

împotrivă

socotela la fieș:

şi vor strica şi

vor călea şi nu vor ţinea legătura ce-ai făcut Măria Sa, atunci dă voie
ctitorilor rudenii ce vor fi mai de aprâpe din sângele Măriei Sale, să scoţă
pe aceia şi să pue alţii înţelepţi şi de buni Gmeni cunoscuţi și mărturisiți
de vrednici şi trăitori în bune fapte, spre a 'otcârmui mănăstirea lără de

a avea tr6bă Sfetagoriţi!, de vreme ce se vor cunbsce păgubitori şi stricători binelui şi acâstă carte adecă hrisovși legătură ce le ai dat Măria
Sa, să fie în deșert şi fără nici o putere, însă nici ctitorii cei din sângele
Măriei Sale să nu fie volnic nici unul a lua şi'a vinde s€u a strica ceva
dintrale mănăstirei, măcar de ar rămânea la cât de mare lipsă şi sărăcie,

de care dice, ca şi luminaţii
hoeri

mari

sei

mici,

ai

Măria Sa ît va cunâsce

Domni.ce

măcar

cine

ar

vor fi după vremi i Metropoliţi
fi, .păzind

acestea

ce

au

i

închinat

ctitori, iar nepăzindu-le îi pune sub blăstem; am

citit şi hrisovul ce ai.făcut şi Măria Sa domnul Alexandru Vodă Moruz
pentru orînduiala: mănăstirilor celor închinate. jos, care sau întărit şi de
către Măria Ta şi este asemenea următor şi: întăritor ctitoricescilor orîndueli. După acesta intrând în cercetare pentru starea mănăstirei Cotrocenii
ne ar&tară dumnâ-lor boeri! efori, că Visarion ce au egumenit inaintea lui
Ignatie aii supus'o la grea datorie, cala taleri 500.000, afară de alte zapise
minciun6se .ce aii.dat.la unii alţii fără-a lua vre-un ban, cum și din acareturile mănăstirei . aii.. înstrăinat prin .vîndare şi schimburi nedrepte și
păguhitâre mănăstirei în potriva voinţei ctitorului; aşijderea și pentru acest
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Ignatie, ne arătară că, după datoria dumne-lor, având neadormită privighere
de otcârmuirea mănăstirei, în ce chip să se urmeze, şi vădend că numitul
lenatie nu are nici un fel de pracsis la ale egumenici și este :nevrednic
şi fără de iscusinţăla otcârmuirea trebilor mănăstiresci, cum și cheltueli
face fără, de măsură cu simbrii grele şi alte cheltueli nepotrivite. cu starea
de acum a mănăstirei, în cât în curgere de tre! luni ce aii egumenit mănăstirea |
ati arătat cheltuială făcută de taleri 12.000,. Acâstă dar rea economie
a numitului Ignatie și nevrednicie văgând-o dumne-lor, ai arâtat Măriei
Tale prin anafora, că după prâsta stare întru care este cădută acâstă mănăstire pentru greutatea datoriei ce sai pricinuit din reaoa economie și otcâr-

_muirea acelor de mai înainte exumeni

şi epistaţi, acum. face trebuinţă de

un obraz osârduitor, practicos, fără interes la întregimea dreptăţilor. mănăstirescI-și la buna economie şi îndreptare a felurimilor de pricint şi judecăţi

i la întocmirea 'cheltuelilor celor neapărate spre hrana Gmenilor mânăstire!

și spre paza bisericescilor slujbe i a descoperirei viclenelor
- zapise,.i: a
hrăpirei lucrurilor mănăstirei şi ale proinegumenului Visarion, i a cercetării
tuturor socotelelor de dat şi de luat ce la mortea lui:Visarion până acum.
şi la ori-ce alt va fi trebuinţă, spre cea desăvirşită scăpare a mănăstirel de
sub jugul :datoriei şi odihna creditorilor ce şi-aii încredinţat
. banii. 'lor
Ja acâstă mănăstire şi spre a lipsi şi cele fără trebuinţă simbrii, ca să se
p6tă face uşurarea datoriei; chibzuindu-se dumne-lor în tot chipul: fără de
jățărie spre îndreptarea celor mai sus numite, n'a. găsit alt obraz fără
numai din cercare cunoscând
pe arhimandritul Dionisie Plumbuiţenu, cinstit
ieromonah şi: plăcut econom, carele ai stătut şi mai înainte multă vreme
dichiă la Cotroceni, având îndestul pracsis şi sciință curată de tâte dreptăţile:
și interesurile mănăstirei și mărturisit fiind de toţi:de aici din politie de
om de ispravă :cum şi doritorşi iubitor de bine dovedit din. dregerile și:
şi adăogirile ce aii lăcut la mănăstirea Plumbuita, atât. înăuntru cât şi:la
acareturile şi veniturile. de afară,ati găsit cu cale să se însărcineze numitul

arhimandrit

şi fără d6

voia: sa

de către

Măria

Ta'a.l

la mănăstirea

Cotroceni: epitrop
-și oblăduitor la.tâte dreptăţile mănăstire! întocmind
puind la bună orinduială câte vor fi cuviincise spre buna economie
celor mal

sus dise, ca să-şi potă. veni. mănăstirea

şi
a

în starea sa, şi să scape

de greutatea, datoriei întremându-se acareturile sale fiind necăutateşi pră-.

pădite, şi să facă o cuviinciosă orînduială spre a se urma numal cele tre“
buinciose cheltueli, oprind în slujba mănăstirei numai pe cel de. trebuință

omeni, ca prisosind venitul să fie: spre uşurarea datoriei, să o și -plătâscă:
tâtă cu râvnă

şi osirdie

slujind fără vre-o plată

ca un

mădular

până: va

desface

ce este şi cuvioșiasa al mănăstirei- ;

tâtă

datoria

mulţămindu-se::nu

mai cu mănăstirea Plumbuita :a:0 avea, ca să:o aibă nestrămutat și ne;
superat de către nimeni în vreme.
ce s'a arătat ca.un ctitor:și: sprijinitor
acelei mănăstiri îndatorindu-se
şi” prin chizăşie de neguţători cinstiţi. şi. cu

bună stare, pentru 'socotâla ce are a da.pe tot anul
socotelă vre-un

(ca de se va vedea,:la

sfeterismos să fie răspundători chezașii, și așa să se urmeze

„chezăşia până se va plăti t6tă datoria :mănastirei și în vreme cuviincisă
să aibă şi mănăstirile de jos a se folosi cu cel drept analogon -al'enibati:

culuj, fără a rămânea mănăstirea Cotrocenii lipsită de vre un acaret,ci
mal virtos să ajungă
la întregime. și adăogire, caro anafora și chibzuire a
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ca o dreptă şi cu cale; primită fiind. Măriei Tale, s'aii şi. întărit

cu luminată pecete, însărcinând pe ma! sus. numitul arhimandrit cu epitropia aceștil:: mănăstiri.
.
SI
ae
„
|
pu
După acâsta am citit şi scrisorile de r&spunsurice ai venit de la părinții
Stetagoriţi, una către -Inălţimea Ta,şi alta către mine plecată sluga, Măriei
Tale Banu Rrâncoveanu, de a mijloci către Măria Ta,ca să r&ămâe în treba
egumeniel tot Ignatie, ce sai trimis de acolo, iar arhimandritul Dionisie

Plumbuiţenu
pentru

căci

mănăstirea

să lipsâscă din

au

stat

la atâta

bitre schimburi

dichiii

sumă

epistasie, pentru multe pricini şi mai vîrtos

al acelui

de

mort

Visarion

egumen.

ce au

supus

datorie și aii făcut atâta încurcătură şi păgu-

şi vînqări de acareturi. Deci, chibzuindu-ne si noi cu toţii

de obşte, întru o glăsuire unită arătăm Măriei.,Tale, că .părinţii. Sletagoriţi
ne îngrijind după ctitoricescul hrisov a economisi mănăstirea cu egumeni

vrednici, ca să se ţie în bună starea ei, după voia şi hotărîrea răposatului

ce i-au avut, ajunctitor şi din .neîngrijirea lor şi rea economia egumenilor
şi grea sumă
mare
o
la
cuprinsă
jale,
de
vrednică
acâsta
ca
gând la stare
de datorie, la cinci sute mil de lei, dezehinând şi din acareturile ei unele |
prin schimbări păgubitâre, altele prin înstrăinare de vîndări,. urmări cu

totul împotrivă voinţei ctitorului după tot cuvintul drept nu putea să mai

aibă vre-un amestec
pentru că s'a ar&tat
sov

în

care

hotăresce,

la mănăstire, nici după ce se va izbăvi de datorie,
nedoritori şi n'a păzit: hotărîrea 'ctitoricescului hrică

de

vor

face împotriva

legăturilor. Măriei

Sale şi

le vor călca şi le vor strica, să fie cu totul lipsiţi şi depărtaţi de acestă,
mănăstire şi să se rînduiască alţi vrednici de a iconomisi bine mănăstirea,
rămăind. legătura acesta ce
o putere, şi ce altă călcare

le-ai dat'o Măria Sa în deşert și fără de nici
şi stricare a legăturilor Măriei Sale pote să fie

mal mare şi.mai;rea decât jalnica de acum stare a „mănăstirei,
ai ajuns din nebăgarea lor de semă şi neînerijire? şi nu putem

în care
suferi a

în mânile lor, să privim cu lacrimi prăpădenia. cea
a mal lăsa mănăstirea,

de tot ac! la care aprope este să ajungă şi:să vedem. înstrăinarea acare-

turilor strămoşilor. noştri, cari cu multă sirguințăşi osirdie câştigându-le
_le-aă închinat mănăstirei pentru vecinica lor pomenire, ci dicem şi hotăpentru arîm noi, că:cu -bună orînduială sunt întocmirile, ce sai făcut
câstă

Măria

de
mănăstire

“fa. spre

a.

către

dumnâ.lor.

se otcârmui.

boerii

etori, cari

s'aă

întărit, de

către

de „către... orînduitul arhimandrit Dionisie

Plumbuiţenu,. ce. ne. esteşi nouă sciut,de om cinstit, vrednice și bun iconom
ai fost dichiu predupă cum îl arată. dumutrlor. boerii . efori, carele nici
mal înainte în eguci
Visarion,
lut
vremea
în.
cum dic părinţii. Sfetagoreni,
bună stare,și
menia lui Ignatie și.a lul .David, pe când era „mânăstirea în „din
epistasia
nestrămutat
găsim cu cale să rtmâe luminatul arhimandrit
mănăstire! Cotroceni, cu mijlocul ce se cuprinde în anaforaoa dumne.-lor

boe-

până la sfîrşitul vieţei: sale avend . şi. mănăstirea Plumbuitei în
rilor etoră,
stăpînirea sa spre ajutorul cheltuelilor; sale, când atunci, după..şi petrecaa ctitonia sfinţiel sale iarăşi .cu alegerea dumne.-lor „boerilor Divanului
vrednic spre otcârmuirea mănărilor îi. eforilor. să se alegă altul asemenea

stirei şi săl. facă cunoscut stăpînirei,.. ca să-l orînduiască egumen atât cu
aceeași orînduială şi 'eforie, păzind fără .cea. mal. mică, strămutare ctitoricescile legături şi .aședămînturi, iar 'Ignatie

şi ecsarhul ce au venit: de
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Jos, ca nisce netrebuincioşi ce sunt,-supărând fără de cale luminat audul
'să se ducă înapoi la Sfetagora şi să se astimpere
Mărie! Tale, din poruncă

i

şi ei şi Sfetagoriţii de a nu mai face acest fel de supărări, căci de: vor
că se desghină: mănăstirea
mai obrăznici, apoi atunci cu hotărire să scie,
cu

totul

cu
şi rămâne

totul

desăvirşit

:
a. nâstră
slobodăa ţărei, care acestă

ne rugăm

unită hotărire şi plecată cerere

să fie .primită

n
către înălţimea Ta.—1815 lanuar 23.
Nectarie al Ungro-Vlahiei, losif Argeș, Constantin

lipescu Vistier, Grigore Brâncoveanu

și întărită şi de

Eă
Buz&ii,. Constantin ki-

biv Vel Ban, Barbu - Văcărescu

Vel

“Vornie,. Constantin Bălăceanu Vel Vornic, Mihalache Manu Vel':Vornic
Vel Vornic,: Gheorghe
. u
Grigore Băleanu Vel Vornic, Teodorache Văcăresc
" Logofăt, Scarlat Grădiştenu Vel Logofăt, Potache Stirbeiă Vel
FilipescuVel
ÎI
Se
Logol&t, Nestor Craiovescu Clucer.

j

206. Fiind-că prin judecată înaintea mea după jalba epitropului de la şcâla
ot Ostrov Patmo şi prin cercetare de faţă cu clironomii r&posatului Hagi

|
|

- Dumitrache Papazoglu pentru etision, ce este legat a da hanul lui Papazoglu la numita şcolă și prin cercetare oisindu-se clironomii îndatoraţi a

plăti pe patru ant din anii ce n'aii fost plătiţi până acum, sa şi plinit precum se arată într'acest zapis. Drept aceea,
ca la o pricină isbrănită prin
judecata mea, am adeverit cu iscălitură.—1815, Februarie 27.
o:
Gheorghe

Filipescu

Vel

Logofăt,

Răducanu

Sluger. .

Prea Inălţate Domne;:

Fiind-că Inălţimea “Pa de Dumnegei păzită m'a încuviinţat. ca Efor al
mănăstirei, cu sarcina de a îngriji de înlesnirea ef, de îmbunătăţirea şi liberarea, de :-enorma datorie şi conservarea orînduelilor ctitorilor și drepturilor mănăstiresci, pentru care şi zilnic mă trudesc după cum e-cunoscut

„de toți. Fiind-că Inălţimea Ta m'a confirmat în funcțiunea. de Epitrop împreună cu prea iubitorul de Dumnedei sfinţitul Episcop al Buz&ului
.şi la.
mănăstirea

sf. Ioan, care cere

multă

trudă

până

ce se vor 'orîndui econo-

miile mănăstirei şi răfuirile creditorilor; în bună-voinţa ei: Inălţimea Ta a
poruncit,

să cercetez împreună

cu 'colegii mei

prea

nobili

boeri socotelile

daraverilor mănăstirei sf. mormînt, ca să se dea un cuvenit «cavas» (?) spre
conservarea şi îmbunătăţirea mănăstirilor închinate aci şi spre ''ajutorul
trebuincios al obştei sf. mormînt, lucru la care'mă& şi ocup cu:itote puterile, ca să se orînduiască ambele spre satisfacere: și siguranţă pe viitor.:'Tot

odată de bună-voinţă condusă Inălţimea Ta și pentru spitalul
și ca ctitor prea bine-făcător:de

toţi proclamat
m'a numit

și

Filantropia

pe mine

în

hrisovul domnesc respectiv ca 'supraveghietor a celor-l-alţi şi a. drepturilor
spitalului, având şi îngrijirea pentru bolnavii necesitoşi. Cu :tâte: acestea
Inălţimea Ta tutelară, doritâre şi de propăşirea supușilor sti ascultători în

învăţătură precum şi celor. veniţi .din străinătate şi frecuentând acest gim.- |
nasii al catedralei Domnesci, m'a numit şi pe servitorul el conefor al șcâley |
comune Elene de aci; de aceea mă și îngrijesc în tote chipurile ipentru!

stabilirea acesteY opere de bine obştesc pe timpul prea ilustrei* Tale::Dom- |

|
i

|
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că pe viitor cei oficiând
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să supraveghiez

extra-ordinar,

să primâscă

casa lefurilor

pentru

răsplata serviciului lor

în bani, In tote servitorul M. Tale m'am arătat supus şi îmi îndeplinesc datoria

cât îmi stă în putinţă, ca să dovedesc şi prin fapt zelul mei . ferbinte şi
sincera mea fidelitateşi devotament către Inălţimea Ta de Dumnedeiă păzită. Acestă, numai rog, să mă dispenseze prea bine-voitârea. Inălţimea Ta
de epitropia Ospiciului orfanilorşi minorilor, fiind-că din causa slăbiciunei
trupului mei nu sunt în stare să ridic şi acâstă sarcină și să orînduiască
prin pitac domnesc pe orl-care altul din prea nobili. boeri ar găsi de cual
Ba a 1515 Martie 15.
(Tradus de D. A. Germani).

(Coa. LXXIV, fila 181 verso) |
207. I6 Ioan Gheorghe Caragea Voevod i gospodar zemle vlahiscoe
lubitorule

de. Dumnedeii,

Sfinţia 'Ta episcop al Argeșului, fiind-că r&po-

satul arhereii. Dionisie Cratias prin diata ce şi-aii făcut, a lăsat epitropi pe
Sfinţia Ta împreună cu Sfinţia Sa arhiereul Sevastis, ca să puneţi în lucrare cele orinduite

prin diata,:a

căreia copie a închinato

Domniei

Mele

insuşi Preaosfinţia Sa părintele Metropolit, tălmăcită în limba grecâscă, de
aceea

poruncim,

ca aminiloi

împreună,

ca nisce episcopi,

puind

înainte-vă

diata a numitului r&posat arhierei (fără de a privi însă s6u a pune temeiii
la nisce

mânzălituri

măcirej

ce ni sa

urmezi a o pune.în

ce am

paraterisit

Domnia,

Mea

în. cea, adevărată)

lucrare întru't6te și. întocmai după

cuprinderea

dat în limba grecescă, care vi: se trimete

vărată de dumne-lui Vel
arhiereu
sa aflat după

Logofătul

să

tăl-

şi aceea ade-

și osebit.de -acâsta fiind că răposatul

vremi. şi eclesiarhal

sfintei

Metropolii

și pote să

fi avend și niscare-va“socoteli de dosolipsie; neincheiate
cu Metropolia, să
intrați în cercetare şi -pentru, acele socoteli.pe cari teorisindu-le.să arătaţi
„Domnie! Mele prin anatora. tolco.pisah gpd—1815, Martie 18. . (Pecetea gpd.

pă

(Cod. LXXIV,
fila

ati

tă

în

Vel Logofăt.

187).

i

208. Intărirea ce s'a daila anaforaoa dumnâ-lui banului Brâncoveanu

"ce s'a făcut pentru rea otcârmuirea
„. forâta,

cerând pe

I& Ioan Gheorghe Caragea

Glicherici stariţei de la Vi- :

Iustina proin stareță.

Voevod i gospodar

DIR

zemle vlahiscoe.—După

arătarea

ce ni se face printr'acâstă anafora, de către dumnâ-lui cinstit şi: credincios
boerul Domnici. Mele, porunci.
d-tale izciohodar Dumitrache, ca împreună
cu Nicolae omul sfintei -Metropolii epitropul acestui schit, mergând la faţa
“locului:să faceţi 'cercetarea. de. mai jos

arătată :şi să aducă

Domnie Mele

pentru t6te, curată pliroforie: de: fiinţa adevărului ca să dăm apo! cuviinci6sa poruncă —1815Martie 31.
:
i
aa

ae

(Peceteă. gpd) . -

Vel

Logof&t.
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Prea Inăiţate Dâmne,
„„Glicheria

stariţa

schitului

a

Viforita “din

sud: Dâmboviţa,

prin jalba ce «a

dat Inălţimei Tale, arată că din pricina proin stariţei lustinel şi a eclesiar-

hului sfintei Metropolii ot Tirgovişte popa Gheorghe, nu pste face zapt
călugărițele i Omenii schitului a fi supuşi după a sa povăţuire, care învi-

tându-se de piriți nu voesc a o cunâsce de stariţă şi în trecutele

gând

acest eclesiarh

la schit a isgonit pe un

dile mer-

popă Mihaiii, ce-l.avea

orîn-

duit iconom şi a adunat tote metaniile maicilor de prin mâni de leai
trimes la sfinta Metropolie, precum şi pentru un schit-al ucestet biserici

anume Lăculeţul ce se stipânesce în silnicie de către proin stareţa fără să
vrea a 0 sci s6ii să o prifisescă de mal marea sa, cerând.ca acea stareță
să se gonescă

detot

de

acolo

dimpreună

cu

tâte

maicele

ce le are,

a nu

se mai face dihonii şi vrăjbi, iar eclesiarhului
să i se facă porunca a nu
o mai supăra cu ponosuri de rea otcârmuitore. și altele ce i-ati scos,: ca
să-şi potă petrece viaţa
sa în liniste sufletesce după shima ce are; a căreia

jalbă din luminată porunca Inălţimei Tale s'a buiurdisit la mine, casă cercetez

şi să ar&

Măriei Tale.

Următor

fiind

luminate!

am adus pe mai sus (isul eclesiarh popa Gheorghe,

porunci,

mai întâiti

carele din' întîmplare

aflându-se aci pentru alte trebuinţe ale' sale, lam cercetat pe larg, pentru
tote urmările și viaţa atât a jăluitârei Glicheria cât şi cea d'intâiu stariţă
[iind din partea locului și dise, că molifta sa sunt acum 18 dile de când

au însciinţat în scris preaosfinţiei sale părintelui Metropolit pre larg după da:
toria ce are de î6te câte aii prăpădit, aii vîndut, ait lăsat de sait dărăpănat

acâstă

Glicheria

stariţă, cum

şi de altele învederate: rele năravuri

ce''are,

care cerend-o de la sf. Metropolie, spre mai bună şi adevărată plilroforie a
Mărie! 'Tale, o alăturaiă lângă acestă anatora, a: se vedea de către Inălţimea,
Ta, şi cu tote că eii după datoria ce am avut şi am, pentru mal bună sta.
rea și întregimea stămoşescelor mele mănăstiri, nu am lipsit încă de la let
1813 Maiă 3, prin anatora a arâta Măriei Tale şi pentru acest schit Viforita că fiind unul din zidirile r&posatului Constantin Vodă Brâncoveanu strămoșului.
mei, pentru

ca nu cum-vaşi din rea neîngrijirea

stariţei. să se

prăpădâscă niscare-va lucruri de ale schitului, sâi să cadă la vre-o datorie
şi ca să nu fie slobode călugărițele a ămbla la cele din ufară trebări prin
politie și drumuri,

călugăriei, după

al slintel

iar mai

vîrtos

orinduială, să se

Metropolii,

după 'care.a

ca să-și ptă

păzi

viaţa cea pusnicescă

orinduiască::epitrop

mea cevere

sai

a

Logoltul.: Nicolae

şi dat luminată

hotări-

rea Mărie Tale. prin pecete.. Peste puţină vreme după -aceca am vădut că
se scote acea lustina din stăreție şi se orinduesce acâstă Glicheria, cu ce

cuvînt s&i. învinovăţire învederată încă până acum nu am putut afla, fără
să mi.se facă şi mie de scire, ca unui ctitor; eă şi- neputend a mai supăra

audul Măriei Tale, am tăcut, socotind că pâte .jăluitârea, stariță să aducă acest schit în mai bună stare decât cea lipsită, iar de: vreme:ce acum mi

se poruncesce chiar de către Măria “Ta, la: buiurdizma,
jălbei i, unde: se
pomenesce şi de acea întărire a epitrâpului Nicolae Logofătul, nu lipsiiti a

face cunoscută Mărie! 'Tale, că proin stariţa Iustina, după ce într'atâţia ani

a -cârmuit acest schit cu bună orînduială, precum este sciută de toți, apoi şi
biserica 8e era cădută din cutremur ai zidit'o din temelie înfrumuseţând-o

_
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cu tote cele trebuincidse, : precum -'se 'vede, ai făcut' un. rînd de odă! dîn

noii imprejurul schituluişi altele

mari și mici leat
stare bună,

ce eraă vechi,

le-ai meremetisit, vitele

înmulţit, viile ce'erai-cu totul părăginite le-aii adus în'

şi alte multe

lucruri ai

sat orinduit, fiind străină, sar

săvîrşit, iar acestă Glicherie; care când

[i cădut aşi da un chezaş

vrednic

pentru

cele ce i. sai făcut teslim ale schitului, în diiastimă de dol ani de când
este, nu numai că ati lăsat de saă-prăpădit din lucrurile schitului,:adecă
viile le aii lăsat de sai părăginit, vitele cu totul le-ai vîndut, odăile le-

ai lăsat de sai

dărăpănat, băgând schitul

şi în datorie, apol şi slujba bi-

sericel ai pârăsit'o cu totul fugind şi preoţii ce aii fost. De aceea. voind
Inălţimea
“Ta binele, întregimea şi folosul acestui 'schit, găsesc
'cu 'cale să

se orinduiască Nicolae Logofătul, sf. Metropolii epitrop, dimpreună cu;un
om credincios din partea Măriei Tale, ca să mârgă la faţa locului, să facă
scumpă cercetare de 'tâte câte ai primit acâstă stariță Glicheria, lucruri

mişcătore. şi nemişcătâre, când i sau dat schitul, precum şi de iratul ce
ai luat de la moșii, vii, şi cârciume şi altele în câtă vreme s'aii aflat, să
se vaqă şi ce aii cheltuit la dregerile și meremeturile schitului i de ai
vîndut vitele cu adevărat şi cu ce cuvint? şi deaii băgat schitul în vre-o
datorie? şi în cele după urmă de se mulțămesce maicile de otcârmuirea ei,
de t6te se arete curată pliroforie, că dovedindu-se precum scrie eclisiarhul,

risipitore, să se îndatoreze, or! ea sâii.cei
ce sunt răspundători. în locul ei,
a pune la loc tâte ce.va îi prăpăditşi apoisă se orînduiască iarăşi lustina
stariță, caro

este

vrednică

şi destoinicăşi cerca
în diiastima
tă ce

cu folos schitului, iar nu risipitâre; iar, hotărirea rămâne
1815 Mat. 27.
E
DI

* Grigorie Brâncoveanu.

“40oa. LXXXIV, pag. 73)
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209. I& loan Gheorghe Caragea 'voevod i gospodar zemle vlahiscoic.
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boPrea sfinţia ta părinte Metropolite şi dumnâ-ta cinstite și credincios,

de ţera de suș, măcar :că
Mele, dumnâ-ta Vel Logofete
erule al. Domnie!.
înscris răspunsuri. ale
prin
Sicheul,
arhiepiscopul
părintele
sa
preaosfinţia
au primit de a:se opreosfinţiei sale, ce ai trimis aici în trecutele dile

rîndui egumen" la mănăstirea, sfintei Ecaterinei de aici, cuviosul. arhiman-

o. nenădăjduită întărdiere la trimiterea
drit Meletie, dar” fiind-căse urmsză
care preoslinţia sa cugeta ale trimite cum mai în
cărților egumenici,.

grabă, şi fiind-că acest; sfint locaş, stă fără.de îngrijire şi se pricinuesce
nu puţină pagubă şi atacsie, până vor sosi'mai.suş qisele cărți, am. găsit
Domnia Mea, cu cale, ca numitul arhimandrit să facă începere trebii sale,
și de aceea poruncim,

ca preaosfinţia.ta şi dumnâ-ta

urmând. orinduelei și

obiceiul 'canţelariei Domnescului Nostru Divan, să orînduiţi fără de. zăbavă
a 'se face catagrafie tuturor mișcătâre. şi, nemişcătore lucruri ale numitei
mănăstiri a sfintei Ecaterinei.și îndată să se teslimatisescă prin .catastihla
numitul arhimandrit Meletie,
ca să începă lucrareași oteârmuirea tuturor
mănăstirescilor pricini şi interesuri, urmând întru tote întocmai“ după po-
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vaţa şi datoria egumeniei şi după înscrisele simfoniei.ce saii trimis de mai
inainte către preaosfinţia sa părintele Sicheul, după cele de acolo trimise
izvâde ale preaosfinţiei sale, până când vor sosi de: acolo şi obicinuitele
cărți ale egumeniei

April 23.

....

SE

cuvioşiei

sale, ce se aștâptă.

gpd.— 1815

pisah

Tolco

N

|

Vel

it

>... . (Pecetea gpd.)
: (Cod. LXXIV, pag. 193. v.)
210. I& Joan “Gheorghe

Caragea

Voevod

îi gospodar

.

Losoli&t

zemle. Vlahiscoe.

“ După 'plirotoria ce ni se dă asupra pricinei printr'acestă anafora, cu cale
fiind, o întărim

Domnia

1815 Mai 18.

ă

i

(Pecetea

Mea

şi poruncim, ca întocmai să se facă urmare. —

|

Vel Logoltt.

gpd.)

-

Prea. Inălţate Domne,

"Ascultând luminată porunca Măriei Tale ce mi se dă la acestă jalbă, am
făcut, cercetare
de. curgerea acestei pricini asupra cererei de bani ce face
jăluitorul

de lu mănăstirea

Câmpulung,

cusur

de

taleri 400 din

cheltuelilo

ce a făcut asupra: unor odăjdii bisericesci în vremea r&posatului Pimen
egumenul Câmpulungeanu şi fiind-că în anul trecut când din luminată porunca

Măriei

Tale

eii Sevastis

dat prin proin egumenul
câstă cerere

fâcend

cercetam

socotelile

acestei

mănăstiri,

Costandie, s'a ar&tat și jăluitorul la mine

de la acest de acum

proestos

al

ce a

cu a-

Câmpulungului,

am

întrebat pe proin egumenul de are vre o sciinţă de pricina acesta, și mi-a
arătat, că îndată

după

ce sa lipsit din egumenie, ţine minte, că jăluitorul

încă trăind acel r&posat, cerea, aceşti bani de la mănăstire pentru acele odăjdii ce încă se atlă la mănăstire, dar fiind-că urma între ei prigoniri asupra socotelilor mănăstiresci

îl mâna de la unul

la altul, cari socoteli ne-

isprăvindu-se, Pimen
a și murit şi jăluitorul a rămas răbdădor până acum

şi fiind-că acel Pimen murind, s'a dovedit că a făcut atât la mănăstire multe

încărcături la venituri şi cheltueli, câtşi pe mulţi pe afară a pus în mână
'cu feluri de mijlâce, luând bani și .acele odăjdii la care sa cheltuit jăluitorul se află în mânăstire şi pentru că este de credut, că are cusur banii
aceștia,
de 'vreme

ce nu

cere tâtă suma

ce nu' a apucat răposatul Pimen

ce

a cheltuit, ci numai

să-i dea, precum

rămășiţa

o arată în deosebita so-

cotâlă 'a' lui, dicem, că cu dreptate este acum cu luminată porunca Inălţimei Tale, să i se plătâscă de la mănăstire
de cel de acum proestos spre

“a nu r&mânea păgubaş la dreptul s&itşi apoi mănăstirea prin proestosul săii unindu-se cu cel-l alţi datornici ai r&posatulul Pimen să şi-l iea
din avutul

acelui murt ce vor dovedi;

iar

hotărîrea

mâne a se face de Măria Ta.—1815, Aprilie 6.
- Al, Ungro-Vlahiei

Nectarie, Sevastis

(Cod. LXXXIY, fila 183)

Dionisie.

cea

desăvirșită

e

a

r&-
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Voevod: i gospodar

zemle . Vlahiscoe.

«

Invoiala ce'se: urmâză

o tărie neavând
aneresită

între unii alţii pe străine: lucruri -și dreptăți, nici

în adevăr de sinele sunt aneresite, precum asemenea este

şi neprimită Domniel Mele şi acâstă învoială ce a făcut între dinsele

aceste două starițe pe lucruri şi dreptăţi ale schitului, iar anaforaoa acâsta

a dumnâ-lui biv Vel Banul Grigore Brâncoveanu fiind cu cale și următâre domnescei n6stre: porunci, ce sa dat prin buiurdizmă la anatoraoa d-sale,
poruncim Domnia Mea, oriînduiţilor cercetători, ca întocmat::să : faceți! ur-

mare precum

maj

A
::: “(Pecetea pd.)

jos se arată.—1815, Aprilie 15...
Sa
Da

E

te

Vel Logofăt. :
Da
„i

Prea Inălţate Domne,

ă

La, trecutul Martie în 17 dile, după luminată porunca Măriei “Tale, ce
mi sa dat cu buiurdizmă în dosul jalbei Glicheriei monahei, ce se află
stariţă la schitul Viforita din sud Dâmboviţa, care este zidire strămoșâscă
a familiei Mele, la care am şi arătat prin anafora Inălţimei Tale chibzuirea

ce făcusem și .s'a şi: dat luminată poruncă prin pecete, ca să se lacă,. cer-

„cetare în. faţa locului prin. ciohodarul Dumitrache omul Măriei Tale.
şi Nicolae Logofătul sf. Metropolil epitropul schitului, acea Glicherie .se:vede
că simțind coprinderea anaforalei şi porunca .Măriei Tale şi temându-se
că
„dese vor. puneîn lucrare se.va: dovedi: prăpădenia ce a făcuto la schit, şi
despre altă parte găsindu-se.cu cea dinainte stariţă lustina aici în Bucuresci, .ce a fost:venită pentru deosebită 'trebuinţă a sa, ca nisce femel sati
învoit

între 'dinsele

în. scris,

adică.să

se tragă Ghicheria:
din

stăreţie

şi să

se: orînduiască. lustina, ca să nu.mai fie superată în urmă de dînsa cu vreo
cerere «de ale schitului. ci să primescă schitul în starea ce se află acum,
care cu închipuire de însciinţare către Prea Sfinţia. Sa părintele Metropolit

a şi dat înscris, că se lepădă:de otcârmuirea „schitului, adică

de stăreţie.

Prea Sfinţia Sa 'socotind
.că urmeză după 'orinduială, la şi buiurdisit acel
înscris sub pecete. şi în: dos : către; -Nicolae - Logolstul, epitropul, .poruncindu-l ca să. facă .endalto .şi alegere de altă stariţă și carte că s'a.orînduit
unde mai jos îl, îndatoreză ca să fie şi "prin: scirea mea a ctitorului, ei!şi
nefiind aici: vre:o. trei: qile, acum" după ce:am'venit mi-a : arătat epitropul
acel înscris. paretisit. către :dinsul, pe care lam şi poprit. De aceea dar nu
lipsiti. de iznovă a le face „tâte » acestea. cunoscute Inălțimei Tale, cum şi
chibzuirea ce am făcut a se urma iârăși prin lumnată poruncă a Inălțimei Tale,
adecă de vreme ce Glicheria nesilită

cârmuirea schitului

de nimeni, de bună voie s'a lepădat de ot-

(cu 'care faptă măcar că:singură se învinovăţăză, dar:şi

bănuială că sunt adevărate tâte câte am dis prin cea-l-altă anafora) :dar ca

-una ce afost :orînduită':de către

Măria “Ta,

urmeză

. iarăşi prin Măria Ta,

să se orînduiască
.şi cea-l-altă stariţă primită. fiind. de mine, iar nu.prin.a
Prea Sfinţiei. Sale părintelui :Metropolit
şi: acel: ecsoflisis ce s'a dis că sa
făcut. între ele: fiind: fără scirea :mea.nu

pote nici odată a-şi: avea puterea,

iar mat vîrtos că:cu acesta se dă o. pricină f6rte. rea celor ce sunt: dalâpi
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de acest fe! de mansupuri .bisericesci, adică'a se învoi dalâpul, cu'cel ice
este supus cercetărei de vrednic sâii nevrednic ipochimene cu care nouă

izvodire când își.
va. avea întărirea prea cu înlesnire pot aduce mănăstirile
de obşte

într'o prâstă

acea :anafora acum

stare

și desăvirșită dărăpănare;

de aceea şi dic, că

să se și pue în lucrare, luând orînduiţii cercetători pe

Glicheria de aici să o ducă: acolo la schit și după ce vor tace catastih de
totă averea schitului, mutătâre şi stătătore,,
să 'le. facă teslim în mâna cel
„de, acum stariţe lustina, apoi să cerceteze şi cum a primit schitul.când s'a
orînduit şi în :ce chip îl dă acum? luându-i și socotâlă în cursul vremei ce
a tost stariţă, întocmai după cerereace fac prin cea-l-altă anatora, ca iarăși
prin. mine să se facă cunoscută prin anafora Inălţimei Tale, spre a-şi putea lua schitul despăgubirea sa la cele ce vor fi răspuns şi anii Măriei Tale

fie de la Dumnegei
Grigore

mulţi şi fericiți.—1815 April

Brâncoveanu.

(Cod.

LAXATIV, fila 116.)

211.. Jâ.:Joan

: Citindu-se

11.

|

Gheorghe

înaintea

Caragea

Domnici

voevod i «ospodav

Mele

acâstă anafora

zemle

a-dumne-lor

vlahiscoie.

boeri, am

poruncit de sai ar&tat şi prea sfinţiei sale părintelui Metropolit i iubitorilor

de Dumnedeii episcopi, și spre respuns, împotriva aceştii anafora a dumne:
lor-veliților, ne-aii făcut prea sfinţia sa anatora iscălind însuşi şi ea din

partea sfinţilor episcopilor, prin care neai arătat, că în loc de a ma! res-.
punde 'pitarul Velcea încă taleri
: 13.390, ce mai este dator din zahereaoa
ce i-s'ai vindut, pe lângă taleri 33.850 ce ai plătit, cu mirare vedem a
cere împotrivă

și pagube,

ca când

ar

fi fost

un

....

primitor

al aceştii

zaherele, iar : nu cumpărător în rizicon-pericolon al stă, și cum că fiindcă Metropolia şi episcopiile, ca să se întîmpine plata de taleri 16.000 ce
saucerut de vistierie la let 1812 de la partea biserisâscă, ai fost silite de

Sai împrumutat cu aceşti bani după la unii alții cu grele dobîndi .şi. în
" galbeni, când ămbla galbenul câte taleri 12, li sai pricinuit destulă pagubă,
atât din-plata dobîndilor, cât şi din suirea galbenilor. în' urmă, şi fiind-că
din suma de taleri 96.000 mai sunt datâre unele mănăstiri: remășiţă de
taleri 20.509,a făcut Preosfinţia Sa cerere, ca atât paguba:ce arată pitarul

Velcea, cât şi paguba ce sar fi pricinuit Metropolici prin mai sus ar&tatele
condeie, fiind 'amândou& pricint neguţătoresci 'să-se teorisescă în cercetare
de neguţătoriși după aceeași cercetare câtă pagubă se.va alege, să . se

poruncescă atunci. egumenilor, ca adunându-se la un. loc şi chibzuinduso “să dea. fieș-carele: cât se vor putea întocmi ei între dinși!,: spre îm-

plinirea: pagubelor atât a Metropoliei cât şi a pitarului Velcei ce:s'a dis
mai sus, liind-că pricina de nu s'a teslimatisit pitarului zahereaoa cea, tocmită prin contract:nu este Metropolia 'saiă Episcopiile, ci chiar: magazierii
cei orinduiţi asupra căreia acestei pricini. după cercetarea ce am făcut Domnia

Mea,

am

luat pliroforie, că

„Velcel :din' suma

zaharelei

osebit: de

ce s'a

zahereaoa

dat. asupra

ce

sa vîndut pitarulul

părţel bisericesci,

s'a:

mai

vîndut și altora, pe care acea sumă :ce s'a vîndut la cel-lalți nu o vedem
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arătată în nici o anafora a Preaosfinţiei Sale părintelui Metropolit din câte:
ne-aii făcut până acum pentru acestă madea şi arttându-ne însuşi PreaosÎinţia sa. printracâstă din-urmă anafora, ce s'a dis mat sus, că din: talery

96.000 este rămășiță numai taleri. 20.509, se dovedesce. că s'a împlinit de

la partea bisericâscă taleri
primită

de pitarul: Velcea

75.491,

lângă

care

adăogendu-se

taleri 33.850, tac amendouă

şi

suma

cea

condeiele tal..109.341,

osebit de preţul zaherelei.ce s'a mai vîndutşi altora din suma zaherelei
părței bisericesci şi nu este arătată de Preaosfinţia sa şi osebit de adaosul
sumei banilor, ce fără de nici o îndoială urmeză a se îi luat mai mult de

la preoţi i diaconi peste suma cea orînduită (de taleri 5 de lude, care numai

acel

adaos,

de

sar

face

cercetare,

s'ar dovedi

fără

îndoială

o îndestu-

"lată sumă de bani,. dar osebit de aceste cuvinte de mal sus arătate din care
se înţelege, că s'a împlinit atâta sumă de bani în cât se pot plăti şi acel
taleri 96000 şi. pitarul Velcea să se despăgubâscă, dicem, că și.de nu sar

(i împlinit, măcar tot avea dreptate numitul pitar, în puterea contractului

a cere: despăgubirea sa chiar de la Metropolie şi de la episcopii şi cu drept
cuvînt judecă dumne-lor boerii, pentru că precum Preaosfinţia sa părintele
Metropolit, rezemându-se la zapis, dice, că pitarul.Velcea a fost cumpărător
- în rizico-pericolon al săi, așa şi numitul pitar iarăși în zapis rezemându-se,

nu pâte-cunsce

nici pe magazierii, nici pe alt-cinevași de dator. către dîn-

sul, ca să-l fi teslimatisit

suma zaherelei

nilor acestui

la

ce.a cumpărato decât numai

pe

cei iscăliţi. în zapis, adecă pe părinţii arhierei, de la care are şi dreptate a-şi
cere despăgubirea sa, măcar. şi de nu ar fi îndeplinit Sfinţia lor -suma.baproviant

de

partea

bisericescă.

Drept aceea,

:hotărîm,

ca

bănuială și nu vor da credămînt la vre-un

Sfinţia lor arhiereii.
de vor avea

condeiii. din cele. arătate de. pitarul Velcea'.în alăturata socotâlăși nu-l va

putea încredința. pitarul cu mărturii; să aibă voie.a cerceta acel. condeiă
și prin. carte de .blăstem şi apoi. suma ce se va alege că are a lua,să i-o
plătescă

sfinţia

lor,

terea contractului,
lor cuviinciosul
1815

Aug.

însuşi

fiind

datori. a. împlini

şi. dumncta
Vel Logofete

mumbaşiret,

spre

împlinirea

paguba

dreptului

„Pre

îi

Tnălţate Dâmne,

După „luminată

porunca

numitului. pitar.—
A

,

Da

„(Pecetea gpd).

pitarului în ..pu-

de ţera de-sus, să faci. Sfinţiei

Ie

-

i

Vel Logofăt. -

. | 7

Măriei

Tale .ce:mi

sa

.dat

la alăturata

anafora

a Prea Sfinţiei. Sale părintelui Metropolit.şi a.părinţilor episcopI, cum; că
de vreme;ce :Sfinţia lor n'aă făcut nici o: chibzuire spre. despăgubireaşi
îndestularea pitaruluY: Velcea, după buiurdizma ce li: s'aii.dat încă;de la
11 ale trecutului Fevruar, la anaforaua d-lui Vel Vistierului, să facem noi
acestă chibzuire „și;să arătăm Mărie! Tale, prin .anafora, următori fiind .poruncei,

arătăm

hierei vedem,

Inălţimei

pitar, în lâtul 1812

herea în soroe

Tale, că, din

că contractul

Octombre

de două

însăși acestă anatora a părinţilor
ar:

ce a încheiat Sfinţia

lor :cu_ mai sus numitul

20, a fost ca să i seteslimatisâscă acâstă za:

luni şi așa să

fie dator şi pitarul.a.

le răspunde

banii dup& contract şi pitarul le-a și răspuns'cea mai multă parte de: bani,
.

20

-Y.. A; URECHIĂ

-.

iar' zahereaoa,' arată însuşi: părinţii: arhiere!,-că :nu i:s'a: teslimatisit după:
"contract, ci: din cetlerte 23.936 suma cea orînduită;:de abia i s'a dat cetfepte 16,738, iar cetferte 7198 nu i s'ati dat, iar -pitarul, arată. dumn6-lui

Vel Vistierul, că ai” primit mai puţină, adecă cet-terte 14,238, însă şi aceea

nu zaherea, de rînd, precum era, r&masă
.de! la Ruși,
ci cea: mai stricată şi
măturătura magaziilor, şi apoi nici 'aceea iai fost -volnic a o rădicaşi a
o' vinde în vreme, când ai avut căutare, ci aii:fost :poprită,. precum ârată
părinţii arherei, că : se dovedesce
din chiar scris6rea armașului Filipescu

magazierulot Pietre, prin care qice că este poruncit:să oprâscă,:zahereaua

pitarului ori unde va fi având'o, fără.a putea, de va şi voi a vinde din.
triînsa, şi aşa dic că sai. pricinuit pagubă și părții bisericesct'şi pitarului
Velcei. Deci nepăzindu-se contractul ce ai încheiat părinţii arherei că s'ati

păgubit numitul pitar, însuși sfinţia lor sunt 'datori săl despăgubescă răspundendu-i acei taleri. 49,431 parale 30 ce are să iea'capete'şi dobindă,
după cum

se arată în alăturata

socotălă

şi apoi de

a face 'vre-o: davă ori asupra: magazierilor:pentru
Velcea

totă zahereaoa.la vreme

și de rînd

vor! avea

şi slinţia lor

căci n'aă dat pitarului

şi din prostă şi din

bună când

putea să'o 'vindă cu preţ: bun, .saii asupra mănăstirilor la ceea ce qic că

unii

din

egumeni

n'au 'r&spuns

deplin. suma,

cislei: de a

arăta -Măriei Tale -prin deosebită anafora, iar-pitarul
lungit mai mult 'până a-şi căuta

părinţii arherei

fost

puși,

vor

nu :se cuvine a fi-pre-

cu aceia,

fiind strimtorat

de datornicii
de la cari ati ridicat bani cu dobindă Şi i-ati dat la trebuinţă
eparhiilor, căci dreptul să caută asupra obrazelor celor ce i-ati dat contractul şi nu sai păzit, iar nu asupra altora, nici-se cuvine a-i pune părinții arherei la socotelă zahereaoa cu preţul contractului, căci acâstă -datorie ar fi avuto pitarul când i s'ar fi dat zahereaoa la vreme, după legătura
contractului,” dar fiind-că i sai dat târdiu, când eşiseîn țară zahereaoa
nou și scăduse cu totul preţul cel vechi,mai vîrtos cei proste, stricată și mătu-

rătura magaziilor nu este cu dreptate'a o plăti: după contract; asemenea
nu' se invinovăţesce: nici pentru căci aii luat zahereaoa; târdi și prâstă
după 'cum i s'ati dat, în -vreme ce arată că, v&dend zătionirea ce i se face,
aii vrut să se lepede, și dumnâ-lor boerii ce se orînduise atunci
asupra
aceştii cercetări de lepădarea sa, "I-ai dis că, de vreme ce sai amestecat
de ai luat 'zaherea de la Brăila, să iea și de la cele-l-alte magazii,
şi cu

preţul acela ce ai. putut de'a

ce 'Ş-ai

dat înaintea dumne-lui

vînduto săi se ţie în semă, după socotela
Vel Vistierul, atât de

banii ce ai prins pe

zahereaoa, ce i s'aii dat, cât și de cheltuiala ce ai tăcut, la care socotâlă ,
de nu :vor da, sfinţia :lor credămînt la vre-un condei,
ce- nu-l va putea
încredința: pitarul cu mărturii, pot tace cercetare şi prin carte 'de blăstem,
după “cum aii judecat şi dumne-lui
Vel Vistierul şi după: cum: ai
și Măria Ta: prin întărire: la” anaforaoa dumnâ-lui Vel: Vistierul. —hotărit
1815

„Mai

Me

taca

- Barbu: Văcăre
Vel:scu
Vornic,

Constantin

Bălăceanu
Vel Vornic,

lache:Manu Vel “Vornic, Teodor. Văcărescu Vel Vornic, Scarlat GrădiștMihaeanu

Vel:Logof&, Fotache 'Stirbeiă Vel Logolăt, Nestor Clucer.

Oa
EXXRI papa)

:
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Prea Inălţate și bine-voitdre Domne,
Sunt şâse an! de când prin cerere și rugăminte adresat prin petiţiurie
de precedentul egumen al Cotrocenilor domnul l&natie şi de exarh! s'ati
numit prin prea ilustră poruncă a Inălţimei Tale trei efori at mănăstirei

Cotroceni, prea ilustrul Beizadea George, aci subsemnatul prea plecat ser.

vitor al ei şi boerul Vornic Grigore Băleanu. Actual însă cu absenţa prea,
ilustrului Beizadea în capitală şi a boerului Vornic Băleanu la moşia sa
totă sarcina Eforiei a rămas pe servitorul ei, şi fiind-că situaţiunea încurcată a mănăstirei reclamă chibzuirea şi ajutorul mai multor persâne pentru a se dispune după acum în bună regulă cele privitore la administraţia
şi îngrijirea el, a se fixa plăţile datoriei după modul ce se va găsi mai
de cuviinţă, şi a se termina atâtea alte deferende, lucruri pe cari singur
ei nu pot să le regulez şi să le aduc la îndeplinire iar din capul locului
am primit acestă sarcină bazat pe acordul și concursul prea ilustrului
Beizadea, rog pe Inălţimea Ta de Dumnedei păzită să consimţă să se com-

plecteze numărul celor trei efori aşa cum ai fost orînduiţi de la început
şi să încuviinţeze Inălţimea Ta, să numâscă oficial prin ordin prea ilustru
din boerii fruntaşi, ca să cerceteze tot împreună afacerile mănăstirei
spre înlesnirea
Mai

15.

acestei

şi 6re-care

odihnă

a servitorului

a

el supus.
— 1815

(Tradus de D.A.

Grigore Brâncoveanu.

.

Ghermani)

a

(Cod. LXXXIY, pag. 197,
212. Ii Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod

î gospodar

zemle vlahiscoie:

Cinstiţilor şi credincioși: boerilor. Domniei: Mele dumnâ-ta. Vel Vornic de
țera de sus,

Barbule

Văcărescule

şi dumnt-ta

Vel Vornic

de

ţera de: jos

Constantine Bălăcene, pentru destoinicele .cuvinte ce se arată mul jos în
tracestă anatora a dumnâ-lu! biv Vel Ban Grigorie Brâncoveanu, cuviinciosă
fiind cererea

dumi-tale, primită este Domniei Mele, după care iată împreună

cu dumne-lui v& orînduim Domnia Mea și pe dumnâ-vâstră Ifori ai mănăstirei Cotroceni şi poruncim, ca cu toţii împreună să aveţi a face urmare
ntocmai după cuprinderea Domnescului
intocmirea acestei Eforil.—1815 Maiii 20.

(Pecetea pd.)

Nostru
:

Sia

a

Cod. LXXXIV, pag. 197...

| ,

pitac, ce sati
a:

„ui

dat pentru
ma

Vel Logofăt,

-

|

213. Intăvirea Domnilorului ce s'a dat la anaforaoa dumnt-lui Banului Brâncoveanu pentru

cererea

ce a

făcut'a

se ovîndui epilropi

la mănăstirea dint'un lemn şi la schitul Surpatele din sud Vâlcea. Tă Ioan

Gheorghe Caragea

Cererea ce: face

dumnâ-lui
biv

Voevodî 'gospodar zemle
Vel

Banul

Grigorie

vlahiscoe.—

Brâncoveanu

printr'a-

212.

NA.

URECRIĂ, |

cestă anafora, ca una ce privesce spre buna, stare și -otcârmuirea îi întemeiarea, acestor două biserici, atât întru cele bisericesc, cât şi: întru cele

politicesci fiind. cu .cale şi cuviinci6să, o întărim

Domnia Mea şi orinduind

pe mal jos' ar&taţii epitropi, lotărîm să se facă urmare

după 'mijlocul ce se arată.—1815, Iunie 10.
|
a
i

.

Ie

întru tote întocmal

i
Vel Logofăt...

(Pecetea opd.)

a

Intre alte mănăstiri şi schituri ziditeși înzestrate întracest pămînt,

ce

sunt făcute
de către strămoşii mei este una şi mănăstirea Dintr'un lemn
i schitul Surpatele din sud Vâlcea, care se locuesc amândouă cu călugăriţe
și fiind'că aceste două locaşuri sfinte s'a ocrotit dintru început de către
n6mul meii, acum pentru mai bună întemeerea și starea lor, iar mal vâr-

tos, ca să se pâtă păzi apururea orînduiala sfintelor rugăciuni, fără să se
mai amestece stariţele și călugărițele la cele politicesci în pricini de ju:
decăţi. şi altele, nu lipsiiii printr'acâstă plecată a mea, anatora a arăta Inăl:

țimei Tale, că, stariţele ce sunt acum orînduite din pricina robilor şi a altor

slugi supuşi adese se supără
cu felurimi de pricinuiri şi pîri deşarte după
râu năravul lor, dintracărora pricină
nu pot otcârmui precum se cuvine,
ci ca să lipsescă de acum înainte unele ca acestea cari nu puţină dărăpănare aduc mănăstirilor şi fiind locul depărtat nu pot adesea avea curată
pliroforie

de. alcătuirea-i alte pricini ale mănăstirilor şi starețilo
iar r,
mai

vertos, ca se polă înfrîna acel răi r&zvrătitori și călugărițele să-și potă căuta,

de rugăciunea lor după cum sunt însărcinate după cinul călugăresc, mă
rog Inăițimei Tale, să se orînduiască prin luminată poruncăa: Măriei Tale
mal jos numiții epitropi, carisă fie îndatoraţi a avea purtare de grijă la
tote cele:ce privesc spre mai bună 'întemeereaă și [olosul acestor: locașuri
adică pentru cele bisericesci și duhovnicesc, ca să se urmeze nestrămutat
o. bună orînduială plăcută
și! lui: Dumnedeii. și. 6menilor, să fie însărcinat
Sfinţia Sa. părintele arhimandritși egumenul mănăstirei Hurezânului chir

Ghermanos,.carele după ce. le va aședa tâte precum -se cade, apoi să. [ie
îndatorat
. luna a merge. câte :odată ca să. vadă de se urmeză, pre:
pe :t6tă
„cum sa -aședat seu nu, iar la cele politicesci adică ca să dea nizam robilor
și altor. supuși

ai acestor

mănăstiri,

ca fieş-care să-şi urmeze

datoria sa cu

cele „de folos .cum. şi la niscare-va, pricini de judecăţi pentru moșii, vii şi
altele, de se. vor întîmpla să fie: însărcinat dumne-lui.
biv Vel Pitarul Nica

„Vlădescu

îngrijitor și răspundător în. locul stareților, cari. epitropi prin po-

văţuirea Prea Sfinţiei Sale părintelui episcopul Râmnicului arhiereul locu-

„lui; 'acumimai

către

întâi:
să

şi nemișcătore

fie datori

ale acestor

a. face

locașuri

la mine a se vedea şi a sta în păstrare,

a lua

socotela

stareților

de

tote

catagrafie

de

i6te

lucrurile

miş-

pe cari să fie datori a le trimete

apoi pe tot anul să aibă datorie

veniturile ce ieau de la moşii; vi! și altele

din. care” scădendu-cu.
se:
cele ce. vor cheltui: iarăși prin scirea -numiţilor
epitropi la: trebuincidsele meremeturi.şi -alte cheltueli, să se trimâţă. iarăși
la mine a':se vedea:'şi:a se însemna cu acele catastișe, iar când:vor.
vedea

că starițele cer îndreptarea cea cuviinci6să cu scirea şi a arhiereului eparhiek, asemen
să. ea.
îngrijescă epitropil, ca, împrumuturi: de.bani pe :numele

acestor, dou. mănăstiri „ssit” vîndări, de moșii. ou: arendă pe sumă mare de,
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ani i schimburi

_tropi a face fără

de moșii, vii şi ţigani să nu

scirea- ctitorului

fie volnici,

şi a stăpânirii.

nici numiții

Pentru care

epi-

spre a se

urma și a se păzi acesti bună orînduială la aceste sfinte
lăcașuri nestrămutat, rog pe Inălţimea Ta să bine-voesci a se întări acestă
anafora cu luminată pecetea Mărie. Tale.—1815 Maii 22.
|
Grigore Brâncoveanu.
2

(Cod. LXXXIV, pag. 270). .
214. Porunea ce s'a făcut la anaforaoa. dumnâ-lui
Vel Banului . Constantin Creţulescu şi a dumnâ-lui Istrate Creţulescu
pentru în-

lărirea cpistasiei şi purtării de grijă părintelui Slratonichie. chir
Jonichie

în

10tă viața la biserica

Creţulesci de aici şi la altă

băserică din sud. Olt după moșia Pliviceni.

Io Ioan Gheorghe Caragea Voevod i gospodar
Primită fiind Domniei Mele. rugăciunea ce ne fac

zemle vlahiscote.—
printr'acestă anafora

dumnă-lor boerii Creţulesci, asupra învoelei ce aratăcă ati făcut cu sfinţia
sa arhiereul Stratonichia pentru epistasia acestor două biserici, întărim

acestă, învoială spre a [i statornică şi nestrămutată și către acesta poruncim dumitale Vel Logolete de ţâra de sus să se facă-cartea Domniel Mele.
pentru aceste dout biserici spre a fi slobode şi nesupărate de veri-ce cereri de ajutâre i dări vor eși după vremi asupra celor-l-alte mănăstiri
în
țâră, după rugăciunea ce ne aii tăcut dumne-lor numiții boeri prin osebită
anafora, şi după pliroforia ce am luat Domnia Mea și dintr'un engrafon
al:
preaosfinției sale părintelui Metropolit ce ni s'aă arătat de dumns-lor că

sunt

biserici

de

mir

iar nu

în rîndul mănăstirilor.—
1815, Măiă

Pecetea”gepd.
pă)

28.

E
Vel Logofăt.

Cod. LXXXIV pag. 320..
215. 16 loan Gheorghe Caragea

Voavod

i gospodar

zemle vlahiscoie..

Cu cale fiind anaforaoa acâsta a dumns-lui Vel Logofătul de ţera de sus,
poruncim dumnâ-vâstră Ispravnicilor'at judeţului, ca întocmai să laceţi:urmare.—1815, lunie. 9. |
Vel Logofăt.

(Pecetea spd.)

Prea: Inălţate

|
an

Doâmne,

După luminată porunca Inălţimei Tale ce mi. se dă la acâstă ialbă a Sânției Sale arhiereului Apamie chir Filaret năstavnic sfintei mănăstiri Câm“Pulung, făcând cercetare, văduiă, că face arttare, că în orașul Câmpulung
V. 4. Urechid— Tom. A.—Istoria Românilor,

-
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V. A." URECHIĂ:

DOR

fiind vechii obiceiiia se face: sbor la dioa sf. Jlie Proorocul lulie 20, pe
locul: mănăstirei și din vremeu când se afla acestă mănăstire supusă la spital şi :mănăstirea era dată la arendași, unii de la Pitesci şi de la alte locuri, cu slugile arendașilor-ar fi făcut simtlonie de aii coprins locuri făcend

şandramale în patru furci cu înveliş şi numai la vremea sborului din an.
în an vin și ca desâvirşiţi stăpâni pun şi ei marlă. și dai și la alţii cu
chirie bună şi pe lângă acâsta nu ai nici îngrijire de ele, ci mănăstirea
„le-a apărat a nu se strica şi după ce a luat mănăstirea'starea cea d'intâiu
cu egumenat

de loc, sa împotrivit:un

Pimen

ce era

acele aședămînturi, dar întemplându-i-se mârte
cum

și Slinţia

Sa năstavnicul

egumen

pliroforisindu-se

de

acestea

găsit că nici acea puţină chirie de trei ani n'a plătito
cestă

îndreptare,

ca să se îndatorescă,

ori

să

neprimind

nu s'a pus în lucrare, pre-

se

şi cercetând, a

şi cere

învoiască

cu

pentru

a-

mănăstirea,

„sâii să lase locul mănăstirei slobod, a nu fi robit cu acele șandramale prâste

şi cu acea simfonie de slugi, locul ce din vechime l'a avut sf. mănăstire.
Deci de va fi precum arată năstavnicul, dreptate are mănăstirea, întâii, că
acest [el de aşedtmînt tăcut de slugile arendașilor, fără de scirea celor mat
mari epitropi, cari avea acestă putere, nu pote să fie primit; a doua că chiria plătind'o pe tre! ant şi aședămîntul cel bun se strică cu cât. mal vârtos că acelea

după

cum

arată

sunt

numai

:nisce

şandramale păzite

până

acum de mănăstire, care nu are nici o îndatorire a le păzi, și pârâţii nefiind
aici, găsesc cu cale: să fie luminată porunca Inălţimet Tale către dumnâ-lor

Ispravnicil judeţului, ca aducând şi pe pârâţi faţă,
să cerceteze și de va fi
„precum arată năstavnicul, să-i îndatorâscă, ca, ori să se învoiască cu mănăstirea, să să le prețuiască acele şandramale şi -scădându-se chiria ce
nai plătit,
să le plătescă şi cusurul şi să rămâe pe s&ma mănăstirei, scă
să şi le ridice” și să r&mâe locul mănăstirei slobod, scă fiind pricina într'alti

chip, să cerceteze prin judecată şi de-nu se vor: odihni vre-o parte, să-i
sorocâscă la luminat Divanul Măriei Tale.—1814, Decembre 10.
Gheorghe Filipescu, Vel Logofăt..

(Cod. LXXXIV, pag. 254)
216. Ceasornic la Şiştov. Zemle Vlahiscoie. Fiind-că la Şiştov, pentru tre-

buinţa : și .pod6ba

orașului, sati făcut

un' ceasornic

mare,

care ceasornic

avend trebuinţă şi de alt venit statornic pentru chivernisirea și dregerea
la vreme de a se ţinea tot-d'a una în stare bună, după rugăciunea ce ne-au făcut'o orăşenii de acolo, milostivindu:ne orînduim; ca să-aibă de aici
din ţâră trei mil oca sare pe tot anul și pentru înlesnire să se dea acea

sare de la schela Zimnicilor în primirea
lui Hagi Amiș aga .şi Alexe Cior-

bagiii
+

ot

tam,

ca

să fie pentru

cheltuiala

meremetulu
' ceasorniculu
ii,

de -

care poruncim dumi-tale epistatule al cămărășiei ocnelor, să dat acea sare
de la schela Zimnicilor pe tot anul; i saam receh gpd.—1815 lunie 30.

(Pecetea gpd)

(Cod. LXĂVUI fila 227 »)

N
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Vel Logotăt
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De vreme

Gheorghe Caragea
ce

anafora, precum

i
e
atu

:

dumnâ-lor. orînduiţii boerli.ne da plirotorie printracâstă. și înşine chibzuind cele mai jos arăţate, ne îndestulăm că

Nâstră

(Pecetea

275

Voevod: i gospodar zeniale vlahiscoie.

schimbul acesta este urmat întru tote
întocmai după cuprinderea domnescilor
nia Mea, îl întărim darşi Domnia Mea
„. nestremutat, și poruncim dumi-tale Vel
Domnsca

|

întărire

spre :folosul şi ajutorul mănăstirel
hrisâve ce s'aiă înnoitși de. Dom. spre ași avea fiinţa și urmarea, sa
Logofete de ţâra: de sus să:se dea

şi la zapisele schimbului.—1815

gpd),

Iulie '24.

Vel

(Cod.. 5.9 AI p , pag. 413.)

Logofăt
Ea

- Prea Inălţate Donme,. .
Incă de la 4 ale acestei următâre, prin osebită prea plecată.a nâstră
„_anafora am făcut arătare, că între alte mijlce ce ne-chibzuim a găsi spre
ajutor de

Greşi-care

riei întru care se

uşurare'a

mănăstirei Radului Vodă din greutatea dato- .:

află supusă, 'am tost găsit cu cale, că de se vor putea

găsi niscare-vași schimbători, cari să primâscă a-lua cu schimburi câte-vaşi
moşiOre mici ce le are mănăstirea, să aibă” mănăstirea voie.şi slobodenie.:
de 'la Măria Ta de a face aceste schimburi cu folosul mănăstirer, cari după
ce vor da mănăstirel iarăși moşii la loc aprâpe.de îndoite şi la'stînjeni şi „la venit decât ale mănăstirel, apoi să ne silim pe cât vom putea :a-1 îndupleca, casă „dea şi. Greşi-care ajutor. de bani: (precum de multe ori. s'aii
întimplat de s'aii găsit după vremi acest tel de schimbători, îndemnați: fiind.
din însuşi ale lor în parte interesuri şi folosurl), care acea anafora păsindu-se .
și de către Măria Ta cu cale, prin luminata întărire ce s'â: dat, de la 5 ale

acestei luni, ni se poruncesce, ca găsindu-se acest fel de schimbitori să arătăm “Măriel Tale; dupt care luminata poruncă intrând în cerceţare şi vădendu-se între cele-l-alte petice de moșie ale mănăstirei ce am găsit cu
cale a se face schimb, este una

-

și moșia

lundul

Sacului,

ce este dincâce

de Argeș şi trecând peste Argeş-cu numire de Bănesci, merge la Neajlov,
care se- alătură şi se vecinesce cu 'moşia' Mihălescii a dumnâ-lui biv: Vel paharnicul Chiriac Hristopolu, "I-am făcut de scire ca unut vecin: de primesce

a o lua în schimb, adecăsă dea mănăstirei altă moşie și să deași un cuviincios .

ajutor debani, sei de nu primeste să ne arăte, ca să căutăm a găsi alt schimbător,
și cu tote că de o cam dată se discolifsea dicend, că acâstă moșie a mănăstirei

fiind împresurată, de va lua-o urmeză a fi silit ca să intre în cheltuială, spre a o

alege pe unde.este călcată, dar în cele după urmă v&dend, că aceste chibzuiri urmeză a 'se săvirşi negreșit pentru ma! sus arătata trebuinţă 'de aju-.

tor al mănăstirei: şi temându-se'a nu dobîndi vre-un. vecin: supăralnic,

înduplecat şi ai primita

lua dumne-lui

cu schimb

mai

sus. numita

s'a
moşia

“şi să dea mănăstirei altă moșie a domniel-sale iarăşi din sud Vlașca anume.
cu altă moșiă.a mănăstirei Radului Vodă, ce
„Stănescii, care este alăturease numesce Paraipanul,şi cu -tâte că după cercetarea ce am făcut ne-am

NA URCA?

a
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că moșia 'Stănescil a paharnicului, ce o dă-mănăstirel, este peste |

pliroforisit,

nu este mai multă de

- 1000 stînjeni, iar a mănăstirei ce o dă paharnicului

cât 400 sati.450 stînjeni și arendaacestel moşii a mănăstirei nu sati vîndut
mai mult de cât până: la taleri .250, dar casâ dobîndâscă mănăstirea şi
_osebiţul folos spre scăderea datoriei întru. care. se află cotundată, l-am în-

- duplecat pe paharnic, ca şi spre al domniel-sale sufletesc folos, peste moşia
: în
ce o dă schimb să mal-dea mănăstireişi .osebit ajutor de taleri 7.000
naht; într'acestaşi

chip

“Tale,

arătăm. Măriei

dar săvîrşindu-se: învoiala
după

că

ce

următor

este

şi.facerea acestui schimb,

domnescului

înnoit apol se mai adaogă mănăstirel şi ajutorul banilor

sait

ce

hrisov

-

a cărora. dobîndă

se face .pe tot anul po taleri: 840, şi că mal pricinuesce mănăstirei cu acest
schimb şi un alt osebit folos, căci iea 'moşia, alăturea lipită cu a sa, care
fără îndoială pricinuesce şi: moşiei Paraipanul adaos lapreţul arenqei sale

schimbului între

şi așa făcându-se şi zapisele

unindu-se cu Stănescii

pa--

harnic şi între mănăstire, care sai adeverit şi de către no, nu lipsim cu
plecăciune a arăta Inălţimei Tale; ca să se dea şi luminată întărire asupra
acestui: schimb, iar hotărîrea cea. desăvîrşită r&mâne a se face de către. :

i
Ia
A
-:
Măria Ta—1815 lulie 14. . :....
" Gheorgache Filipescu Vel Logoftt, Grigorie Romanitis Vistier, Constane

N

-

. tin Predescu, Clucer.

ÎN

.

( Cod. LX? XI V, pag. 413) |
„218.

I& Ioan

Gheorghe Caragea Poeiod i gospodar. zemle vlahiscoie.

Dup& arătarea
ce ne. face dumnâ-lui Vel Logofătul printracâstă anaforai
poruncim Domnia Mea, să fie aceşti preoți scutiţi şi apăraţi întocmai. după

“ -cuprinderea Domnescului Nostru hrisov.—1815 iulie 18... _ *
(Pecetea pd.) Ia

|

Vel

„Prea Tălţate Dâmne,

-...:-Logofăt:
|

Dupt luminată porunca Înălţime! “Tale ce mi se dă la'acâstă jalbă a serdarului Nicolae Trăsnea epitropul. spitalului ot sf: mănăstire Colțea, făcând
cercetare, m'am 'pliroforisit: din hrisovul ce are acest spital, care s'a înnoit
şi de Măria

Ta, că -din vechime-ait milă 'preoţii-ce

se vor afla în

slujba

acestei. mănăstiri, atât la biserica cea mare, cât.
şi la trei. paraclise, unde-se
săvîrşesce sfînta leturghie ne 'lipsit,. ca: să fie apăraţi: de'rîndul dăjdiilor
preoțesci, cât şi de alte angarilce vor fi pe-alţi preoți, și fiind-că arată, că se supără

și. la spital preoţii sunt

îndatoraţi

a. căuta

pe bolnavi” cu 'ispo-

vedanie i grajanil, a îngropa pe săracil.ce vor 'muri acolo și a: le face
pomeniri. fără. -de plată, cererea ce fac a fi apăraţi:de acești: taleri 26-de
fie-care preot, ce li se cere pentru
Constantin, r&mâne'la milostivirea

Ie
(Cod.

LANA,

„banii proviântului, i ploconul sfintului
Măriei Tale: —1815, Iulie 19.
e

SR
pug.-407.)

DER

a
i

. "Vel. Logofăt. MIE

ISTORIA ROMÂNILOR
e
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- Prea Inălţate -Domne, Este cunoscut Inălţimei Tale de Dumnedeit păzită, că memorabilul «domn.

"părintele mei, ctitoral sfintei mănăstiri Spiridon cel noi, în orînduiala ce.
a făcut a hotărit și dispus să se dea în fie care. an moștenitorilor săi din
„veniturile acestei mănăstiri câte-va trebuincidse, după'cum se văd în con-

dica mănăstire! şi într'un pitac particular cu pecete şi pe cari sluga M. Tale, ca

+7

moştenitor legal, le primiam și le primesc în fie-care an în ler albi 3000; acestea

„însă, stăpîne nefiindu mi de ujuns iar tâte cele l-alte veniturile mele trecend în sarcina, cheltuelilor mele întratât în cât dilnic întîmpin dilieultăți
şi

[iind-că

veniturile

acestei mănăstiri

păzindu-se „t6te, disposiţiunile

au

crescut

peste măsură,

..

aşa că

ctitorilor totuşi covirşesc; Rog pe Inălţimea

Ta de Dumnedeii păzită, ca făcend milostenie pentru ajutorul slugei
Tale, să dai prea strălucită poruncă domnâscă către epitrop,
ca să-mi mai
dea în fie-care: an din prisosul veniturilor 2.000. le! spre uşurarea întru cât.
"va'a greutăților :mele; şi cum va fi mila M. Tale.—24 Iulie 1819.. :

A Inălţimei "Tale de

--

Dumnedeii «păzită slugă plecată, Grigorie Ghica.

DI
(Ood.
LXXAY, pag. 193.)

219, Iâ Ioan

„3

n

Gheorghe: Caragea

-

Cradu
dee Di AL.s
(Tradus,
| ermani)Germani),-

Voevod i gospodar

zemle vlahiscoc _

Primită fiind Doriniel Mele anaforaoa acesta a dumnâ lui-Vel Logotătului
de ţera de sus;o intărim Domnia Mea şi poruncim. cuvioșiei vostre egumenilor

ay mănăstirilor ce sunt. ar&tate

mai jos,

să

urmaţi

“negreşit

a da

jăluitorei pe tâtă luna prin pitarul Giani (ce-l orînduim într'adins. epitrop)
milostenia

de mai jos ar&tată câte taleri 50, însă lieş-eare mănăstire suma

ce se vede pusă,

lostenii.—1815,

|

fiind datâre mănăstirile a face acest fel de ajutâre: şi mi-

Iulie 26.

„. (Pecetea gpd)
„Prea

N

Pa
*

a

Inălţate Domne, .

5

„Vel

.-

Logoltt.

a
„i

a

aa

- După luminată porunea 'Inălţimei Tale, cc ni se dă la acâstă jalbă a. Ma-.
rici femeei făcând cercetare m'am. plirolorisit, că este cu adovirat săracă
vrednică
de

milă
.şi de

ajutor, fiind şi bărbatul

săi în desăvirșită ticăloşie

- lără de nici o chivernisâlă şi la un acest fel de loc cu cuviinţă

„* ajutat din

fiind-a

fi

|

partea “sfintelor mănăstiri, căci cei ce le-ai zidit pentru acest fel

" -de sfirşit le-ai

orînduit, a ajuia din .venitul mănăstirei 'pe cei vrednici de

milă și acâsta s'a mal. întîmplat:
şi la o_femee scăpătată de s'a orînduit cu .
poruncă domnâscă
a-l da.
poruncit şi de Măria “Ta a
mită Mărie! “Tale, a mea
mai jos se însemnâză, a-l
bărbatul săi vre-un. mijloc

mertic de la mănăstirea. Radului Vodă, care s'a
se păzi,.ci ca să-nu fie îngreunere, de va [i pri:
părere este, ca să îndatorez 6 mănăstiri, ce
da pe lună taleri 50, până când va putea găsi
de chivernisâlă după starea lor, la” care să se

orinduiască şi pitarul Giani, ce este mahalagii aprâpe de jăluitâre,
a fi opi
.

-

-

po

e

,
o

a

„Ve A. URECHIĂ

-

978

trop spre a-i strînge pe fieş care lună și: să-i dea, de câre arăt Inălţimet
Tale şi rămâne:la luminată porunca Măriei Tale.—1815, Iulie 24.
_
Tateri

Mănăstirile

10
“10
10
10
"5

Radu-Vodă. ” Sărindarul.
Sf. Gheorghe. :
Sf; lean.
.
Mihaiu-Vodă.

| Vel Logofăt:

-

5 Sfinţi! Apostoli.

-

E

N

PR

220. J& Ioan

Gheorghe

:

Caragea

N

Da

|

(Cod. LXXXIV, pag. 498)

Voevod i gospodar

.

„:
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„.

a

zemle vlahiscoie.
-

%
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:

“Cinstiţilor și credincioși boerilor at Domniei Mele dumnâ-vâstră eforilor
ai mănăstirei

Cotrocenilor,

iată

vi

se trimite alăturata noţă

a

cinstitului

gheneral consulat al Rusiei, ca.să luaţi pliroforie de cererea ce se iace de
la acestă mănăstire, pentru

plata datoriilor -de mai jos arătate,

însă

ca la

taleri 20.000 ce se cer de excelenţia sa gheneral şi cavalerul Sturza i ca -la taleri 7000 ce se cer de gheneral. și cavalerul Manu, şi ca la taleri 9,500
ce se cer de

polcovniculși

cavaler

baron Gaismar;

pentru care poruncim

" dumnâ-vâstră, că de va [i acestă datorie bună şi netăgăduită, să economisiţi
de a se împlini

negreșit arătând

Tolco 'pisah gpd.—1815

şi Domniei Mele

Iulie 29.

:

a

de

A

urmare

|

ce veţi face.

E

+

_"(Pecetea

gpd..

.

n

„m

Vel Logofăt,

(Cod. LXXIY, fila 211)
„221.
16. Ioun

Gheorghe

Caragea

Voevod

î gospodar zemle vlahiscoie..

Cinstiţilor” și credincioși boerilor at Domniei Mele; dumnâ-vâstră. eforilor
"al mănăstirei Cotrocenilor, fiind-că dumnâ-lui cinstitul Chesaro-Orăesc .
„aghent prin notă către Domnia Mea face cerere de a i se plăti de-mănăstirea .

Coţroceni taleri. 36.000 cu dobînda lor i taleri 46.000, ce-eră datâre nu„mita mănăstire cu. patru: zapise avlicesci fiind: unit. dintr'aceşti
: bani ai
domniei-sale, iar alţii al unor sudiţi austriacesci, de aceea poruncim dumne„Vostră, ca: negreşit
va

[i bună

să economisiţi fără altă zăbavă

și adevărată,

arătând

şi Domniei

Tolco pisah .gpd.—1815 lulie-30,-..
a
a
e
„ (Pecetea ppd.) . . .

(Cod. LXXIP, fila 211).

Mele

plata acestor
de urmarea

oc
i

bani

câtă

ce 'veţi

lace.

m
Vel Logofăt.- pa
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Gheorghe Caragea Voevod. i gospodar zemle vlahiscoie.

Pe acâstă anafora a preaosfinţiei sale părintelui Metropolit i a dumnâ-lui
Vel Logofătului de ţâra de jos, amendouă părţile rămâind mulţămiţi şi:

odihniţi ai dat şi adeverinţă
în scris sub iscăliturile lor la canțelaria Di- *

vanului Domniei Mele. Drept aceea, după a amândorura părților primire și
„ mulțămire, o întărim Domnia Mea şi orînduim pe sluga Domniei Mele:
Logofeţel de Divan, ca luând de aici pe amândouă părţile
Ceea.
săi ducă la faţa locului mergând i împreună și cel de mat înainte orîn“ duit Logofeţel, unde poruncim sfinţiei tal6 iubitorule de Dumnedeii episcâpe
al Argeşului, ca după ce va face teslim orînduitul mumbaşir la cel de acum .
egumen zestrea mănăstire! prin catastih după orînduială, înfățișând apoi pe
amândouă părţile înaintea Sfinţiei. 'Tale, să faci urmare întocmai precum

mai jos într'acâstă anatora,se coprinde.—1815
ps

--

Prea Inăljate Domne,
Cuviosul

arhimandrit

Vel Logofăt.

E

e

i23 (Pecetea gpd.)

August 28, .

chir .Teoclit

proinegumenul

mănăstirei

Vieroşului

din sud Muscel prin jalbă arată Inălțimei “Tale, că noul egumen, chir Paisie
arhimandritul,
-

de

rămâne

„mănăstire

fără a aştepta să-și paradosescă socotelile mănăstirei, să vadă

dator

niscare-va

bani

i-au dat taleri 3800, (cari i-ai

Pitesci) nu” la
paradosi

să

dea

mănăstirei. sâă. nu, l'ai

închis în

cu tâte calabalâcurile sale, stenahorisindu-l câte-va qile; până nu
luat cu

slobodit, rugându-se

împrumutare de

la

neguţătorii

ot

Măriei Tale, ca să se orinduiască a-şi

socotela, şi de va rămânea dator mănăstirei să împlinescă, asemenea

şi mănăstirea

de-i

va

r&mânea

datâre,

să-i

plătescă,

şi de

către

Măria

Ta

ni se poruncesce, ca să cercetăm .pricina. Următori fiind luminatei Mărie!
Tale porunci, i-am înfățișat pe amândout părţile înaintea n6stră şi intrând
„ în cercetarea catastihului - de socotâla jăluitorilor-i-am cerut dovedi, ca să:
încredințeze atât cheltuelile cât și venitul de sunt adevărate precum le

.

arată şi 'dise, că Omenil prin cari s'ati făcut cheltuelile și sai luat venitul
- mănăstirei sunt la faţa locului; răspunse şi noul egumen,că se mulțămesce

„să se facă cercetare la faţa. locului, ci fiind-că amândou& părţile sau mulțămit pe acâsta, găsim

cu cale

ca.cu luminată

porunca

Inălţimei. Tate,

să.

se orînduiască un
aici, să-i ducă la
unul ce s'aii aflat
zestrea mănăstirei
inte Logofeţel) şi

Logofăt_al Divanului practicos, să-i iea pe amândoi de
faţa locului, faţă fiind şi cel mat dinainte Logofeţel, ca
la paradositul zestrei (fiind-că dise noul egumen, că nici
nu i-au făcut'o după orînduială teslim 'de cel mai înaacest de acum mumbaşir mai întâiiisă facă noului egu- .

men

mănăstirei

t6tă zestrea

teslim,

cu

catastih

apol să-l înfăţişeze pe amândoi la iubitorul de

înscris,

Dumnedeit

după

orinduială,

fratele

episcop

Argeşiui, aflându-se cu șederea aprope de mănăstire și frăția sa să cerceteze tote condeile, atât de venit, cât și de cheltuială, la care va fi având
“ bănuială noul egumen şi aşa lămurind tâtă socotâla prin vrednice dovedi
să facă arătare prin anafora Inălțimei Tale.—1815 August 14.

Al Ungrovlahiei Nictarie, Scarlat Grădișteanu Vel Logofăt,

(Coa. LAXXII, pag. 27.)
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-
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o

Gheorghe

223. 18 Ioan
Dumnâ-vâstră

ONA.

Caragea

Iviriţă,

Voevod:i gospoda” zemle vlahiscoie.

orînduiţilor -boeri,.am

faceţi printr'acâstă anafora, asupra
părinţii

ORECHIĂ

osebit

că aă

vădut

Domnia..Mea

căreia făcend

greșală la acestă

arătarea, ce ne

şi noi chibzuire dicem, că

părere

și

pricinuire

a lor

dicend, că cu facerea schimburilor se dezghină de la mănăstire cele afierosite de unii; şi alţii, (în vreme ce'acele schimburi făcându-se după coprinderea domnescilor: hris6ve, pricinuesc mai - virtos adaos de folos la
mănăstire,

iar nu

scădere

s6i

dezghinare),.
dar încă

şi cu chipul

scrisorei

ce ai trimis, nepomenind nimic de vre-un mijloc sâi îngrijire pentru plata datoriilor aceştii -mănăstiri a Radului Vodă, însuși mărturisesc pe -sinele - -

de împotrivitori voinţei şi cugetului
mănăstirei lucruri şi nămestii pentru

r&posaţilor ctitori, cari ai afierosit
sufletescul lor folos și osebite faceri

de bine și când chiar aceste mănăstiri vor:fi pricină de a se păgubi de
dreptul lor şi .a se s&răci cei ce "şi-au încredințat averea. lor:la dinsele
(precum vedem, că pătimesc mulțime de Gmeni săraci şi văduve
mănăstirea Radului Vodă,) câtuși de puţin nu se potrivesce acestă

despre
urmare

cu cuvintul ce dic cuvioșia lor, că li se cuvine a sta şi a se mulțămi nu- .mai pe cele afierosite de creștini în coprinsul părintescilor hotare,în vreme
ce cu: neîngrijirea de plata datoriilor se vădesc forte curat, că ati sărit
peste hotare, cugetând a hrăpi dreptul unora şi altora și: nemulțămindu-se
numai pe ale lor, precum dar cuvioșia lor dic, că îngrijesc a nu se face
mănăstirei scădere şi dezghinare, cu mult mai vîrtos stăpînirea este datore
să îngrijescă

pentru

dreptul

fieş-căruia, a nui

se hrăpi de către unii alţii,

iar mal vîrtos când plata dreptului lor se pote iconomisi, atât prin alte mijlce, cât şi prin facere de unele schimburi, nu numai fără de scăderea
venitului acestei mănăstirel, ci încă și cu adaos; lăsăma qicejcă când nu sar
putea găsi acest fel de mijlâce după tot cuvintul drept sar cuveni și:
dezghinare -de unele lucruri mănăstiresci,să se facă spre implinirea dreptului fieș-căruia, căci nici vre-o. politicâscă nici vre-o bisericâscă pravilă este,
ca să dea un acest fel de pronomion la mănăstiri, de a se împrumuta de:
la unii alţii şi nici o dată să nu le plătescă dreptul lor, ci mai vîrtos sunt
datâre, ca cu dintral lor să ajute şi să miluiască pre cei neputincioşi și
lipsiţi, după voinţa şi cugetul acelor r&posaţi ctitori, ce ai zidit şi ai în-

zestrat aceste sfinte locaşuri. Drept aceea dar, cuvioşia lor părinţii Iviriţi
„_neîngrijind câtuşi de puţin pentru plata acestor datorii, în zadar cuvintâză
lucruri neînfiinţate 'şi' hotărim, ca prin ori câte mijlâce cuviinciâse se va
putea iconomisi

1815 August 14:

plata datoriilor acestei mănăstiri, tâte să se pue în lucrare.

i

a

iu
>“

(Pecetea 'gpd.)

„.

(0od. LĂXXXIV, pag. 505.)

Vel Logofăt,
E

|
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„* Prea Inălţate, prea. Pidse şi prea” bine-voitâre Domne,

Buna ordine a sfintelor biseri
lui Dumnegei
ci

a si. mănăstiri a parochiei, nu

mal

puţin

decât

şi administraţia folositâre
veghierea

la o

purtare.

E
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cuviinciosă, decentă, modestă şi virtâsă a celor ce fac parte din cler, sunt
după credinţa n6stră datoriile ork-cărui Metropolit. De datoriaşi de obligaţiunea de a îndeplini aceste sarcini împins, fac cunoscut Inălţimei. Tale

de Dumnegei păzită, că un Gre-care- numit arhimandrit Paisios întoreen" du-se prin viclenie şi înșelăciune în administraţia mănăstirei domnesci
Vieroși din Muscel, nu numai că nu s'a purtat după cum trebue, dar sco-

borîndu-se la fapte şi expresiuni necuviinci6se şi amportant de caracterul

săi

fără friu,

nici judecată,

calcă

peste limitele

impuse

de sf. Can6ne; deci

și cu totul impropriii se dovedesce la administraţia unei mănăstiri, atât prin
purtarea cât și prin limbagiul lui; şi.cume voința nestrămutată a Inălțimei
Tale,

că

cei

ce

se

abat

ast-fel

din -calea dreptă

să fie înfrinaţi, iar sf. mănă-

stiri bine administrate, de aceea ca să nu cum-va să se întîmple şi la acestă
mănăstire neajunsuri din causa incapacității şi purtărei nechibzuite a acestui
individ, sar cuvine, dacă ar fi şi cu aprobarea Inălţimei Tale de Dumneei păzită,
că. acest om funest să fie isgonit din disa mănăstire, ca să dis"pară ork-ce mijloc. de fapte rele și stricătiune pentru dînsul, iar în locul lui
să se numescă orl-care altul sar încuviinţa de profunda vostră înţelepoiune,
cinstit, modest și vrednic ă bine administra mănăstirea, pentru că prin
acest exemplu să se reprimeze şi alţi, cari în asemănare cu Paisie ai ace-

leaşi porniri şi apucături. Indeplinindu-mi acâstă datorie las hotărirea în
privință, la profunda judecată a Inălţimei Tale.—1 Sept. 1815. - .
Ri
"Nectarie

al

Ungrovlahiei.

-

Tradus de D. ML. Germini.

(Cod. LXXXII, pag. 45).
224. Zemle

Vlahiscoie. Fiind-că

prin hris6vele fraţilor. domni

-

sf. mănăstire Megaspileon de la Moreea,

de mai înainte, care s'aă înnoit şi de Domnia -

Mea, are milă de .vinăricii la sud Vâlcea, câte cinci. bani de vadră, care:
popbre sunt acestea, adecă plasa Oltului de sus i de jos, Ursoia, Malul,
Stănescii, Istavul, Dslul: Banului, Dobraşa, câte vii nu sunt pe moșia Schitului Episcopului, Migurenii, Spărlenii, Butarii, Dedeţei,. Osicenii, Glavii“
Amărăscii, Palanga, Scundu, Zăvidenii. Câte vii nu:sunt pe moşia episcopiei, Orlescii,-Fişcăila,. Ionescii :Mincului şi din plasa Oltețului, Igoiul, Turcescii, Bărbescii,. Colţescii, Slăvescii, Sinescii, Interenja, Goescii, Roșşiia,
Zsăbele, Grădiştea, Obicilavia, Ciortescii, Vălenii, Căscidra, Crăpăturile,
Şerbenescii, Tetoiul, Contea, Pleşoiul, Vărilaţii, :Gârloganil,. Poenarii, Ghio-

roiul; Horăştiia, Gorunenii, Oculescil, Diiculescii, Uşurenii, şi din. plaiul
Hurezului, Armășşescii, Stroescii, Scădescii, Oteşanii, Mateescii, Cârstienescii,
şi din plasa

Ceruci, Mădulărei,

Valea Mare, Botişanii,

Rusănescil, Mărgine-

nii, Drăganul, Giulescii, Doxescil,. Măciuca, Vărulenii, Zăvoenii,. Nisipenii,
:. Dejaiul,- Borcănescii, Stănescii, Ciumaţi!,- Cermeţescii, Lepuşoia, Berescii,
Zărănescii, Şerbinescii, Ulmetu, Bălteni, Bojuţehii, Cireșu, iar din, plasa
„Otăsăului

Frîngescii,

sus, Mănăilescii,

Ciorăscil,

Şerbănescii,

Urşii, - Folăscii,

Păucescii,

Bărlogu,

Dumbrăvecsii,

Stoenescii,

Tolescii de

şi din plaiul

Coziei, Tomşanii, Olănescii, Cheia, dintr'aceste popore ce se numesce mai
sus, din tâte să iea sf. minăstire: vinăriciul deplin, de vadră câte cinci

!
.

bani și pîrpirul după obicei, atât din viile:ce se află acum sădite cât şi din cele ce într'aceste popore “după vremi se vor mai sădi,am dat Domnia

i

V-A:

mâna

..'..:..

>82

Mea acâstă carte la

URECHIĂ

numitei

partea

din

ce-saii orînduit

mănăstiri, ca după ponturile vinăriciului de estimp urmând, să âmble impre-

domnesci,:la :scris, la: măsurat, şi.la luatul banilor şi .
ună:cu vinăricerii
făcând două catastişe asemenea iscălite şi de vinăricerii domnescişi de

omul mănăstirei, partea de bani a mănăstire! să-i iea orînduitul acesta pe
deplin; dimpreună cu un catastih, să-i aducă la epitropil mănăstirei, din
nu

oprâscă,

se

epd.—-1816..

E

spd.)

(Pecetea

orînduitul

-receh
-

.

„Vel

De

să

ei, ci toți

i saam

mănăstirei;

Logol6t,
|

fila 241. v.)

(Cod. LAXVII,

Zemle

la

dea

să-i

îndată

deplin

banii

nică cheltuială pentru

deciuială,

de

nume

cu

nici

are să. se dea, iar alt nimic

cutiei podurilor

deciuala

cari bani numai

Vlahiscoie. Fiind-că
sf. mănăstire Vlah Seraiii prin hrisâvele fra-

ţilor domni

de ma! înainte, cari s'aii înnoit și de Domnia Mea, are mili de

vinăriciă la sud Gorj din popârele acestea însă: Brătuia; Răşina, Rogojina,
Vieroșani,

Părăul,

Comănescii,

Pozaenii,

Dogescii,

Vătescii,

Ciăldanul,

Se-

ciul, Surpaţii, Turbaţii, Buzescii, Gruiul. i din. plasa Gilortului, Vladimirii,
Hurezanii, de la Amaradia, Piscoii, Busiocii, Colţescii, Tăndălestii, Gâice.scii, Negreni, din plasa Amaradiei de sus, Serada, Berescii, Popescii, Richita,. Seaca Licuricii, Glăvanii, Pojarul, Poiana, Seciurile, Alunul, Roşia de jos, Şitoia, Vălenii, Bercenii, Ciocada, Pociovaliştea, Zorilescii, Perescil. .
Pocidrele, Ciuperceni, Bumbescii, Bârzoiul, tot:din plasa Amărăzii, luracii,
Dâlvelescii, Cormănescii; Piciosa, Pleşdia, Telescii, Deâlul Maicelor, - Delul
Lurani,

Băluta,

Izvorna,

Dâlui

Costenii, Dâlul Colţescii, din plasa

Tismanei

„şi la sud Romanați,
din poporele acestea însă, Dobroslăveni, Văleni, Baciul
saii Balciul, Braneţul, Prăşcoveni, Dobrucul, Roșieni, Oşica de sus, Cosoveni,
E Viişora, Popânzălescii, Preajba, Apele. Viii,. Ghizdăvescii; Mârşanii, Galeşii,
Sorenii,

Pârscovul,

Dobrulescii,

Svorela, Amărăscii

de

sus,

de jos, Celeiul,

Băbiciul, Studina, Redea, Gârbovu, Verdea, acestea ai câte doi bani de
vadră și pîrpîrul, cum și din poporul Leul, Berbicescii sait Bobicescii,
Grăjdinescii, sati Grindinescii, Măgura Găundsă sâi Cindsa, Măgura Veche,
Poenile, Gavrilescii, Racoviţa, Izlazul, Verdea, Funduleţu, Moldovenii, 'Țânțărenil, acestea au câte trei bani de vadră, fiind-că cei-l-alţi doi bani de:
vadră şi pirpirul saă închinat la altă mănăstire. Sai dat acâstă carte a

Domnie! Mele după coprinderea hrisovului la mâna ........ce sai
orinduit din partea epitropilor acești! mănăstiri, ca precum ai luat mai
înainte

vinăriciii,

să

se

iea

şi acum,

și

după

coprinderea

ponturilor

vinăriciului de estimp urmând, să âmble împreună cu vinăriceril doranesei,
la scris,

la mesurat

i la luatul

banilor şi partea
de

.

bani at mănăstirei să-l

jea orinduitul acesta pe deplin, dimpreună și cu catastihul iscălit de vinări-.ceri, să-i aducă la epitropil mănăstirei, fără de a opri c&vași:orl
cu nume
de deciuială pentru ei; fără de numai geciuiala cutiei podurilor să o plătescă, de care poruncim la toţi câţi se cuvine, întocmai să fiţi următori, i

saam receh gpd.—1815
(Pecetea gpd.)
(Cod.

Septembre 3.

LXĂVII, fila 242.)
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Zemle

mesce

Vlahiscoie.

Caripi

de

Fiind-că

la

sfinta

Ostrovul

şi Dumnedeiasca

Antigon,

prin hrisovul

mănăstire

Domniei

ce

se nu- !

Mele

are

milă de vinăriciiu câte doi bani de vadră -din trei :popâre din sud Buzăă:

anume Viespescii, i. Bădenii şi Muscelu, unde are și mănăstirea Xenolont.
câte trei bani de vadră, sati dat acestă. carte la mâna ....... ce .s'ait

- orînduit din partea sf. mănăstiri, ca "după coprindere aponturilor vinăriciu-

lui de estimp urmând, să âmble împreună cu vinăricerii domnesci la scrisul, la -m&suratul, la luatul banilor şi partea de bant. ai mănăstirel săi iea
orinduitul acesta pe deplin dimpreună cu catastihul iscălit de vinăriceri,
să-i aducă la epitropii mănăstirei fără de a opri ceva, ori: cu nume de de:
ciuială s6ă cheltuială pentru ci, fără de numai deciuiala, cutiei podurilor
să plătescă; de cure poruncim la toţi câţi se cuvine întocmai să fiţi urmă:
tori, i saam receh gpd.—1815 Septembre 13. :

(Cod. LXXVII, fila 272).
225. Iâ-Ioan

Gheorghe

Caragea Voevod
i. gospodar

zemle vlahiscoe.

Citindu se inaintea Domniei Mele acâstă anafora a dumnt-lor orînduiţilor
boeri teorie a socotelilor. celor de aici din Domnâsca nâstră ţâră mănăstiri

ale stintului mormînt

și luând semă sumel 'embatichiului ce sa fost găsit -

cu cale de dumnt-lor a da pe an fieş-care dintr'aceste mănăstiri la sfintul
Mormînt, precum ma! jos şi în dos se arată, iar pe d=altă parte chibzuind
marea trebuinţă de ajutor ce are acel sfint lăcaş fiindu-ne sciută, n'am găsit cu cuviinţă a rămânea numai cu acest mic ajutor, ci într'adins am po- runcit dumne-lor orinduiţilor boeri. ..... ca să îndemneze pe egumenii
acestor mănăstiri”de a mai adăoga fieş-care un ajutor ma! 'simţitor şi ne-a
făcut ar&tare, prin a doua anafora, de la 9 ale acestei luni, că după îndemnarea ce a. făcut egumenilor, dându-le a înțelege marea trebuință a sfîn- .
tului Mormînt i datoria ce ăre fieş-care în parte către obștea acelui sfint
- locaş, de a lor bună voie ai primita mai adăoga peste embatichiul ce se vede

"arătat într'acestă anafora de a da pe tot anul, însă mănăstirea
st. Gheorghe
încă taleri 2.000, i sf. Sava încă taleri 250, i -Răzvanul încă tâleri 50,i
Gruiul
400,

încă taleri 200, i Văcăresci

i Căluiul

încă

taleri

500,

încă taleri 1.000, i Comana

i: 'Ţântăreni;

i

Plătăresci

încă

încă taleri.
taleri

250,

Negoesci încă taleri 50,i Stelea ot Târgovisce încă taleri 50 şi Asanachidia
încă taleri 50. Drept aceea dar, cu acest adaos de mai sus arătat, întărim
Domnia Mea anaforaoa acâsta şi împreună cu cuviosul egumen Aghio Gheorghitul Gavriil orînduitul epitrop al preafericitului patriarh orinduim epitropi ai acestor mănăstiri şi pe dumne-lui biv Vel Banul Grigore: Brânco-

veanu i pe dumneă lui cel după vremi Vel Postelnic, cu hotărîre, ca întocmai
„să se facă urmare întru t6te precum mai jos întracâstă anafora se arată,
cu adaosulde mai sus arttat.—1818

(Pecetea spd.)

-

- E

(Cod. LXXXIV, pag. 445.)
4

Septembre

17.

7

-

3

|
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putere

“ Cu”tâte că -Nicolae sin Ioa Măigelarul după. deplina

ce-a avut

do la ctitora “acestei biserici, însărcinând mal întâiu cu: epitropia bisericei.
pe mănăstirea Ivirul prin mănăstirea: Radului “Vodă; în urmă tot numitul
Nicolae â însărcinat tot cu. acâstă epitropie pe 'Teodor Cincul, iar fiind-că
Nicolae,

epitropieşi acel

acea.

a avut

carele

deplină -putere de la'ctitora, de a; orîndui epitrop pe otri-cine va găsi cu
cale, este: mort, urmâză ori a i se -păzi orînduiala epitropiei ce însuși acel

ivirul

Nicolae” prin zapis ot lâiul-1794 a făcut'o: dând'o asupra mănăstirei

şi asupra mănăstirei'Radului Vodă, asupra cărora mănăstiri; şi chiar numita.
etitoră vedem, că prin aşedămîntul ei'a fost leat acâstă biserică, seu [iind-că

şi cel ce a avut.acea deplină -putere a murit şi Cincul cel orinduit de
acela s'a, lepădat de cpitropie, să orînduiască stăpânirea epitrop al acestei

biserici pe cel ce va găsi cu cale. Drept aceea, pentru amendouă&. cuvintele
de mal sus arătate, dăm -Domnia Mea epitropia acestei biserici asupra mănăstirei Ivirul şi asupra mănăstirei Radului. Vodă cu: hotărire, casă ur" meze 'orînduelile, ce se coprind în diata ctitorel, care şi acea diată să se
“iea

se

unde

de

va fi aflând,

să

ca

stea

la
în păstrare

mănăstirea

Radului

- Vodă, iar acestă Stanca Ișlicărâsa cu bărbatul ei, sâii orl-care alt din ns:
mul lor, nici 'sunt primiţi Domniei Mele de a fi epitropii acestei. biserici,
nici ai vre-un cuvint dea cere acâstă epitropie, întâiii, căci precum ne-am
pliroforisit Domnia Mea din .sineturile judecăților de mai înainte, ce sa ur:
mat asupra acestei pricini, nici vre-o rudenie nu sunt cu ctitora bisericei
şi al doilea, că şi de vor fi măcar rudenii, după .diata ctitoriei sunt cu totul depărtate de a se amesteca câtuşi de puţin măcar la orinduiala şi epia
-“tropia acestei biserici.—1815, Noembre 28. .

a

(Pecetea gpd),.

e

,

; Prea Inălţate Domne,
După

Vel Logoltt.

o

i

Se

luminată porunca Inălţimei “Tale ce mi se

jalbă a cuviosului

arhimandrit

Teodosie

Raduliotul,

dă la acâstă alăturată
făcend

cercetare,

vă-

duiii la mănăstire un zapis cu l6tul' 1794 lanuarie 15 iscălit: de Nicolae:
sin Ioan Mărgelarul cu pecetea pusă i cu mărturia
lui Neofit duhovnicul

scriitor, adeverit şi de doi arhierei, cel de la mănăstirea lvirul cu coprindere cum'că la lăsat Stanca soţia lui Pârvan Boiangiu epitrop pe ale sale

-prin întărirea Metropolitului. și că acea: mortă

afierosise la mănăstirea Ivi-

rul prin osebită carte trei prăvălii dimpreună cu pămîntul lor, i o vie pe
pămintul mănăstirei Radului Vodă cu legătură ca să dea câte taleri 50 pe
an şi să nu aibă mănăstirea a lua mai mult, cum și pe 'Nicolae epitropul
îl volnicesce r&posata a lăsa epitrop pe cine va găsi “cu cale; arată
-şi ju-

decata ce a avut în dilele dumnelui Mavroghene cu rudele şi i sa întărit:
epitropia iar după mortea Stancăi necurmat fiind supărat de rudele ci prin

judecăţi

şi: ca să scape a dat. epitropia

printr'acest. zapis

(după volnicia

ce

a avut) asupra mănăstirei Ivirul, ca să le urmeze tâte prin mănăstirea Radu
_

Lj
as

.

”

EL A

4y

s'a lepădat: de acâstă

"Teodor

" ISTORIA. ROMÂNILOR
Vodă, cum mârta a, lăsat.să
"şi să lacă pomenire la hram

985

fie biserica
de la Silivestru cu orinduiala ei,
și nice adeverinţe co a dat la unele din rude

de a ţinea prăvălii de ale bisericei le anerisesce şi prăvăliile le dă fără de
nică o datorie,. să caute de dinsele mănăstirea Radului- Vodă, am chiămat

şi pe Stanca i pe

bărbatul.s&i

"a lui Nicolae epitropul, carele

Ioniţă,

cărora arătându-se

acestă. legătură

a .avut putere să lase epitrop pe cine va voi

că a lăsat pe mănăstirea Radului Vodă i pe mănăstirea Ivirul epitrop pe -acele prăvălii pe tote şi pe biserică; iar pe pârita Stanca i pe soţul ei și:
pe alte” rude ale. ctitorei i-ai depărtat prin judecăţi şi printr'acea legătură
şi-mi arstară aşedămîntul Stancăi ctitora, care legase la: mănăstirea Ivirul
şi la mănăstirea Radului Vodă, a da câte taleri 50 pe an, care este pomenit de Nicolae și este mal vechii cu dece ani decât cel numit mai sus,
i sa maj, gis că -Nicolae epitropul după volnicia ce-a avut a putut să,dea

epitropia unde

va găsi cu cale, pe care și dând'o la mănăstirea Ivirul are

putere cu acesta ma! veche să o anerisâscă pe cea nouă carea făcut'o cel
"ce avea puterea şi iarăşi răspunse, că acestă închinăciune ce-o arată mănăstirea tocmai acum, nu sa păzit nici câta mai trăit acel Nicolae,
nici

în urmă, ci sa păzit cea veche, de a luat mănăstirea numai acel po ta- .
leri 50 pe anişi că de sunt 14 ani prin judecată,
cu întărire domnâscă, dând iar acel Nicolae „epitropia la Teodor. Cincul și Teodor tot acel taleri
50 a dat la mănăstirea Radului Vodă şi dice, că.în urmă .vrend Teodora
înstreina: prăvăliile, cur şi la biserică nefăcând nici un fel de dregere, de

aceea sa pornit prin judecată, plătind lui “Teodor banii ce prin socotâlă a

avut să: iea, cum și biserica ce era să cadă aii dres'o ei. Deci Stanca şi cu
„bărbatul săi Ioniţă, după judecăţile ce ati căutat, atât în viaţă.cu chiar cti- -

tora, cât şi în urmă cu Nicolae epitropul
a fost
,

depărtată

cu totula nu

se amesteca la epitropia bisericei, iar Nicolae epitropul având putere a lăsa
pe cine va vrea și întâiă lăsând pe mănăstirea Ivirul și pe mănăstirea Ra- :

dului Vodă, pe urmă

tot el a lăsat pe Teodor

Cincul, cum

şi Teodor

le-

„pădându-se,că nu mai pote. să mai ţie epitropia, rămâne cea dintâiii.epi- -.
tropie pe sema mănăstirel bună, după care se cuvine
să mârgă acâstă epitropie la mănăstirea .Radului Vodă şi mănăstir
- plătind
Stancăi şi bărea
batului

s&ii, atât

banii

ce a

dat

Cincului,

cât şi-cheltuial'ce
a

gerea.bisericei, să ţie “prăvăliile şi îngrijirea. bisericii precum
rînduit, iar hotărirea cea; desăvirşită,
Ta.—1815, Octombre 4. ..::
,
:
Na

rămâne a se face de
a

(Cod. LAXXII, pag. 198)
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a făcut

dre-

ctitora a o-

către Inălţimea. . .
m
Vel Logoftt; .

aa

Voevod î « Gospodar 'zemle. vlahiscoe.

Preaosfinţia “Ta părinte. Metropolite, dintr'acâstă embericlisită închipuind jalbă carte ce a dat'o obştea Cernicanilor. către “dumnâ-lui biv- Vel Ban
Grigorio Brâncoveanu care:'se adeveri. prin iscălitura dumnâ-lui Vel Logo-.

fâtului de ţera de-sus, vel lua:pliroforie
pe -larg de cele ce jăluesc în-potriva cuviosului stareț de acolo; pentru care viend Domnia Mea să ne pliroforisim de

adeverata. fiiniţa acestei. pricini,

-

poruncim. să se

orînduiască

întradins Sfinţia Sa, arhimandritul pogonianul'şi cuvioşiasa arhimandritul
Di

:

586.

.

-

VA

DRECRIĂ

“ Filotie.ca amindoi împreună să mârgă

a

la schitul

Cernica,

unde aducend

faţă pe toţi pâriţii de acolo i pe cuviosul stariţ să facă scumpă şi amăruntă
cercetare de .tâte câte. în mail sus, numita jalbă se coprind și descoperind

dreptul adevăr, să aducă însciinţare către
punsul

Prea

„

|

Sfinţiei

* (Pecetea

Tale—1815,

Domnia

Octombre

11.

Mea însoţită şi cu răs-

Vel Logolăt.

gpd.)

(0od. LXXIVfa 999)
228.

Io Ioan

_Cu

cale

Gheorghe

Caragea

Voevod i gospodar zemle

şi cuviinci6să fiind anaforaoa

Vlahiscoie

acâsta a dumnâ-lui

biv Vel

Ban

Grigorie Brâncoveanu, primită este Domniei Mele, drept aceea o întărim
Domnia Mea şi orinduim epitropi şi îngrijitori al acestor două mănăstiri

pe cuviosul egumenul Ilurezeanulși pe pitarul Nica Vlădescu, ce ni se
arată de dumnâ-lui Banul destoinici la ale economiei, temători de Dumne-

deişi cu bun ipolipsis
ca să urmeze întru

de mai jos arătată, care acâstă
dou&

mănăstiri,

poruncim,

orînduială

dumi-tale

Vel

cunoscută şi iubitorului de Dumnedeii
1815

-

Octombre

23.

(Pecetea gpd.).

=

a

E

tâte întoemat după orinduiala

a epitropiei
Logofete

pe mal jos ar&tatele

de ţâra de sus,să

e

-

Vel Logoftt.
a

„(0od. LXXXII pag. 103)
|

Prea

Egumenul
“runca Măriei

mălţate

Î

Done,

Hurezeanul. şi pitarul Nicu Vlădescu, cari din. luminată 'poTale aii fost. orînduiți cercetători! mănăstire! . dintr'un -lemn

şi mănăstirei Surpatele din sud "Vâlcea, săvîrșind
mănăstiri

mă

o faci

sfinţiei Sale episcopului Râmnic.—

însciinţeză,

trimiţendu-mi

cercetarea acestor

Şi catagrafiile

ce-ai

două

făcut de. tâte

„ lucrurile :mişcătâre și nemișcătâre câte: ati găsit în păr la amîndou& mănăstirile, afară din câte alte lucruri: vor fi mai avut. aceste mănăstiri mai din.
nainte saii în „urmă vor fi. mal agonisit după vremi afieronate, şi altele
care. acelea nu

le-ai putut dovedi

orînduiţii

cercetători, căci pentru mănă-

stirea dintrun lemn nu le-ai dat stariţa nici un .catastih de perilavi.
lucrurilor: aceştil: mănăstiri, dicând că niciei nu i s'aă dat când ai intrata
în

stăpînirea mănăstirei, acum şi pentru mănăstirea Surpatele. negăsind
u-:
se aceșt catastih vechii la mănăstire.de cât cel cu care sai
orînduit cea.

de.acum

stariță de vre-o două luni de: dile, câte lucruri întru acest:

catastih se coprind se. află tâte în per la mănăstire, -starea acestor
mănăstiri
arată numiții cercetători că este forte -prâstă. din neîngrijirea
stariţelor,
didirele

înlăuntru şi afară, desvălite, stricate, unele și dărăpănate la a cărora meremet şi dregere cu puţină cheltuială, urmgză a merge moşiile
neperipiisite
și împresurate

şi date în arendă

ÎN

pe un preţ

forte puţin, în.

cât
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ea

-

abia din. venitul

lor

se întimpină, cheltuelile mănăstirilor, ar fi înălțat în-"

doit venitul

din

care

lor,

nu

numai

cele stricate şi

dărăpănate

ziduri

și

acareturi-ale. mănăstirilor. se putea drege :şi meremetisi, ci şi alte clădiri:
din noi, atât înlăuntrul mănăstirilor, cât și afară se fac, spre adaosul-venitului, spre pod6ba şi înfrumusețarea -acestor inănăstiri, cari-sunt înzestrate de r&posaţii ctitori -cu. îndestule acareturi.pentru odihna și repaosul, |
atât acelor ce vor locui într'insele, cât și celor străini călători, ce vor. po-.
posi la aceste mănăstiri, și acum tote acele acareturi, moșii, vii, cele-l-alte
batalisite, dezghinate şi scădute veniturile lor, încă multe din moşiile acestor mănăstiri, numai sineturile lor se găsesc la mănăstire în păstrare,
iar moşiile înstrăinate
“în stăpînirea altora şi nici sciute mănăstirilor de
către nici una din stariţe, dicând că nici at audit de numirile acelor moşii,
nici sai stăpinit vre-o dată aceste de mănăstiri; mănăstirile aceste ai și robi

îndestui de la cari pot să se folosâscă nu numai

cu banii din birul lor, ci

şi cu munca lor, avendu-i în trebile și slujbele mănăstirilor, ca să nu plătescă simbrii
pe la Gmeni străini, să slujâscă mănăstirei, şi cei mai mulţi
dintracei robi se află răspîndiţi şi în stăpînirea altora, fără de a îngriji

vre ună din stariţele ce ai: fost după vremi. a cerceta a-l dovedi și a-i
aduce la urma lor în stăpînirea mănăstirilor; în, scurt tote lucrurile acestor
mănăstiri, mişcătâre.şi nemişcătre, după pliroforia ce-mi dai numiţi! cercetători, ai ajuns la:mare dărăpănare. și scădere şi nu puţină cheltuială
trebue a lo îndrepta și-a le aduce în stare. Acâstă însă scădere şi dărăpămare a acestor mănăstiri nu numai mie ca unul ctitor îndestulă jale şi

mâhnire

îmi

pricinuesce,

ci și luminatului
aud

al Inălţimei Tale pote să

lie supărător şi nesuferit, ca un oblăduitor cunoscut de tâtă obştea, iubitorul dreptăţei şi firesce pornitcu bun cuget spre ajutorul şi îndreptarea

sfintelor locașuri, ce cârcă asemenea valuri şi fiind-că

aceste două mănă-

stiri de vor rămânea şi de acum înainte tot în otcârmuire de starițe, nu
numai că nu vor mai dobîndi nici odată îndreptare, ci negreşit-pote să."
ajungă și la mai mare dărăpănare,
am socotit de se va găsi cu cale şi de

către înaltă înţelepciunea Mărie Tale, ca, să se orînduiască epitropi acestor
-doug mănăstiri, mai sus numiții cercetători, adecă egumenul Hurezeanul carele este om cu frica lui Dumnedeii, cinstit, “vrednic
şi bun iconom,
cunoscut de cei ce-l scitt din silinţa cu care sait argtat în otcârmuirea
mănăstirei Hurezul, aducând'o în .stare lăudată, cu feluri de dregeri şi sporiri, din starea cea de tot prâstă în care aii găsito când s'aii orinduit egumen la numita mănăstire, cum şi pitarul Nica Vlădescu carele este iarăşi
. asemenea om cu. frica lui Dumnedei, cinstit şi cu bun ipolipsis, cunoscut

de toți mici şi mari ai părței

locului; și' amândoi

împreună făcând zapt

aceste mănăstiri cu tote lucrurile mişcătore și nemișcătâre, să se osîrguiască dintru tâtă virtuteaa le îndrepta şi a le pune în: bună orînduială,
face zapt, pe ale

mănăstirilor

acareturile

şi zidi-

y

moşiile a.le deschide şi a le spori venitul şi. câte se vor dovedi înstrăinate

în stăpînirea altora-a le

rile din lăuntru “și de afară cele stricate a le drege, cheltuelile mănăstirilor |
cele de prisos fără

trebuinţă a le micşora, simbriile -pe la ment netrebuin-

cioși a le tăia şi alte asemenea

cheltueli

câte

vor

găsi,

că sunt netrebuin-.

ci6se să le embodisescă cu'totul singuri, să ţie şi catastişe atât de veni:
turile mănăstirilor, cât și de cheltuelile ce vor merge într'un an, cumpănind

988

|

.

-
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cheltuială, ca să potă agonisi

peste

ca tot-Ma-una să prisosescă. venitul

capital pentru dregerea

e

zidirilor celor dărăpănateşi stricate şi pentru alte

clădirişi înfrumuseţări la mănăstiri ce-.vor fi de folos şi trebuinciose, și

pe tot anul să aibă a trimite asemenea catastișe și aici'la mine, ca să iea
povăţuirile cele cuviinci6se, iar starițele să nu mai aibă amestec la nici
un interes al mănăstirilor de acum înainte, căutându-şi după datoria ca-

cele spre folosul sufletului
de. i
m6nelor călugiresci numa

şi de orînduiala

„slujbelor bisericesci şi avendu-şi cele trebuincise pentru hranaşi odihna
lor din iraturile mănăstirilor, mulțămindu-se pe simbria ce se va găsi cu cale,
: şi
că nică epanohelma cinului lor nu le slobodea avea grija cheltuelilor

'şi a-se
"a veniturilor,

trepăda prin judecăţi dintr'un “loc

pentru

întraltul

pricini de moșii.şi altele, arătând îndestule cheltueli tără de a vedea mănăstirile vre-un folos din trepedile şi cheltuelile lor, aşijderea, Şi maicelor
"călugăriţe ce se află în mănăstire locuind, să li se facă cuviinciosa orinduială de a fi ajutate şi. odihnite cu ale mâncărei şi alte trebuinci6se, după
“testamenturile ctitorilor, ca să fie în adevăr chinovion: cu o petrecere lini-.

“ștită şi frăţescă între. dînsele, dându-li-se -de către orînduiţii. epitropi şi
cuviinciosele duhovnicesci povăţuiri spre a-și păzi datoria călugărescă cu

smerenie şi necontenită rîvnă în slujbele bisericesck; de aceea dar me rog
Măriei Tale, să bine-voesci asupra acestor două vrednice de jale mănăstiri a se orîndui cu luminată poruncă aceste -două ipochimene, egumenul Hurezeanul şi pitarul Nica Vlădescu epitropl
şi” îngrijitori şi nădăjduesc, că

prin otcîrmuirea şi vrednicia

numiţilor, îşi vor veni aceste

mănăstiri

în

stare, păzindu-li-se şi orînduelile ctitorilor după cuviință întocmai, pentru
care şi Inăţimea Ta: numindu-te ca un ctitor acestor mănăstiri vel avea.
_vecinică pomenire, şi anii Măriel Tale de la- Dumnedei
fie mulți și fericiţi.—1815 Octombre 18.
i
E
„-

-

Grigorie Brâncoveanu.. -

R

N

,

-

[3

(Cod. LXXXII, pag. 108.)
929. I& Ioan

Gheorghe Caragea

Voevodi Gospodar zemle vlachiscoe.

După arătarea ce. ne face dumnâ-lui Vel- Logofătul
de ţâra de sus. printr'acestă anafora, poruncim dumnâ-vâstră. Ispravnicilor al Județului, să nu
îngăduiţi pe slujbaşii vinăriceri sâu pe taxildari
de a face câtuși de puţină

urmareîn potriva Domnescului

nostru hrisov,
ce. are acâstă mănăstire, ci.

încă să daţi şi cuviosul ajutor orînduiţilor mănăstirei, spre a se putea stringe
dreptul. mănăstirei, ce se coprindeîn hrisoy.—1815, Octombre 27.
- (Pecetea pd).

|
„După

Prea Tnălţate

SI

i

„Vel

Logofăt.

|

Dimne,

luminată. porunca. Inălţimei

Tale, ce-mi se dă la acestă: jalbă a cu--

viosului "Teodosie arhimandritul, egumenul
y
*

a

sfintei mănăstiri Radului

Vodă,
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făcând cercetare, văduiti coprindendu-se în 'luminatul hrisovul Măriei “Tale,
ce sa înnoit. după cele vecii, că - lângă mila vinăriciului ce are în delul..

” Vălenilor sud Muscel câte 4 bani de vadră şi părpărul, se coprinde şi acâsta,

ca să aibă sf. mănăstire şi scaunele de tăiatul cărnef, câte vor fi într'acel
d6l al Vălenilor, însă pe moşia mănăstirei, venitul lor. să fie al mănăstire,

aşijderea se coprinde, ca să fie volnic egumenul a orîndui gărdurari. precum
este în alte deluri. şi-ori ale cul vite va prinde prin vi! făcând stricăciune
să le iiea obicinuita -gl6bă precum și âlți gărdurari. Răi dar s'a amestecat

- vinăricerii domnesc! la iratul acestor scaune şi.aă zăticnit pe ărdurarii
mănăstirei; pentru care găsesc cu cale, să. fie luminată “porunca Inăţimei
Tale către dumn& lor Ispravnicii judeţului, să nu îngăduiască pe vinăriceri
a se amesteca, întru nimic la iratul scaunelor şi :la gărdurărit precum şila
strinsul otaștinei iarăși să nu fie zăticniţi Gmenii -mânăstirei, ci încă să
aibă şi ajutorul dumnâ-lor la strinsul iraturilor mănăstirei, ce sunt drepte,

luându-și mila de vinăricii pe deplin, după luminat hrisovul Măriei
1815, Octombre .24. -

|

'Tale.

a

7

(Cod. LXXXII, pag. 114)
» 230. Zemle Vlahisooie. Fiind-că ne-am pliroforisit' Domnia- Mea că mănă-

stirea Bistriţa, din sud Vâlcea, din pricina rele! otcârmuiri celui de acum'năstavnic, ai ajuns la o stare forte prâstă, pentru că numitul năstavnic nu

îngrijesce după cuviinţă, nici de lucrurile mănăstirei, care ai ajuns la dără-

„pănare şi scădere, nici de robii. mănăstirei, cari din pricina a multor tre„buință ce pătimesc dărvărindu-se în feluri de podvedi, jăfuindu-se, bătendu- se, şi cu birul. peste puterea lor, încărcându-se, multe sălașe dintrinșii ati
și lugit şi către acâsta vitele mănăstirei se află vindute, viile părăginite,
moşiile date în arendă pe mulţi ani şi banii luaţi de către numitul, şi ose-

bit de. acestea

numitul

năstavnic_ati împovărat mănăstirea, şi cu o sumă

mare de datorii; de-aceea orînduim -pe credincios boerul Domniei Mele
biv Vel șătrarul Petre, să mârgă la numita mănăstire, unde. poruncim, ca,
dimpreună cu cuviosul egumen Hurezeanul,să facă scumpă şi. amăruntă
cercetare de tote câte mal sus se arată și să aducă Domniei Mele întregă
- pliroforie, i, saam receh. gpd.—1815 Noembre 6.. 5
m.

(Cod. LXXIV, fila 223). .
231. 'I& Ioan.

Gheorghe

Caragea” Voevod

Citindu-se înaintea Domniei

sale părintelui

:
i gospodar zemle 'vlahiscoie..

Mele acâstă alăturată anafora a preaoăfinției

Metropolit : şi a: dumne-lu! -Vel Logofttului

sai cetit împreună şi apelaţia ce ne-ai dat cel de acum

de țera:de

egumen

jos,

Râncă-

ciovul, dicând, că osebit din condeile-altor cheltueli, ce arată proinegumenul
prin catastihul s&ă, suntşi unele condee care acelea nu este trebuinţă a.
se cercetala faţa locului, ci să se hotărască de Domnia Mea, de se cuvine
a le plăti și pe acelea mănăstirea, adecă rușfetul ce ai dat la' proin Metro-

polit Ignatie i la Gmeniă preaosfințiel “sale”şi
V, A. Urechid.—1om. X—Istoria Românilor.

alte

cheltucli

ce

”

|

e

ai

mai făcut
19.

..

-
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atunci. ca să ica egumenia,

N

i banii proviiantului

ce-i cere a

i se plăti

de

“două orl i încă câte taleri 200 pe an pentru hainele sale, peste alţi taleri
200 ce.i-se ţin în s&mă și taleri 351 ce-i arată daţi ma! mult peste taleri

ce era dator a da după cisla. Metropoliei

bani

al șcâlelor, cu care

100

aceste

condeie covîrşesce proinegumenul “cheltuiala peste suma venitului şi apoi
pentru cele-l-alte condeie de cheltueli dise egumenul, că mai îndeletnicin-

du-se din trebile mănăstirei, însuși va fi davagiu a se cerceta, spre a dovedi
viclenia proinegumenului, care acestă cerere a egumenului “fiind cuviinci6sâ

şi cercetarea mal sus ar&tatelor condeie
buinţă
ci de

a se face la faţa. locului,
chibzuire

numa!

proin

egumenul

de. se

nefiind în

nefiind nici măcar

adevăr de

trebuinţă

nici o tre-

de cercetare,

cuvine adică a le plăti mănăstirea, sei

nu? şi

acestă chibzuire făcend'o Domnia Mea, dicem, că numa! atunci ar fi putut
să câră

dări

de ruşteturi

şi alte cheltueli

pentru

egume-'

nie, când adică ar fi luat egumenia cu soroc orînduit și Lar-fi lipsit'din
egumenie înaintea sorocului, iar nu şi când a luato fără de soroc, “şedend

şi mai vîrtos şi cinci ani în egumenie. Drept aceea hotărim, să nu se ţie
în s6mă proinegumenului condeiele acestor dări de rușteturi şi cheltueli ale
egumeniei sale, ce le arată în socotelă, precum asemenea, să nu se ţie în
„semă nici îndoiala banilor proviantului
, banii ce arată că ati dat mai
nici
mult peste -cisla Metropolici, nici acel câte-taleri 200 pe an pentru hainele
sale, peste alţi taleri 200, fiindu:i îndestul numai câte atâţia, adecă câte ta„leri 200 pe an, unui egumen ca acesta, dela o acest fel de mănăstire, care:
este depărtată şi de politie şi de oraş, unde prea cu înlesnire se pote face

economia
|

hainelor.—1815

(Pecetea

Noembre

28.

E

-

E

Vel Logofăt.
o

gpd. .

“Prea Intilţate Dommne, .

„

: Cuviosul

arhimandrit chir

Romanos

proinegumenul

diovul prin jalbă arată Inălţimei: Tale,ca

să se

mănăstirei. Râncă-

orinduiască

a-și

paradosi

socotâla de venitul i cheltuiala mănăstirei în câtă vreme s'a aflat egumen
şi de către Inăţimea Ta ni se poruncesce, ca să cercetăm şi să arătăm Mă:
riei Tale. Următor fiind luminatei poruncă, i-am întăţişat înaintea nostră pe
_Jăluitor cu cucernicul preot Constantin, cel*de acum egumen şi făcând cercetare catastihului

de socâtâla

ce ne-ati arătat jăluitorul, la cele. mat 'multe

condeie de cheltuială se împotrivi

noul egumen

Qicend
că sunt cu încăr-

cătură, asemenea şi la condeiele venitului iarăşi dise, că sunt cu scădămînt |
„încă unele tăinute cu totul și neavând alte dovedi nici jăluitorul a încre.-.
dinţa arătarea socotelii sale de adevărată, urmeză a se face cercetare.la
faţa locului; mulțămindu-se la acâsta amendo
.părţile,
uă
găsim cu cale, să.
fie luminată porunca Măriel: Tale, cu mumbașir Logofăt de Divan, să înfă-

țişeze pe jăluitor cu .pîritul, la sfinţia
Sa „episcopul
partea locului

Argeș, aflâridu-se. în

şi cu sciință de socoteli mănăsțiresci, spre a le cerceta, so-

cotelile dintre 'dinşii şi de alegerea ce va face, să însciinţeze Măriei
“Tale
Noembrie. .
Nectarie Metropolit, Scarlat Grădiştenu Vel.Logotăt. *

cu anafora- pe larg.—1815

Cod. (LXXNII,.pag..160.)
.

.

”
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232, I& Ioan: Gheorghe

.

pa

=

99t
.

Caragea Voevod i gospodar zemle

vlachiseoe.

De vreme ce amândouă părţile prin zapisele Jor ce le vădum și not s'aă
învoit pentru acestă pricină, după cum și dumne-lui Vel Logofătul de țâra
de sus ne dă pliroforie printr'acâsta 'anatora,. întărim darşi Domnia Mea,
de a se păzi acâstă învoială între aceste două biseric! întocmai şi fără de
„_câtuși de puţină strămutare.— 1816, Februaărie 23. A

i

e

(pecetea pd).
Prea

Cu plecată

.

-

Vel Logofăt...

a

|

a

Na

Inălţate Dummne,

anafora

arăt Inălţimei

hrisovele luminaţilor domni

'Tale,că sfintele biserici domnesci prin

şi al Măriei “Tale, din vechime ai milă de vi- -

năriciă grădinile din Bucuresci şi delul. Bucurescilor precum şi sfinta biserică-dintr'o-di, dintru
întâia domnie a Domniei Sale Alexandru Vodă

„Ipsilant prin hrisve
la,
alte
s'a
de
sa

de la toți: luminaţii domni, cari sai înnoit de Măria

:

iarăși are milă de vinăriciul din sud lifov, ce nu s'a aflat închinat
la
mănăstiri- şi din pricină că şi delul Bucurescilor şi politia sa lăţit şi înmulţit, era tot-deauna pricinişi gâlcevuri între aceste sfinte biserici, care şi în judecăţi 2. intrat şi mijloc de îndreptare: n'a luat, iar acum
învoit eclesiarhul bisericilor domnesci cu Stanciul biv III Logofăt epi-

tropul bisericel-dintr'o-qi,
ca
Cotroceni

şi pe

apa

vinăriciul. din “dealul

Dâmboviţei

din

sus

de

Bucurescilor

Cotroceni

la vale până la Vitan îi.până la mănăstirea Văcăresci

i spre

până la

Mărcuţa

şi

şi la Spirea până ce

ese la câmp, adică câte vii sunt de Bucuresci şi ţin vierii lor de vornicia
„ politiei, până unde stăpânesce vornicia, politie! deosibesce stăpânirea judeţu-.
lui, acestea tâte să se numâscă de Bucuresci şi de Dâlul Bucurescilor (afară
din vinăriciul, ce are mănăstirea Radului-Vodă într'acest cuprins, care are
să-și iea după hrisovul
ce are, și afară din delul Mărcuţei şi altele cari
sunt depărtate, ce ţin de Ilfov, unde are numai biserica-Dintr'o-di vinăricii;
de: la acestea dar ce sa dis mal sus Bucurescil cu delul Bucurescilor, să .

se împarţă bisericile domnesci cu biserica Dintr'o-di şi să iea biserica Dintro-di trei bani şi bisericile domnesci doi bani, și: ori de-l vor vinde la

mușşterii, sâu. de-l vor căuta pe sema bisericilor, împărţela tot așa să fie; pe
care învoire au fâvut şi zapise,şi pentru a se păzi a pururea fac rugăciune
Măriei Tale, a.se da și: luminată întărirea Măriei Tale la -zapise,-a cărora
cerere părendu-mi:se a fi cuviinci6să, o ar&t Inălţimei. Tale, ca să bine-voesci
a da luminată

a

întărire—1816,

E

Ianuarie

11...

E

.:

.

.. Vel: Logofăt,-.

(Cod. LXXXII, pag. 317.)
233. I& Ioan

Gheorghe: Caragea. Voevod î-gospodăr zemle vlahiscoe.

După rugăciunea
boeri, cuviinci6să

ce ne face! printr'acâstă
fiind, primită

anafora dumne-lor orînduiţii |

este Domniei
Mele. Drept aceea, orînduim
.

|

|
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A.

cu dumnâ-lor

împreună

URECHIĂ

la acestă trebă şi pe „dumnâ-lul Vel” Logofătul al .

străinelor pricini Atanasie. Hristopulo.--1816,

Martie: 6.

o

_(Pecetea gpl)

Vel Logofăt.

„Prea Inăljate Dâmne,
„La pricină sfintei mănăstiri Radu Vodă, ce din luminată porunca .Măriel
Tale, se teorisesce de noi, aii fost împreună rînduit şi clucerul Dinul Predescu, carele fiind că şi-ai făcut obştâsea datorie, cum este ştiut, ne rugăm
să se orînduiască în locul r&posatului clucer dumnâ-lui Vel Logofătul Ata-

nasie lHristopolu, iar anii Inălţimei Tale să fie de
fericiţi.—1816 Februarie 29.
a
Constantin

Filipescu,

Iordache

Filipescu,

Grigore

la Dumnegdeii
e

mulți şi
o

Romanitis.

(Cod. LXXXII, pag. 233)
234. I& Ioan

Gheorghe

Caragea. Voevod i gospodar zemle viahiscoc,

Fiind-că din tâte mijlâcele ce se arată întracestă obştescă anatora a părinților arhierei şi a -dumne-lor boerilor, spre. izbăvirea mănăstirei Cotrocenilor din “greutatea. datoriei. întru care se află supusă, am găsit cu cale
Dorania. Mea mai cuviincios şi mai de. folos vîndarea acestor prăvălii ce
"+ se arată mai jos (de nu se. vor trimete banii de. la epitropil Sfetagoriţi
„pentru plata acestor datorii), de aceea poruncim, staroste de neguţători, să
le strigi la mezat, după orînduială, şi tără de al doilea poruncă
a Domnie!

Mele să nu le haraciladisesci.—1816 Martie 28.
e

Ie

(Pecetea gpd.) .

a

Ta

- Prea Inălţate Dâmne,

__

Vel

-

Logofăt.

Me
Da

|

i

- Cu plecată anafora arătăm Măriei “Tale, că chibzuindu-n6 în tot felul pen-

tru multa“ sumă de datorie în care a încăput sfinta. mănăstire Cotroceni,
” «din reaua economie şi netrebnica chivernisire a lui Visarion proinegumenul;

cu ce mijloc sar putea izbăvi mănăstireade acâstă grea sarcină fără a se

înstrăina nici un.acaret de.ale mănăstirei,
am dat de scire, prin starostea
de neguţători, la toţi neguțătorii de aici” din Bucuresci,
ca să se găsâscă
câți-va dintrinşii să iea veniturile mănăstirei “asupra lor, cu un soroc cu-.

viincios,

ca să o plătâscă de tâtă datoria şi să o

ţie şi în stare bună, şi s'a

„găsit unii dintr'inşii, dar cer a stăpîni veniturile mânăstirieipe 20 de ani”
“ȘI ori să plătâscă datoria. peste 4:ani cu câtă dobândă s'a iăcut până la
Ictul

1815,

lără

de

altă. dobândă

într'acești 4 ani, sâii de vor vrea creditori!

“a-și lua banii acum, să se scadă dobândile pe patru ani trecuţi făcând şi
trebuinciosul metemet al mănăstire şi al hanului, iar. de se va întîmpla:
ferescă. Dumnedei vre-o surpare de tot s6ă ardere de foc, e! la acelea să
nu se amestece; a cărora cerere am socotito.că nu este de to'os, căci în-

Pi
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tîmplându-se vre-o primejdie din cele ce se feresc el, urmeză a se mal robi
veniturile mănăstirei pe alţi 5-6 ani, scă şi pe. mai mulţi, ca să se drâgă?
acea stricăciune la loc şi nici creditorii nu este cu dreptate a se păgubi.

de dobânqi pe 4 ani, precum

de aici din
cotit iarăşi,
ce este pe
sul în care

-

cer neguţătorii; am fi qis să se vindă hanul

Bucuresci, căci putea să .iasă la
că nu este cu cuviință să perdă
numelo' r&posatului ctitor şi mal
se fac sfinte rugăciuni pe tâtă

preţ de 300 pungi, dar am so.
mănăstirea
.un acaret'ca acesta,
|
vîrtos cu sfinta biserică într'in-..
dioa.pentru ertarea păcatelor

ale răposaţilor ctitori, ce şi-aii vărsat tote ostenelileși averea lor la acâstă
mănăstire pentru

acest. sfirşit; ci ma!" cuviincios

şi ma! înlesnit mijloc. am

găsit a fi acesta, ce-l arătăm mai jos, adică fiind că datoria mănăstirei este taleri 355.886 şi dobânda până la lâtul 1815 taleri 133.393 ce tac peste tot:
capete şi dobândă taleri 489.279 din care scădându-se taleri 39.855 ce sa
plătit până acum, rămâne datoria. taleri 449.424, 'capete şi dobândă, după
arătarea ce ne făcu cuviosul arhimandrit
chir Dionisie -epitropul mănăsti..
„Tel, iar veniturile mănăstire! după pliroforiu ce ne dete iarăşi cuvioşia sa.
„în șase ani de acum înainte adică până la lâtul 1822 se adună taleri 261.370,
din care scădendu-se taleri 60.000 cheltuiala mănăstire! în 6 an! pentru

meremeturi' i alte trebuinţe adică câte taleri 10.000 pe an, rămâne
"201.370;

să

se

vindă câte-va

.
--

taleri

prăvălii de aici din Bucuresci, ce se însemneză

mail jos, cari pot prinde până la taleri 250.000, căci sunt supuse stricăciunii
și de la acele prăvălir iea mănăstirea chirie pe an taleri 9.000 iar la 250.000
_ce_se' vor lua pe dinsele şi se: vor da în plata datoriilor plătesce dobândă
pe an 30.000şi se păgubesce. mânăstirea pe'tot „anul taleri 21.000: și așa.
cu taleri 250.000 după prăvălii şi cu faleri 201.370 ce prisosese din veni-.
“turi fac taleri 451,370 şi se .plătesce mănăstirea până în 6 ani de tâtă da„toria şi după acel.6 ani pot să'se adaoge veniturile mănăstirei de la 50.000
- până la 80.000de lei pe fieş-care an și in 4 ani se pot cumpăra moşiliar.

nu prăvălii, fiind-că ai pericolon și cheltuială tot-deauna

moșii se îndoesce

venitul şi rămâne

mănăstirea

mai

și cumpărându se

mult

tolosită

de la

“acele moșii decât de la aceste prăvălii, ce dicem a. se vinde; atâta numai
este trebuinţă, să r&mâe arhimandritul
Dionisie nestrămutat din epitropia

mănăstirei, fiind cercat şi sciut de om cu frica, lul:Dumnedei, cinstit la urmările sale şi vrednic econom,la care şi dăm credinţă că tote .le va eco-

nomisi bine și spre lolosul mănăstirei, iar la altul nu ne putem
Acest mijloc

am

chibzuit

după t6tă nevoinţa

ce am

pus; pentru

încrede.

-.-

care se

va scrie de' către Inălţimea Ta epitropilor Sfetagorei, ce se aflăîn Țarigrad,
trimițendu-li-se -şi copie după acâstă anafora, că de vor vrea să trimiţă

banii ce fac aceste prăvălii a se da în plata datoriilor, să o facă acâsta fără...
- de zăbavă, fiind-că mal mult nu .se pote suleri mâhnirea datornicilor și

răbdarea de dreptul lor, s6it să dea un r&spuns hotărit la acestă hotărîre
ce cu sfat de obşte sa făcut, fiind-că prăvăliile sai şi dat în vindare la
„mezat și de nu

vor trimite

banii până

în soroc. de două luni, sâă răspuns,

să scie cu hotărîre, că negreșitse vînd prăvăliile; -iar hotărîrea rămâne la

Măria Ta—1816, Martie 21.
”
a
Ea
- “AL Ungro-Vlahiei Nectarie, Coustantie Buzăi, Radu-Golescu, Grigorie
- Brâncoveanu, Constantin: Creţulescu Vel Ban, Barbu Văcărescu, Vornic, Du-..

mitraşco Racoviță

Vel

Vornic, -Istrațe: Creţulescu,

Constântin Bălăceanu,

.

. -

|
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pe

Vornic,

Teodor

Văcărescu

„ Iordache. Golescu

Vel

Vornic,

Vel Logot&t,

Mihalache

Racoviţă

Toma Creţulescu

Prăvăliile mănăstirei

Vel

Vel Logofăt.

Cotroceni ce. dicem

Logoltt,

a se vinde.. ! :

8 prăvălii din Abagii.
4 prăvălii din Şelari.
1 pivniţă din dosul Selarilor.

Hanul cel roşu de 'lângă Brătăşanul.

2 prăvălii din

colţul hanului

Casele ce şade dumnt-lui

O prăvălie
cea veche.

e

-

lui Şerban-Vodă. jimblărie. i cârciumă.

Doctorul

de la Şerban-Vodă:
a

Manolăche

întrinsele.

ce este pe ulița
E

(Cod. LĂXXUI, pag. 380).

ce apucă

e

spre

-

|

curtea

Ma

335. Pitac către bocrii epitropi ai mănăstirei Radului Vodă de acum
încinte

„mai

SI

când

da

se va strînge. banii

la creditori pânănu va

mănăstirei

să

steu.de

a

nu

se

face ştire domniei şi de câţi

"creditori sun.

a

o

Id Ioan Gheorge Caragea: Voevod i gospodar zemle vlahiscoie.—
“Cinstiţilor şi credincioși boerilor
'ai Domnici Mele, dumne-vâstră eforilor
„ai mănăstirei Radului Vodăși Cuvioşia Ta egumene al numitei mănăstiri,
mulți :din creditorii ce âii a lua datorie de bani de la acâstă .mănăstire,
„ali dat jalbă Domniei Mele plângându-se, că după ce sunt prelungiţi atâta

vreme

cu plata dreptului lor, apoi și când se întîmplă de intră la mănăstire

vre-o.

sumă

„privesc;
iată v&

care

de bani

acâstă

poruncim cu

se plătesce numai

nedreptate nefiind
străşnicie,

datoriile unora, iar alţi! stai

suferită

ca de acum

de: audul Domniei

înainte

ori câți bani

din

de

Mele

ori

ce madea vor intra la mănăstire, să nu se plătâscă nici măcar un ban vre
unuia din -datornici, ci mai întâii să arttaţi Domnie Mele numele tuturor
datornicilor.ce are a lua fieş-care şi 'suma banilor ce se va întîmpla a
avea atunci mănăstirea,
ca să luaţi poruncă cui și în ce chip să plătâscă
din

datorii, căci de se va'mai

fără. de. scirea
„să

„Mart

și porunca

da măcar vre un ban

vre-unui

din datornici

Domniel- Mele, după mijlocul ce mai sus se arată,

sciți că acel bani aveţi ar răspun
de la înșivă.
de
Tolco pisah pd. — 1816 --

31,

SI

a

IE
(pecetea: gpu.).
Cod, LXXIV,

la

i

Să

-

a

Sa

Vel. Logofăt.

e

241)

i

”
N

"236. Jo Joan Gheorghd Caragea Voevoul î gospodar :zemle 'vlahiscoe
Măcar că prin hrisovul ce este întocmit pentru orînduiala mănăstirilor,

- Care

-

sai : întăr
şiitde Domnia.

Mea

se coprinde

a nu se vinde

pe maj

ISTORIA

ROMÂNILOR

mulţi ani arendile moșiilor mănăstiresei
acestă orînduială fără de îndoială qicem

privind stăpînirea la

7
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.

decât numa! pe câte un an, dar:
că sai întocmit şi Sau. hotărit

folosul mănăstirilor,
-ca cu acest mijloc să nu potă

egumenil a lua. deodată banii veniturilor pe mulţi-ant și cheltuindu-l la.
_ale lor trebuinţe să rămâe apoi acea mănăstire lipsită de dreptul venit al
acaretului săi și dintr'acâstă pricină din an înan să caqă la datorii; precum
„dar orinduiala de mal sus arătată a hrisovulului ce. privesce spre ferirea
„şi ocrotirea « mănăstirilor de a .nu cădea la datorii se cuvine a sepăzi,
asemenea

şi

când

„și necuviinci6se

vre-o. mănăstire

din_reaoa

ale egumenilor. după

datorii, precum

vremi

economie

şi alte

urmări

rele

sar întîmpla a cădea la grele

i sai întimplat acestel-sfinte mănăstiri a Radului Vodă din

relele urmări ale proinegumenului- Ignatie, ce ait murit, încăpândla o aşa |
mare datorie sciută şi vădută de toţi, se cuvine să se ajutoreze iarăși cu
din veniturile sale de a se întrema, şi fiind-că de a se vinde veniturile:
sale numai din an în an, prin neputinţă lucru este dea
se întîmpina plata.
datoriilor sale şi a scăpa de jugul acestei datorii din. pricina dobîndilor,

şi aşa urmâză la cei ce ai a lua de la numita mănăstire“să

fie răbdători

în veci de dreptul lor, nu rămâne alt mijloc pentru a sa dezrobire dintr!
acestă. datorie de cât a se :înstrăina cu totul în statornicie vre-una din

moșiile sale,

care acest mijloc

este fără de asemănare cu mult mai îm-

potrivitor . la orînduiala hrisovului, care. în tot chipul
stare şi întregimea moșiilor iarăşi pe s6ma mănăstirei,
iarăşi

după

a.

acestui

hrisov

coprindere

se

dă

voea

privesce la buna
și mail virtos că
se

vinde

arendile

moșiilor mănăstiresci la acest fel do întîmplări şi pe mai multi ani, fiindcă tot la acea periodos unde qice a:se vinde numai pe câte un an, (ice
mai jos, afară numai când va îi vre-o cunoscută deosebită trebuinţă; pentru
aveste

dar

destoinice

cuvinte de mai

-o ast-fel de osebire la

acestă

sus

arătate cu cuviinţă fiinda, se face

mănăstire

și chiar dup& a

hrisovului

orîn-

duială, primită este Domniei Mele anaforaoa acesta a dumne-lor orînduiţilor

boeri, pe care şi întărind:o, dăm Domnia Mea voie și slobodenie de a se
vinde pe dece ani arenda venitului a câte moşii se va găsi de dumnâ-lor

cu' cale,

după

mijlocul

de

mai sus arătat, (coprindându-se

însă unele şi”

pentru trebuincidsa; cheltuială a mănăstire!) şi banii primindu-se
să nu fie
volnici a-i da în datorii mai întâiti până a nu arta, Domniei Mele catastihul

de

suma

datoriei

înşine. Domnia

Mea

poruncit dumne-lor

ce

are

a lua

să orînduim

de la mănăstire

cum

şi: prin osebit 'pitac

să 'plătâscă,

fieş-care

precum

datornic,

asemenea

-

ca"

am

în trecutele. qile.—1816 April 21,
-

(Pecetea

gpd)

E

ie

|

. „Vel

Logofăt.

“Prea înălțate Domne, * *
Este sciut Inălţimel
mănăstirea

Radul

stă prin putință,

'Fale greutatea. datoriilor în care

Vodă

pentru

care

şi fiind-că sunt multe

punem

silinţă

case. scăpătate,

se află cufundată
a. se

uşura

-

precât

cari ui să iea, şi.

apururea vin cerendu-şi cu plângere dreptul lor şi mănăstirea nu are tacat;
spre a-şi lua dar. şi aceia dreptul lor şi a-se scădea şi mănăstirea de iîn4

_

Pi

|

>

-

.

e

.

-

|
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'greunarea dobînditor, care din di în di cresc,-îndrăsnim şi ne rugăm
Tale, să se dea voie cuviosului egumen a vinde
dece ani, numărând arendașul toţi banii înainte,

acelor,

ce ai să iea, care acesta

hrisov,

dar

cu. tote

ca un dar, să prisosâscă

Măriei

arenda la câte-va moșii pe
prin scirea nostră a se da

că este împotriva luminatului

milostivirea

Măriei

Tale, asupra

ace-

lor scăpătaţi, ce ai să iea, și asupra mănăstirei, care cu acest chip se uşu:
r6ză. de datorii şi dobindi,

pentru

care vom

avea

poruncă

de. urmare,

iar

anii Inălţimei Tale să fie de la Dumnedeii mulţi cu fericire— 1816 April 14.
* Constantin Filipescu,
Atanasie Hristopulo. -

(Cod.

Gheorgache

Filipescu,

Grigorie

Romanitis Vistier,

“

LXĂXII fila 413. v) .

237. Io Ioan

Gheorghe Caragea Voevod i gospodar zemle

Vlahiscoe. -

Osebit de pliroforia ce ni.se dă printr'acâstă anafora-a preaosfinţiei sale
părintelui
- Metropolit şi a.dumnâ-lui ;Vel Logofătul de ţâra de sus, făcând:
şi. înşine Domnia Mea cercetare la faţa locului prin într'adins orînduit,
ne-ai adus alăturata, adeverinţă din partea tutulor mabhalagiilor, coprinqă&târe, că sunt mulţumiţi pe dania acestei biserici la sfinta mănăstire Măr-

cuţa. Drept aceea dăm şi Domnâsca Nâstră întărire asupra acestei danii
ca să fie vecinică şi nestrămutată. — 1816, Maiii 14.
Ă
i
e
:
a
Vel Logofăt.
(Pecetea pd.)

|

|

(Cod. LXXXV, pag: 30.).
Prea Indilţate Domine,
- “După luminata poruncă Inălţimei Talece mi se dă la acestă jalbă a Sfiniei

Sale

Dionisie arhiereul

Edesa,

năstavnicul

“sfintei

mănăstiri

Mărcuţa,

făcend cercetare vădum, că ctitorii ce se află la sfinta biserică unde este hra-

„mul sfintului Vasile cel mare,.şi se dice şi mahalaoa slîntului . Vasile pe
podul Mogoșoei, prin cartea lor scrisă din anul trecut, 16t 1815 Noembre 7,

închină acestă sfintă biserică cu tot coprinsul ei, adecă chili! şi prăvălidre
„ce area îi metoh sfintei mănăstiri Mărcuţa, i alt zapis cu lât 1816 lanuar 3,
iscălit de

Ilinca, Preoteasa

dumnâ-lui
biv Vel Vornicu

prăvălii

i de fetele ei și de alți martori, adeverit

ce ai avut bărbatu

“una ai lăsat'o

el cu

o chilie

Barbu
săi
în

şi de

Văcărescu, prin care dice, că din două

una ai dat'o
curtea

bisericel

bisericei,

ai

slintul

dat şi ea

Vasile,
prăvălia

iar
ci .

„tot bisericei-și ai primit de la Sfinţia Sa numitul Arhierei, taleri 400 a fi
pentru măritişul unei fete a ei, iar în chilie. să șcdă până la sîrșitul vieţei

„el, şi so legă că atit ea să petrecă bine, dar nici să o supere nimenea, și dice
Sfinţia Sa năstavnicul că. neavend mănăstirea „Mărcuţei aici. în Bucureşti
„Yre un conac, aă socotit să-aibă acâstă sfintă bisericuţă
metoh când vine

de la Mărcuţa în Bucureşti, unde să facă şi căscidre ca să'și potă avea odihna, am trimis și acolo În mahala pe un Gheorghe Logolăt..de Divan

ISTORIA ROMÂNILOR:
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de ai cerceta
şi t.
n'aii găsit nici o pricină împotrivitore; ci atât ctitorii cât
şi preoții a: dis, că cu voia tuturor sat făcut acestă închinăciune unde
are să petrecă şi :ei-în odihnă nesupăraţi, după .engrafon, ce dice că. le-ati

dat Sfinţia
Sa Arhiereul. Deci nefiind. vre-o pricină la mijloc, cu cuviinţă.

este a se da

şi luminată

întărirea

Mărirei Tale, ca să

fie biserica

cunoscută de metohal sfintei mănăstiri Mărcuţa. — 1818 Martie 8..
_Al

Ungrovlahiei

258. [ă Iouu

Nectarie,.

Gheorghe

a

Carugyeu

-

acesta

Vel Logoltt.:

Voevod i sospodăr. zemle Vlahiscoc.

be acâstă. anafora a judecăţei departamentului amendouă părţile rmâind
mulţămiţi şi odihniţi, au dat și adaverinţe în scris sub iscăliturile lor la
canțelaria Divanului Domniei: Mele, mărturisită şi 'de zâpciul cel orînduit
care sai vădut şi: de către noi, cu atâta osebire însă, ca cel ce se vor
găsi că ai coprins locuri mai multe,să plătescă şi pe acelea la mănăstire
otaştină, câte taleri unul de pogon. Drept aceea dar, după alor primire.
şi mulțămire, o întărim Domnia Mea şi poruncim.dumne vâstră veliţilor

dvornici, ca întocmai să se facă urmare, precum
Maiu 28
a
>

(Pecetea gpd.)

_:

-

mai jos se arată. — 1816 Di
o

_ i E :

Vel Logofăt.

-

|

|

(Cod. LXXXV pug 68.)
Prea

“Din luminată

Inălţate

porunca

Dâmne,.

DER

|

a

Măriei “Tale -prin

zapeiii vătat

-

| m

de: Divan

sai

în-

făţişat la judecată Sfinţia Sa părintele Vlădica Edesie. năstavnicul 'sfintei
mănăstiri Mărciţa, cu jalba ce:'aii dat Inălţimei Tale, dicând, că în egu-:
menia
facă

„=

lui Damian. sau
vii şi câte

o 'cramă,

dat

mai

lăsând

trei

părţi

ale. moşiei

şi drumuri,ca

să nu

la unii alţii, ca să aducă

vre-o „stena-

horie la carăle săracilor Gmeni, dar câţi-va dintr'aceia, lăr'de voia mănăs- ..
tiriel strică drumurile eșind afară din hotarăle. lor,-şi acest catahrisis o
să aducă pagubăla carăle ce vor trece printracele drumuri, care mănăstirea milostivindu-se le-ai lăsat, iar alţii pentru folosul lor ai lăcut. case
ca nişte
: hanuri, urmând: cu acestă nedreptate
-și pagubă mănăstirei la
măsurătâre, căci unii avend pogâne şâse plătesc patru, rugându-să năstav-

nicul ca cu luminată porunca. Măriei “Tale să se orinduiască
un om dom-

nesc, ca să le măsâre loturile/cu -prăjina mănăstirâscă cu .care aă primit.
locul fieş-care de la mănăstireşi să se pedepsescă căci ai eşit din hota-, rele lor.
-.. .:
II
a
Dai
ÎN

Faţă fiind şi 14 din .piriţi, anume:

Petre Sapunov, i Nedea II Vornicel,:

i Hristea sin Ruse, i -Velico Postelnicul, i Gheorghe Postelnicul, i Constantin Abagiu, i Nicolae II Vornicel, i Enache Cupeţu, i Simeon Olanzgiu, i Stoian:
-Vârciu, i Stan Găitănarul, i Ilie . Bogasierul,-i Mircul Unchiașul şi. Tudor .
“Băcanul, ne arată tacrir în scris împotriva jălbei năstavnicului mănăstirei,
copringător, că de sunt.12 sâir 13 ani, pe câmpul Mărcuţel între Bucuresci:
p
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loc slobod,

E

fără de 'nici

un

_
folos la

mănăstire,

ci

islaz, după îndemnarea ce ne-a făcut proinegumenul Damian sa pusdo
şi-a: sădit vii și locuri slobode, ca să-şi pue pomi și să-şi plătescă otaştina
“pămîntului câte taleri unul de pogon,.cu blăstem a nu se mal ridica chiria

„în veci şi așa în puterea acelor simfonii îndatorindu-se cu ban! străini i
cu munca și sudorea lor, a coprins fie-care locul sti cu şanţ pe care a

făcut și namestii la cele trebuincidse după

puterea

fieş-căruia

precum

se

obicinuesce la tâte pămînturile boeresci i mănăstiresci care sunt legate
cu
embatic iar acum năstavnicul mănăstirei văd că de an ămblă printre
dinşii cu feluri de nizamuri sălbatice asupra Gmenilor, dicendu-le
unora; că

ai închis mai mult, altora că-şi fac şanţuri şi nu-l întrâbă, la alţii că
plă
tesc oteştină pe puţine pogâne şi are locuri mai multe......, „ca
să
lacă
neoterismosla cele vechi simlonisite cu acel egumen.al mănăstire!
care
ait îndemnat de s'a pus pe acest loc, pentru care nici odată
nu suferă ey
0. urmare ca acesta, ci fiind-că, fieș-care din el ai zapisele egumenesci
la
mâni după care este și catastih la mănăstire de suma
pogânelor ce a plătit fie care nemernic la mănăstire şi a luat egumenul,
după vremi, chirie,
se rOgă,

ca împotriva acelor. simtonii să nu fie purtaţi prin judecăţi
şi divanuri domnesci, iar cel
ce se va găsi că nu are sapis şi a sădit vie nesimtonisită cu mănăstirea,

“următâre

alară

din

vechilor: simfonii pentru

cumpărători

aceia

ce

ai

unul

sădit

de

făr de

stire, dic că are dreptate mănăstirea a-X cerceta, iar
nu pe
zapise vechi la mâni, nici cu pricină
că fac şanţuri pe din
să-i oprescă şi să le pretinderisâscă înălţare de chirie
cu
întinde nemernicul, pentru că aprâpe de socotâla
omeni
rei
se

la mâna

altuaa,

scirea

mănă-

toţi cel ce ati
afara

șanțului

pricină, că se.
este că șanțul

dărapănă, uneori se destupă şi nu este putinţ
ă a nu'se năpăstui orio
“parte, ori alta cu două trei palme de loc,
ori aiară-de ocolul gardului liecăruia, ori dinăuntru pentru că acesta este
pămînt iar nu materie, să 'se
m&s6re cu .cotul. De aceea se rOgă, ca “mai
multă cercetare fără de cuvint
să nu le îngăduiască judecata ar supăra, având
şi alte mănăstiri locuri şi
nu pătimesc aici, iar, Sfinţi

a Sa după suma
ati. primit mănăstirea prin alţi egumeni, aşa pog6nelor și a banilor cu care
să urmeze şi de aici înainte,
după cum se va lua pliroforie din catastihul
de perilavi al mănăstirei. Deci
luând: noi sâma atât jălbei năstavnicului mănăs
- țimea “Ta, cât şi tacrirului piriţilor, care Va dattirei, care a dat'o către Inăljudecăţei, văgum, că amăndouă părţil
menul

e cer, ca să li se păzescă simfonia ce
at avut'o cu proinegu:
și asemenea și noi găsim cu cale şi cu drepta
te, ca .să se păzâscă
simfonii întoc

acele
mar; dar fiind-că năstavnicu
le-a. păzit coprinderea lor, precum vădum că și l dice:în jalba sa, -că -ei nu
piriţii ameliţă la acâsta prin |
tacrirul lor şi mai vîrtos la mâna

lu! Petre Sapunov vădendu-se un zapis
al lui Proinegumenul, care coprinde,
că s'a măsura locul cu prăjina domnescă, ce este la mănăstire; de la judec
ată se găsesce cu cale, cu luminată .
porunca Măriei Tale cătră dumne-lor
veliţi dvornici, să orînduiască doi vorn
ic
- dimpreună cu Logofătul vorniciei, ca
să mârgă la faţa loculul, fiind aprâpe de Bucuresci şi îndestulându-se bine
de prăjina domnsâscă, ce este la măi
năstire, cu care li s'au dat locurile
atunci la pîrîţi să facă mâsurătâre
acea prăjină la a
cu

fieș.căruia coprins, de faţă cu 'umendou
t părţile și v&dend .
simfonia ce a avut cum și acaretur
ile 'ce vor fi făcuţ- acolo, ori câţi
vor

4

a

pa
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fi eşit din coprinderea zapisului, să-i îndatorâscă a se aşeda cu: mănăstirea

pe cât va fi cu cale şi prin putinţă fieş-căruia, iar care va sta în potrivă
să însciințeze Măriei 'Tale dumne-lor, veliţii dvornici cum. vor găsi cu drep-

tate, pentru

unul

ca

acela

menea şi de va lipsi cevași

ca să

din

să le implinâscă mănăstirea din
pisele mănăstirei întocmai după
murile, după cum se vor dovedi
a fi volnici 'nici o parte a strica

mâne a se face. de Inălțimea

se hotărască.
de către

Inălţimea

locul ce le coprinde zapisul

“Ta, ase-

fieş-căruia, -

moșia ce mai are. acolo, urmându-se zacoprinderea lor și să îndrepteze şi dru- că.aâii fost. lăsate. dintru început, fără de
'simlonia, iar. hotărirea, cea desăvirşită r&-

Ta.—1815,

Decembre

15.

e

Constantin Teologu, Stroe Sărdarul, Nicolae Medelniceru, Scarlat Lambrino.

(Cod. LĂXAV, fila 197,)
239. I& Ioan

Gheorghe Carayea

Voevvd

i gospodar zonle vlahiscoe.

lubitorule de Dumnedei Sfinţia Ta, episcâpe al Râmnicului, vei vedea
arătarea ce ne face printracestă analora dumne-lul Vel Vistierul, după

care poruncim,

ca aducând înaintea Slinţiei Tale pe acel Dumitru sîn Popa

.

- Marin să i se facă şi duhovnicesca cercetare după orinduiala şi nizamul
hirotoniilor, şi fiind vrednic.de darul preoţiei după povăţuirea apostoliveş-

tilor candhe, să se hirotonisâscă.
j

e

(Pecetea «pd.)
"Prea
-„

Dumnâ-lul

Inălfate
sărdarul

E

E

a
Domne,

.,

Da

da

„ Vel Logotăt.

a

a

E

Constantin

Borănescul, şi armașul

Anastasie, isprav-

nici judeţului Mehedinţi, printr'acâstă însciinţare arată Inălţimei “Tale, că la
satul

Rudari

dintracel

judeţ,

făcendu-se:

biserică

din noii,

unde

nefiind

nici un preot ca să slujescă sfintele slujbe, sait aflat la bisericaot satul
Corlatele tot într'acel judeţ, un Dumitru 'sîn Popa Marin, om lără nici o
„pricină
de dajde, cu sciinţă de cele bisericesci.ce voesceşi însuși a primi
acest sfint dar” și sătenii ot” Corlatele îl slobâde a merge la acea slintă biserică, în dosul căreia însciinţări:mi se poruncesce de către Inălţimea Ta;
ca să cercetez şi să arât Inălţimei 'Tale, prin 'analora, şi pentru că altă

cercetare asupra

acei isprăvnicesci nu

mal

încăpease

lace, sai căutat

la _vistierie, ca să se vadă de este.trecut cu mâna acelui 'grămătic la catastihul de ţârcovnici bisericilor acelui judeţ, fiind-că nu se află în vis-.

tierie un acest fel de catastih, nu. lipziiii cu plecăciune a arăta Inălţimei
Tale, iar de este
a se: da numitului ceruta voie de hirotonic, rămâne la
bună milostivirea Inălţimei Tale. — 1816
Vel Vistier”
Sa
i

Cod. LĂXXV, pag. 135)
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"940. Z/visovul bisericei Egricapi,de lă
carvasara,

.

i 30

ceră

ocu

şi

de taleri 250 de la

Țarigrad
60

oca. unt-de-lemu.

|

„Proorocul și împăratul David cu mare glas strigă grăind: «Dâmne iu„bitam buna cuviinţa casei tale m'a-mâncat.» Deci acestea saii: alte multe
proorocesci 'cuvinte, dându-ne pildă şi învăţătură spre a mă îndemna către.
ajutorul lăcașurilor dumnedeesci şi osebit fiind că întru tote nevoile nostre
nu avem alt ajutor mai grabnic
și fierbinte rugător către milostivul Dum- nedei pentru nemul omenesc, decât.-pre maica. lui prea curată fecioră.
De

aceea dar, atât după proorocescile cuvinte,

ce ne îndemnă

de obşte către

ajutorul lotaşurilor dumnedeesci, cât şi pentru dragostea şi evlavia ce se.
cade să avem către icâna prea Sfinte! stăpânei nâstre de Dumnedeii năs- cătâre, pe care o avem mijlocitre-pentru noi, am bine-voit Domnia Mea
şi am făcut acest ajutor, din darul ce ni s'a datşi nouăde la Dumnedei,
la slînta şi dumnedeeasca biserică a sfintei stăpânel” nâstreot Egricapi de
Ja împărătâsca şi prea vestita cetate a Țarigradului; în care se află cinstindu-se icâna maicei sale tăcătâre de minuni, de unde mulţi cei ce alergă

cu fierbinţălă câştigă tămăduire. Adică pe tot anul să iea de aici din vama
domnâsecă de la carvasara câte taleri 250 i 30 oca ceră şi 60 oca unt-de-

lemn, pentru
că aceste mili le-ai avut sf. biserică şi de la alţi fraţi domni
de mai înainte, precum din hrisovul Domniei Sale fratelui Constantin Vodă
Ipsilant, ce-l vădum cu lâtul 1803 Martie 11, ne-am adeverit. Deci învred-:

-

“nicindu-ne domnul Dumnedei şi pre noi cu domnia acestei pravoslavnice |
ţări creștinesci, am bine-voit de i-am înnoit şi i-am întărit mila acesta; pentru

care

am

dat

acest

domnescul

nostru

hrisov întărit cu domnâsca

domnia

acâstă

creștinâscă

nostră

iscălitură şi pecete prin care rugăm și pe alţi fraţi Domni ce în urma n6stră
se. vor

Îînvrednici

cu

la

ţeră,

să bine-voiască

- pentru dragostea maicei preciste,a înnoi la numita sf. biserică mila acâsta, .
ca și ale domniilor-sale mili şi faceri de bine să se păzescă” în urmă de
„ alți fraţă Domni; şi am pus martori la acesta pe prea iubiții noştri! Domniei Mele fii: Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea Voevod i pe. dumne-lor cinstiţi şi credincioși boeril veliţi ai Divanului Domniei Mele:
pan Constantin. Creţulescu Vel Ban, pan Gheorghe Arghiropol Vel Spătar,

pan Constantin Vlahuţ Vel Postelnic, pan-Grigore Ghica Vel Vistier, pan.
- Dumitraşco Racoviţă Vel Vornic de ţera de sus, pari Grigore Filipescu Vel

Vornic de ţera. de jos, pan 'Teodorache Văcărescu:
Vel Vornic. al treilea,
pan...
„.„ Vel Vornie al patrulea, pan Mihalache Racoviţă Vel . Logoltt de ţâra de sus, pan Iordache Golescu Vel Logottt de ţera de jos,
pan 'Toma Creţulescu Vel Logofăt de obiceiuri, pan Pană Costescu Vel
Vornic de "politie, pan Atanasie Hristopulo Vel Logof&t-al streinelor pricini,
- pan Mateiti Cantacuzino Vel Clucer, pan. Gheorghe Scanavi Vel Comis şi
Ispravnic,
pan Mihalache Racoviţă Vel Logofăt do ţâra de sus şi s'a scris

hrisovul acesta întru al patrulea an dintru întâia domnie a Domnie! Mele

„aici în oraşul scaunului: Domniel "Mele Bucuresci, la anii de la nascerea
„Domnului Dumnedei și mântuitorului nostru Isus Christos 1816 lunie 15.
„de Chiriţă Logofăt de Divan.
Ti
î
IE

(Iscălitura gpd.)

Sa

Cod. LXXVII, fila 239)

Se

(Peeetea gpd-)
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„Atât după alăturatul răspuns ce ati dat în scris asupra. pricinei dumnâ- .
lui biv Vel Vistierul I6n Moscu epistatul huzmetului ocnelor, iar mai vîrtos .
„după legiuitul-:obiceiă al pămîntului ce se urmeză dea nu fi nimenea
volnic de a vinde

vin şi rachii

pe moșie

străină, urmarea cămăraşilor de

la acea ocnă Slănicul fiind: cu. totul împotrivă şi rea, hotărîm şi poruncim

„dumnâ-vâstră Ispravnicilor. al judeţului, ca de acum înainte.să popriţi cu
-totul pe cămărașii de la acea ocnă şi pe Grl-care altul de a mal face câ-

tuși de puţină vindare de vin s6ă rachiă, afară numai

din stăpînul moşiei,

liind acest venit bun şi drept al săui..—1816 Iulie 3.
PR

”

(Pecetea. pd.)
-

Prea

Inălţate Doâmne,

Sa

i

Vel

.

Logofăt.

.

pi

" După luminată porunca Măriei. Tale de la acestă jalbă a dumne-lui. biv
Vel Serdarul Nicolae Trăsnea epitropul mănăstire! Colţei următor fiind am
luat sâma arstărei şi pirei ce-lace asupra boerilor cămăraşi de la ocna
Slănicului, că moşia de acolo-pe care este ocna de sare fiind a mănăstirei,
împotriva obiceiului pămîntului pun dumne-lor vin și-rachiă de vînd pe

7

-

dînsa, fără de a se folosi la acesta. cât de puţin nici boerul cumpărătorul...
“oenelor,

nici.

mănăstirea,

de

care

acesta

intrând

sluga

Măriei “Tale

în

cer. ..

cetare spre a vedea cum şi ce fel sai urmat dintru în vechime,
au făcut
lovofeţia întrebare, dumne-lui biv.Vel Vistierul I6n Moscu cumpărătorul-

„„“ocnelor de estimp şi ai venit de la dumne-lui acestă

alăturată

pliroforie

în scris, că maj înainte vreme era obiceiă într'acestași chip: cămărașii ce
se orinduia la acea ocnă de către cumpărător punea câte puţin vin şi
rachiii de vindea numa! pentru trebuinţa locuitorilor, ciocănași, apoi din.
an în an făcendu-se catahrisis cu întinderea numiţilor apururea se întîmpla pricini şi gâlcevuri cu omul cel orînduit al mănâăstirei, din care mai. multă
pagubă decât câștig se pricinuesce la cumptrătorul ocnelor; :ci de vreme --.
ce însuși dumne lu! cumpărătorul arață, că de la acâsta n'are nici un folos,

„ci pagubă, ma! vîrtos şi cămăraşii de acolo își ati simbriile lor cu îndestulare, pentru

„catahrisis,

ce

ca să lipsâscă

pricinile:

şi gilcevurile

şi ca să

înceteze

acest

se' urmeză împotriva adetului moșiilor, bine este Măria Ta -

milostivindu-te asupra săracilor. bolnavi de la spitalul mănăstirei, să li se
să dea o luminată carte, ca de acum înainte cămăraşii ce se orînduesc să nu
“se mai cutezea pune vin. şi rachiul lor:de a vinde, nici altul să nu fie

slobod, fără decât numai epistatul cel orînduital mănăstirei, acela să aibă
a pune vin şi rachiă de
mâne- la Măria Ta.—1716,

vindare
acolo
7
Maiit. 30. . SI

|

Iordache

Golescu

Ma

- -

-

(Cod. LXXXY, pag. 161).
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249. IIrisovul mănăstivei sf. Spiridon
e

Ei

ocne;

:

- Datam

acest

“a si. Spiridon

va

Domnescul

vechiii pentru
:

i

rea

laleri 300 de lu

.

Nostru hrisov Sfintei şi dumnedeescei

vechiii de aici din Bucuresci, care

.

mănăstiri

este închinată la patriarhia
Antiohiei și cuviosului egumen de la aces
tă mănăstire Chir Anania, ca să
aibă a lua pe fieș-care an milă de la ocne
câte taleri 500, pentru ca acestă
mănăstire aflându-se săracă şi cu puțin
venit, şi fiind aici în orașul sca_unului Domniei Mele: în vederea n6st
ră, s'a arătat cu jalbă de rugăciune,
|
numitul. egumen arătându-ne prâstă
starea aceștil mănăstiri şi că ai fost
din vechime rînduiți acești

bani, pent
Sale și hrisâve şi jalba lui rînduind:-o laru care. vădumla mâna Cuvioşiei
„de sus, prin anafora ne-ai, făcut arctare, dumnâ-lui Vel Logofătul de ţera
milor ce aii fost după vremi la acâstă măn că mila acâsta, din pricina iconoăstire n'a. îngrijit să o înnoiască,
- şi că mănăstirea fiind la prostă
stare, fără moșii și fără alte acaretur
i, are
trebuință de ajutor şi milă domnsscă;
drept aceea, mitostivindu-ne Domnia
Mea printracest hrisov ce-i dăm,
înn
“acestei mănăstiri, de care porunc oim mila de mai Sus ar&tată pe sema
im dumi-tale epistatule al cămărășie
ocnelor, ca să dai aceşti taleri 300
i
pe

fieş-care an spre a îi sf. mănăstir
de ajutor şi de întărire, iar Dom
i
niei Mele şi “r&posaţilor Domnie
! Mele,
vecinică pomenire; rugăm dar și
pe alți fraţi domni cari în 'urma
„se vor învrednici a fi oblăduit
nâstră
orii 'aceştii creştinesci ţări, să
bine-voiască a
„a Înnoi şi a întări acestă milă
, ca şi ale Domniilor Sale milr
și faceri de.-.
de bine să fie în urmă -de alţii
ţinute în. ssmă şi am adeverit
acesta cu însăși credința Domnie
hrisovul
! Mele i cu credinţa prea, iubiţilo
r Domniei
Mele iii: Gheorghe Caragea Voe
vod
fiind şi dumne-lor cinstiți și cred , Constantin Caragea Voevod, martori
Mele, Constantin Creţulescu Vel incioşi boeri! veliţi ai Divanului Domniei A
Ban, Gheorghie: Arghiropol Vel
statul spătăriei, pan Grigorie
:Ban epi-..
Ghica Vel Vistier, pan Dumitr
așco Racoviţă
Vel Vornic
de ţâra
. de sus, pan Grigorie Filipesc
u Vel Vornic de ţera de
jos, pan 'Teodora
- Văcch
ărescu
e
Vel Vornic al] treilea, pan ...
Vel Vornic al patrulea, pan Mihala
...
che Racoviţă Vel Logofăt de ...,
„Sus, pan Iordache Golescu Vel
ţâra de
Logofăt de țera de jos, pan Tor
a Creţulescu
Vel Lognlăt de: obiceiuri, pan
Pană Costescu Vel Vornic de.
„ Atanasie Hristopol
politie, pan

Vel Logofăt al străinelor pricini,
pan Mateiă Cantacuzino!
"Vel Clucer, pan Gheorghe Scanav
i biv Vel Comis și. Ispravnic, pan
lache Racoviţă Vel Logoi&
de :ţâr
t a de Sus, și. s'au scris hrisovul Miha-'
întru al patrulea an, dintru întâia
domnie a Domniei Mele, aici în acesta
“Scaunului Domnie! Mele Bucuresc
orașul
i, la anii de la nascerea domnul
ui Dumne„deii şi mântuitorului nostru Isus
Hristos, 1816 August 13,de Nicolae
făt de Divan.
Logo.
!

(Cod. LXXVII, Ala 239»;)
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| Preosfinţia 'Ta părinte Metropol
ite, iubitorule de Dumnedei
episcope al
Buzăului și dumne-ta Vel Logo
fete de țera de sus, după nead
ormita îngri-
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jire ce avem Domnia Mea pentru tâte câte .se află sub -domnesca.. nâstră
oblăduire, spre a se păzi întru întregime și în bună ființă, nu contenim
priveghind, tot-deauna și asupra mănăstirilor câte se-află aici în domnesea
nâstră țeră, iar mai vîrtos ale ţărei, spre a se bine otcârmui și cât este prin

putință a se afla în bună stare și întregime.. După acâstă dar a nâstră da.

tornică privighere viind la audul Domnie! Mele 6re-care însciinţări pentru
cel de acum egumen al mănăstire Bistriţa, că nu se.pârtă după cuviinţă
şi că urmările egumeniei sale.nu privesc spre bună: otcârmuire, ci spre.

dărăpănarea mănăstirii, încă de când se afla dumne-lui biv Vel _dvornicul

Costache Samurcaş vechil -căimăcămiei Craiovei lam fost orînduit prin porunca Domniei Mele de a tăcut acâstă cercetare după care ne-a trimis în-:
sciinţare de necuviinci6sa lu! petrecere.şi reaua economie cu care se portă asupra lucrurilor mănăstiresci, care acest fel de urmare nefiindu-ne sufe-rită într'adins Yam
şi adus aici
pe numitul eoumen,.ca
să dea sâma la ceea
>

ce va [i întrebat şi să-și paradosâscă socotela; drept aceea, iată printr'acest.
domnese al nostru pitac vă orînduim pe preosfiinţia vâstră i pe dumnâ-ta

şi poruncim, ca adunându vă cu toţii la un loc, unde aducând

faţă pe egu-

men, să-i luaţi socotâla cu deamăruntul de tote veniturile și-cheltuelile
acestei mănăstiri de când sa'lăcut egumen și până acum, cercetând și datoriile mănăstirei? câte a fost până a se orindui cl egumen și câtă a scă-

ut, stii a adăogat de când s'a orînduit? ce datorie sâii scădere a făcut la
acareturile mănăstiresci

precum

şi destrea

"se află t6tă în fiinţă? iar către acesta

mănăstirei

după.ce se

ce s'a -paradosit -de.

va

artta datoriile mă-

"năsirej, să-l îndatoraţi apoi a da înscris sub iscălitura 'sa, că afară din cele
ce va arăta acum nu mal sunt altele și că de vor mail fi altele bez acestea
să nu fie primite, ci însuşiel să fie dator ale plăti și de tote pe larg cu
bună desluşire să arstaţi Domniet
Mele “prin anatfora. Tolco 'pisah gpd.—1816 August 17.
Vel Logofăt. -

(Pecetea epd.)

(Oa XXI,

pag 60)
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Preaosfinţia Ta părinte Mitropolite, iubitârule de Dumnedeii: Sfinţia Ta
Episcâpe' al Buztului şi dumnâ-ta Vel logofete. de ţera de sus, paratirisind.
Domnia Mea isvodul de socotâla egumenului -Bistriceanu, i de zestrea .mănăstirel, ce ni s'a arttat.de Preaoslinţia Ta, o găsim nepotrivită şi cu destulă năpăstuire' asupră mănăstirei, precum am dice: 1) că la cheltuială în toți aniY” trece “cheltuiala. lucrului viilor și la nici un an nu numai nu vădum trecut vre-un venit de rodul lor, sâii măcar din tescovină să arăte

vre-un' venit, ci încă arată condee de cumpărători de vinşi de rachiu în“
vreme ce la însemnarea “de perilavi dice, că tâte viile sunt bune și lucrate
bine; al 2) că în-toți anii.arată preţul moşiilor tot un el, încă în anul

„cel din urmă şi mal scădut, în vreme
"“niturilor moșiilor

în toţi anil, se suie
a

ce de toţi este sciut. că preţul veiar nu

scade;

al

3) în. însemnarea

-
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de perilavi dice că ţiganii mănăstirel prin silința sa ati prisosit aducendu-i
după unde era fugiţi, și la însemnarea de venit în loc să arte prisos ai

"venitului lor, arată că e scădere; al 4) că în doi ani din însemnarea chel-

„tuelelor vedem, că arată.şi zaherea agonisită de casă şi la venit nu arată
nici. un ban măcar dintracea zaherea, iar în al doilea an, nu arată nici
măcar un bob. zaherea de casă; al 5) că arată cheltuială a oilor mănăstirei

iar vre-un venit de la
” dice: că stupii sunt toți,
vre un. venit nu vedem
anul o sumă nepotrivită

ele nu e arttat; al 6) că la însemnarea de perilavi
iar rîmătorii ati mal prisosit și nici de la acestea
arătând; al 7) că pentru cheltuiala sa arată pe tot *
la, trepta și trebuința unuia ca el; al 8) că ve:

miturile anului acestuia se arată tote luate și cheltuite până acum şi
încă
“cheltuelile mai mult peste venit, şi până la împlinirea anului arendii
moșiilor mai lipsesc-......
luni și alte destule asemenea nepotrivite şi în-

cărcate condeie, cari fiind neprimite

acest fel de năpăstuiri în

va voi să

Domniei

Mele de a se face mănăstiej

feluri de chipuri şi a se trece cu vederea ori ce

arăte numitul egumen, -de aceea poruncim, ca adunându-ve la un
loc, să-l cereţi a paradosi. curată socotâlă de venit şi
cheltuială,pe care
paraterisind-o cu amăruntul din condeiă în condeiti și
alegând cu bună
“ lămurire, atât condeile veniturilor, cât şi ale. cheltuelei, câte vor
fi drepte
şi adevărate cu urmare întocmai. după Domnescul Nostru
pitac, ce vi s'a

dat în trecutele dile, să. ne arătaţi în scris fără de câtuşi de
puţină zăbavă.

Toleo, pisah

gpd.—1816

Septembre

18.

N

i

-- (Pecetea gpd.) -: |

(Cod. LXXIV; fila 269 verso,
245. Pitae către veliţii Logofeţi ca să iea socolelile
cgumenilor ile la
mănăstirile slobode.
i.
I6 Ioan Gheorghe Caragea Voevod -i gospodar.
vlahiseoe. —
Cinstiţi și credincioși boerilorai Domnie! Mele; dumnâ-zemle
vâstră
veliților Logoleţi de ţera de sus şi de Jos, din cercarea ce în
faptă -am tăcut Domnia
Mea asupra iconomiei a câte-vaşi mănăstiri de ale țărei
din cele neînchi-

nate unde-va (cari se numesc. slobode domnesci),
ma! nici una; putem dice,
Că nu am găsit în bună stare, ci "mai vîrtos. unele
din ele, precum mănă- stirea. Bistriţa şi Snagovul, le-am aflat pornite spre
dărăpănare cu sarcina:

de datorii, din. pricină căcă egumenii
lor din'vreme. în
de cine-vași, periorisind urmarea ocârmuirit
la: a lor voinţă şi petrecend la egumenii întru cea de
săvîrşită stăpânire, fără de a da semă cuivași vre-odată
S6it
neaternaţi

vremea ajuns a fi.

mănăstirilor

numai

sinele cugetată dede cele ce urmeză,

a arâta niscare-va. roduri închipuitore de. bună otcârm
uire a egumeni:
lor, încât nici a mai cunâsce cine-vași.nu pote.
bunul cuget și sfirşit-al
acelor r&posaţi ctitori cu cari ai zidit; aă înzestr
at și ai întocmit aceste sfinte locașuri, care acestă neorânduială și catahrisis
ce din vreme în vreme
privesce la o desăvirşită dărăpănare a acestor mănăst
iri ne. mai putend”o...

suferi

Domnia .Mea, după neapărata datorie
-şi domnesca îngrijire ce avem.

-

na

caraze eta

——————— Î
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şi pentru a lor bună stare și întregime (din

care
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îndemnați

fiind

am

şi
ele la bună orinduială), poruncim dumneaţă pe toți egumenii. mănăstirilor celor slobode domne vâstră, ca aducând
sci de aici din ţeră
(bez a mănăstirilor la care am orînduit Domnia.
Mea egumeni cu ponturi
În scris şi cu sorâce orinduite i bez ale mănăstirilor
ce“ sunt închinate la
pus unele

din

cutia obştirilor i la spitaluri

și la şedle), să le

cereți

a paradosi socotâla
curată de venit şi cheltuiala fieş-căruia an din
tâtă diiastima egumeniei “lor, a ar&ta cu bune dovedi în ce stare au găsit fieş-ca
re mănăstire la care au egumenit și în ce stare se află acum, adecă de
a făcut vre-un spor și
adaos la acareturile i zestrile mănăstiresci sait vr'o
scădere de datorii din
cele ce vor fi găsit de la procatohil lor și să ar&taţi
Domnie! Mele prin
anafora cu bună .pliroforie. Tolco 'pisah gpd.—1816 Decem
bre 16.
(Pecetea gpd.) . .

A

5 Vel Logofăt.

(Cod. LXXXPII, fila 57. v.)
246. ZIrisovul

ia

biserieci de la Arnăal
200

de

la

Chioiii de mila

Carvasara,

cc are taleri -

Da

Zemle Vlahiscoie. Intre tte alte bune fapte creştinesci cea mai”
folositâ

re
fiind dragostea şi ajutorul către întemeerea sfintelor şi dumned
eescilor
locașuri unde neîncetat se cinstesco--și se proslăvesce numele
"marelui
Dumnedeii și de unde toţi aștâptă mila și ajutorul
' şi sciind pe sfinta şi

dumnedeeasca biserică de la Arnăut Chioiă, unde se cinstesce și se
prăzmarilor Voevodi şi arhistrateghi Mihail și Gavril, -cum că :
este lipsită de:venituri, am bine voit Domnia Mea de am înnoitși am
nuesce hramul

întărit mila ce ati avut prin hrisâvele

lua pe tot anul taleri 200 de

fraţilor domni do mai înainte: de a

aici de la

carvasaraua

domnâscă, asemenea

și Domnia Mea rînduim a se lua acești bani de la carvasara, ca să fie
sfintei biserici de ajuțor şi de întărire iar Domniei Mele şi r&posaţilor
părinţilor

Domniei

Mele

vecinică „pomenire,

să

fie dar "datori de; la acâstă

biserică de a face rugăciuni întru slujbele lor, pentru starea şi viața Domniei
Mele şi pentru îndestularea pravoslavnicei acestei țări; rugăm. dar și pe
alți fraţi domni, cari în urma n6stră se vor învrednici a fi oblăduitorii

„ țării aceştia, să bine-voiască a înnoi şi a întări acestă milă;și am adeverit
hrisovul acesta cu însăși Domnâsca Nostră iscălitură și pecete, şi cu cre-

„ dinţa prea iubiţilor Domniel. Mele fii: Gheorghe Caragea. Voevod, Constantin
Caragea

Voevod,

boeri a! Divanului

„ Brâncoveanu

Vel

martori fiind

şi

dumnâ.lor

Spătar, pan Constantin Vlahuţ Vel Postelnic, pan Grigorie .

Ghica” Vel -Vistier, pan Isaac Ralet
lache Manu

Vel

Logofăt
de

Vel Vornic 'de ţâra de sus, pan Miha-:

ţâra de sus, pan

de țâra de jos, pan “Toma Creţulescu
Costescu

străinelor

Vel

Vornical

pricini,

cinstiţii și credincioşi veliţi

Domniei Mele; pan Radu Golescu Vel Ban, pan Grigorie

pan

politiei,
Matei

pan

Grigorie

Băleanu Vel Vornie

Vel Logofăt de obiceiuri, pan Pană

Atanasie

Cantacuzino! Vel

Hristopolu

Clucer,

Vel Logofăt al

pan Gheorghie

Sca-

navi Vel Comis: şi Ispravnic_pan Mihalache Manu Vel Logofăt de ţera.de
sus,și s'aii scris. hrisovul acesta întru al cincilea an' dintru întâia domnie
V. A. Urechiă.— Tom.
7

AX.—dIstoria
i
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Mele aici în

ssaunul oraşului Domniei Mele Bucuresci, la ani!

de la nascerea domnului şi mântuitorului nostru Isus Iristos.

bre 19, de Nicolae Logofăt de. Divan.

1816 Decem-

(Cod. LXXVII, fila 255 v)
247. Pitac

către părintele arhimandritul

Radului- Vodă,

de a -lipsi. eforii

numai

„15

Zoan Gheorghe

Cuvi6se

arhimandrite

Caragea
Teodosie

Teodosie

boeri

al mănăstirei

cei sctufi, a

remâneu

numitul, egumen.

Voevod
şi

i gospodar

egumene

al

zemle vlahiscoie.—

mănăstirei

Radului- Vodă,
cu tâte că prin Domnâsca Nâstră poruncă ai fost
orîndu
iţi
până
acum efori
asupra aceste! mănăstiri dumne-lor boerii
acei sciuţi, dar fiind-că de la
părinţii Sfetagoreni unde este închinată acestă
mănăstire,am primit Domnia
Mea -scris6re, prin care arătându-te de bun
iconom şi că sunt mulțămiţi
de otcârmuirea ce ai arătat Până :acum asupr
năstiresci, ne fac rugăciune să ridicăm de a trebilor și veniturilor măasuprăţi pe dumne-lor. boerii
"elori, ca
să rămât slobod: și pliriecsusios la căuta
rea şi otcârmuirea .trebi“lor mănăstirei, și fiind-că avem și Domni
a Mea osebit întregă pliroforie de
bunele

și iscusitele mijlâce ce al arătat până acum
la otcârmuirea venimănăstiresci, prin carele după ce într'a
câstă puţină diiastimă a
egumeniei Cuvioșiei Tale
turilor

ai “plătit numai dobîndi taleri 68.000,
apot şi din.
capetele datoriilor acestei mănăstiri
de: taleri 450,500.ce ai fost împovorat'o
procatohul Cuvioşiei Tale af plătit taleri
153.530; :de aceia iată printr'acest
domnesc al nostru pita, ca

pe un bun
desăvirşit doriţor către acest sfint locaş şi vrednic iconom lăudându-te şi
și după cuviinţa datoriei ce aj
cunoscendu-te, ridicăm de asuprăţi şi
deasupra mănăstirei, după. cererea şi.
rugăciunea părinţilor Sletagoreni,
eforia
boerilor şi te lăsăm pe Cuvioșia 'Ta slobod de mai sus arătată a dumne-lor
şi cu deplină putere otcârmuitor
spre a 1conomisi și a chivernisi însuţi
Cuvio
șia
Ta mănăstirea tot cu aceeaşi
rivnă, dorire și vrednicie ce al păzit
te numi fiti adevărat al acestui sfint până acum, ca să te învednicesci a
locaş, şi pildă. bună și lăudată către:
cel-l-alţi -egumeni ai mănăstirilor,

având și de la. Domnia Mea acestă
voie,
ale numiter. mănăstirvei
i avea trebuință de Domnescul Nostru ajutor spre a ți se putea
înlesni: plata şi cel desăvirșit istov .
al rămășiţei datoriilor acestei mănăst
iri, să nu te sfiesci a te arăta cu
rugăciune către înşine Domnia Mea şi
vei dobîndi- cele cuviincidse și putinc
iose mijloce

„ca pentru ori-ce :pricini

de ajutoruri, toleo pisah gpd.—1817
- (Pecetea gpd.)
|

anuar

15.

248. Pitac către metropolitul și către
episcopul Buzcii
Logofetul de tra

.

şi

către Vel
de jos, ca să iea sâma egumenului
de la min

stirea Bistriţa şi mănăstirea
A
Din

I& Joan

Câmpu-lung şi să o arete în scris
anafora,.
a
i

Gheorghe Caragea Voevod i gospodar zemle vlahiscoie
.—
„"Preaosfinţia “Ta părinte Metropolite,
iubitorule de Dumnegei Sfinţia 'Ta e.

:
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piscspe al Buzăului şi dumnâ-ta Vel Logofete de țera de jos, răposaţii întru
" lericireşi pururea pomeniţii ctitori ce au zidit sfintele şi dumnezeescile

lăcașuri de aici din domnâsca nâstră ţeră, din dumnedeeasca pronie lu- minaţi fiind spre faceri de bine şi milostenii, le-ai şi înzestrat cu faceri .

de .acareturi dătătâre de venituri, nu numai după măsura trebuinţei cheltuelilor, ci încă şi cu mai adaos (precum în fiinţă sunt vădute), cugetând: :
şi orînduind, ca din prisosul veniturilor să se săvîrşescă faceri de bine şi
- milostenii prin bune ocârmuiri şi economie a egumeniei ce se vor orîndui |
după vremi, precum este vădit din ctitoricescile lor testamenturi; pentru
care aceste sfinte lăcașuri osebit de îngrijirea ce se cuvine a avea stăpâ. |
nirea după a sa datorie, atât spre alor întregime, cât şi-pentru a se păzi

acele bine primite și plăcute lui Dumnedei ctitoricesci orîndueli, dar ma
vîrtos pentru mănăstirile câte acei r&posaţi ctitori prin testamenturile lor

lăsându-le slobode şi neînchinate unde-vași precum
guri stăpâni şi numai a stăpânirei otcârmuire le-ai
și îngrijirea Domniei, avem datorie mai cu adaos,
noi luminaţi fraţi Domni ca să îngrijim prin tote
numal pentru a lor bună stare, ci și pentru paza

şi pe egumenii lor sin-:
atârnat de privigherea
atât noi, câtși cel după |
putincidsele mijlâce
nu
ctitoriceştilor. orîndueli

cât va fi prin putinţă după ale vremilor întîmplări şi trebuinţe, lăsând. nestrămutați din otcârmuirea egumenilor pe egumenii acelor mănăstiri câţi

::

se vor arta buni și economi cu dovadă în faptă i doritori cu osârdie pentru.

a lor bună fiinţă şi împotrivă depărtând și lipsind din egumenie.pre câţi
din ei se vor

dovedi

pentru mănăstirea

răi economiși nedoritori.

Drept aceea

Bistriţa fiind una din cele slobode

dar, precum

domnesci și

neîn-

chinate nicăeri am îngrijit Domnia Mea de am pus la bună orînduială cu.
ponturi orînduite asupra egumenilor,în ce chip să urmeze, ca şi mănăstirea să aducă şi să se ţie întru bună stare şi fiinţă şi un ajutor- cuviincios . :

pentru fapte sufletesci să rodescă din veniturile ei, spre dovada împlinire
bunului şi sufletescului cuget al acelor r&posaţi ctitori ziditori acestor sfinte
lăcașuri, aşa acum şi pentru mănăstirea Câmpu-lung ce este iarăși slobodă . “ domneâscă tot cu acceași rivnă îngrijind, spre a se pune şi acesta întru a-

semenea bună orînduială, poruncim ca îndată după primirea acestui dom- nese al nostru pitac aducând aici pe năstavnicul. acestei mănăstiri, să ce- .
reți a arăta

socotelă

curată atât de zestrea mănăstirei câtă a primit şi câtă

se află acum spre a se cunâsce ce sporire aă făcut în diastima egumeniei
sale, cât şi de venit i cheltuială pe totă acestă diiastimă şi de a făcut mă- năstirea datorie când a primito, câtă datorie a avut, cu ce: fel de zapise,
pe la cine anume şi câtă dintr'acea datorie aii- plătit în diiastima egumeniel sale până acum?și de t6te acestea să arătaţi Domniei Mele prin ana- :
fora cu întrâgă pliroforie. Toleo pisah gpd.—1817, Ianuarie. 27.
|

(Pecetea &pd.)

|

(Cod. LXXX VII, pag. 10 »,).

|

Vel Logofăt
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249. Hnisovul mănăstirei de la muntele ot ostrovul Sifnu pentru. mi„lele ce are taleri 250 de la carvasaraoa .vămilor.i taleri
250

Datam

domnescul

de-la

ocne.

nostru hrisov sfintei și

„muntele

ot ostrovul' Siînu,

"vasaraoa

vămei.

unde

dumnedeescei

biserici de la

se cinstesc și se prăznuesce

hramul

in-:

'trărei în “biserică a prea sfintei născătre de Dumnedeii şi pururea fecidret
Maria, ca să aibă a lua pe tot anul de aici din ţeră milă, însă de la -carBucurescilor! taleri

150 şi de

la

ocne

alţi taleri

250, cari.

bani să-i dea cumpărători! acestor huzmeturi de la ei peste banii cămărei
„urmându-se- darea de la anul viitor înainte, pentru care sf. biserică ne-am

însciinţat, că zidire veche fiind şi dărăpănată, cuviosul între ieromonahi..
"chir Gherasim Avramopulo cu. însuși a sa cheltuială, îndemnându-se din.

rivnă dumnedeiască
la pravoslavnicii

și cu Greşi-care puţin

creștini ai

ajutor ce ai putut

zidit'o din noi, dar spre.s&virșirea

stringe

de:

el neajun-.

„gendu-i nici ceeace a pus de la sine dând tot ce a avut, nici ceea ce ati
adunat din mila creştinilor, a fost silita se supune şi-sub grea sarcină de
datorie

şi cele trebuinci6se

împrejurul bisericei încă nu le-a putut“ împlini

tote spre buna cuviință.şi podoba ei. După rugăciunea ce ne-a făcut. ca.
precum alte sfinte dumnedeesci locașuri din părţile, acelea se află miluite |

cu; ajutor din veniturile domnesci ale ţărei, asemenea să [ie împărtăşită şi
„acestă biserică cu Gre-și care ajutor, spre a se putea înlesni starea cea strâm„torată întru care 'se atlă, și încrediuţându-ne Domnia Mea de acestea
că

„sunt adevărate, am bine-voit a face ajutor atât pentru întemcerea sfintei
biserici şi a: nostră pomenire, cât și pentru a: pămîntului patriei acesteia

ajutor dumnedeesc prin rugăciunile lor, de „aceea am rinduit mila ce
se
arată 'mai sus, 'şi printr'acest hrisov ce dăm, hotărim, ca să se păzescă
ne.
stămutat; rugăm dar şi pe alţi fraţi domni, cari în urma nâstră se
vor În-

vrednici a [i oblăduitori acestei creștinesci țări, să bine-voiască a înnoi.- şi

a întări aceste mili, ca şi ale Domniilor Sale -mili şi faceri de bine
să fie
în urmă de alţii ţinute. în semă; și am întărit. hrisovul acesta
cu însăși

Domnâsca Nâstră iscălitură

și pecete, i cu credința prea iubiţilor Domnie

„Mele fii: Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea Voevod,
martori
liind şi dumnd-lor cinstiţi și credincioși boerii veliți ai Divanului
Domniei
Mele, pan Radu Golescu: Vel: Ban, pan Grigorie Brâncoveanu Vel
Spătar,.
pan Costache Vlăhuţ Vel -Postelnic, pan Isaac. Ralet Vel Vornic
de ţâra

„de sus, pan Barbu Văcărescu
„nice

al:obştirilor,

Grigorie Băleanu

pan

Vel Vistier, pan Istrate Creţulescu Vel Vor..

Mihalache

Vel Vornic

Manu

Vel

Logofăt de țera de sus, pan:

de ţra de jos, pan

Constantin Caliarh

Vel.

Vornic al treilea,: pan Nicolae. Golescu Vei Logofăt de obiceiuri,
. pan “Alexandru ilipescu Vel Logofăt de ț6ra de jos, pan Atanasie
Hristopolu
Vel Logofăt al străinelor pricini, și Ispravnic, pa Mihalache
Manu Vel
Logof&t de ţera de sus; și s'a scris hrisovul acesta întru.al
cincilea .an
dintru întâia domnie a Domniei Mele, aici. în orașul scaunului:
Domniei

- Mele,

Bucuresci,

Nicolae Logofăt

la anii. de

de Divan.

la nascerea lui Isus

_

--

(Cod. LĂXTYII, pag. 259 »)

Hristos
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250. Cartea
a

-

?

-

„-809

biscricei de lu saltul Fefelciii: sud ' Saae
vindăricinlui a unei vii ce o are...
|

pentru scutela
ă

Milostiiu Bojiiu Z&-Joan Gheorghe Caragea vocvod îi gospodar zemle
vlahiscoie.— Datam Domnâsea Nostră carte sfintei și dumnedeescei biserici din satul Feleleiii, sud Saac unde se prăznuesce 'hramul sf. Troiţe,
care după jalba: ce aă dat Domniei Mele Nicolae Polcovnicu Stamboleanu,
că el.o

ati

făcut

acâstă

biserică

pe moșia

sa de

acolo şi au

înzestrat'o cu.:

„moşi6ră i cu viiş6ră, ce s6 află împrejurul ef, pentru rîvna ce are de a se
adăposti şi căte-vaşi călugăriţe la acâstă sf. biserică, fiind-că viia acesta ce

- o al dato

aii

fost

a numitului

tot scutită şi apărată
scutela aceştii vii:po

şi

după

privileghiul ce

ai

avut

s'aii

aflat

de vinăriciu, at cerut şi de la Domnia Mea carte de
numele sf. biserici, ca să fie vinul apărat de vinări-

ciă; a căruia rugăciune primită fiind Domniei Mele, * am dat acestă Domnâsca

a Nostră carte, prin care poruncim, ca cât vin va face st. biserică dintr'acea
vie să fie scutit şi apărat de vinăriciă; poruncim la toți câţi se cuvine,
supărare Întru nimic să nu se facă, i saam receh gpd.—1817 Fevruar 5.

(Cod. LXXVIIfila, 201)
251.

Cartea

schitului

e

Strîmbeni

din

sud" Saac

pentru

mâlile co are.

- Milostiiu -Bojiiu Io Ioan Gheorghe Caragea Voevod i gospodai zemle
Viahiscoe..— Datam Domnsâsca N6stră carte schitului Strimbent din sud
Saac, care după arătarea ce ai făcut Domniei Mele prin anafora dumnelui Vel Logofătul de ţâra de jos, căacolo se află câţi-va călugări cu locu-

ința de se chivernisese cu milă dupăla omeni, fără de a avea vre-o milă
domnâscă,

milostivire

făcând

Domnia

Mea asupră-le, le-am dat acâstă carte

cu care să aibă a lua milă pe an câte 20 bolovani sare

de la ocna Slă-

nicului, însă de la anul viitor. înainte
/și să scutescă de oerit 150 de oi
bune și drepte ale lor,; pentru care poruncim la toţi câţi se cuvine, să li

„se păzescă mila acesta întocmai precum mai sus se coprinde, fiînd-că așa
„este porunca Domniei Mele, i saam receh gpd.—1817 Mart 10.

- (Cod. LXAVII, pag 263.)
252. Hrisovul sf. mcmăsțivi Oseropotamul de la sfelagova pentru
"taleri 500 de la ocne să-i iea la dioa 40 de mucenici.
7

Domnul

şi mântuitorul nostru Isus .Christos după iubirea sa de Gmeni :

spre a n6stră mântuire ne-a -lăsat semn. şi steg de biruinţă împotriva diavolului acea de viaţă izbăvitore sfintă cruce pe care însuși a fost răstignit
pentru

păcatele

n6stre;

din

care

slintă

şi dumnedeiască

cruce

“aflându-se.

partea cea mai mare din câte se află în lume -la sfinta mănăstire Oseropotamul de la Sfetagora, unde se cinstesce şi prăznuesce hramul sfinţilor:
40 de 'mucenici, dată. danie de pururea pomenitul pravoslavnic Romano

împărat, precum

se adevereză dintr'al împărăției sale hrisov, carele

stînt
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lemn aducăndu-se aici în ţâră când se afla Domn răposatul întru fericire
“Domnia Sa Scarlat Ghica Voevod, după obicinuita evlavie ce avea către
sfînta cruce, şi după datoria ce se cuvenea a se face un ajutor acestei

sfinte mănăstiri dintru acâstă ţeră pentru binele şi folosul ce a pururea a
făcut tuturor. creştinilor şi-face Christos Dumnedei cel ce. pe dinsa s'a
răstignit. Bine-aii voit Domnia Sa de a făcut milă acestei sfinte mănăstiri
pe an câte taleri: 500, care milă a fost întărită şi de Domnia Sa răposatul
“Constantin Vodă Mavrocordat iarăşi cu hrisov, orînduind Domnia Sa şi
epitrop pe Preaosfinţia Sa părintele Metropolitul Chir Grigorie; ca să pârte
grija.a se lua acestă milă în toţi ani! de la cămăraşii

de ocne, la luna lui

- Martie 9, în. dioa prăznuirei sfinţilor 40 de” mucenici și a se trimite cu .
omeni vrednici la mănăstire şi: trimişii
să aducă adeverinţă la Preosfinţia
Sa de acolo

de la mănăstire, care

milă a întărit'o şi r&posaţii

fraţi

Domni

din urmă, precum din două hrisâve ale Domniei Sale răposatului Alexandru
Vodă Ipsilant ce le vădum unul cu Istul 1775 Martie 10 şi altul cu Itul
1797 Martie 2 ne-am adeverit. Deci, învrednicindu-ne domnul Dumnedei
“şi pre nol cu domnia ţărel acesteia, după evlavia ce avem către prea stintul lemnul sfintei cruci, care întru acâstă mănăstire se păzesce, întărim cu
acest hrisov al Domniei Mele mila acâsta, adecă: să se dea mănăstirel Cse-

ropotam

la ocnă,

pe

an

-câte . taleri

500

cari bani să se urmeze

la

dioa

de la anul

sfinţilor

40

viitor

înainte

de

mucenici,

a se da

de

şi tot.

de către Preaosfinţia Sa părintele Metropolit să se iea, ca după orînduiala

„ce scrie mal sus, trimiţându-se la părinţii de acolo să le fie de
ajutor, iar Domniei Mele și r&posaţilor părinților Domniei Mele

hrană şi
vecinică

pomenire.. Rugăm
- dar și pe alţi întru Christos fraţi Domni, cari după vremi

în urma n6stră vor fi domni ţărei aceștia, să întărâscă mila acâsta
şi-cu
hrisâvele Domniilor Sale, ca şi ale Domniilor 'sale milt şi danii
să fie de
alţii păzite. şi la Dumnedeii bine primite, i pentru ca să se păzâscă
nes“trămutat în t6tă vremea mila acâsta, am întărit Domnia Mea
hrisovul acesta

cu însăși domnâsca

n6stră iscălitură şi pecete i. cu credinţa prea iubiţilor Ă
Domniei Mele fii: Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea
Voevod,
“martori fiind şi dumnâ-lor cinstiţi şi credincioşi boerii veliți
al Divanului
Domniei Mele pan Radu Golescu Vel Ban, pan Grigorie Brâncoveanu
Vel
Spătar, pan Costache Vlahuţ Vel Postelnic, pan Isaac Ralet Vel
Vornic
de
țera de sus,

pan Barbu Văcărescu Vel Vistier, pan Istrate Creţulescu
Vornic al obștirilor, pan Mihalache Manu Vel Logofăt
de ţâra de sus,
Grigore Băleanu Vel Logof& de ț6ra de jos, pan Constantin
Caliarh.
Vornic al treilea, pan Nicolae Golescu Vel Logofăt de
obiceiuri, pan
xandru

Vel
pan
Vel
Ale-

Filipescu Vel Logofăt de țora de jos, pan Atanasie: Hristopulo
Vel
Logol&t al străinelor pricini şi Ispravnic,
pan Mihalache Manu Vel Logo-

făt de țâra de sus şi s'a scris hrisovul acesta întru
al cincilea an dintru
întâia domnie a Domniet Mele, aici în orașul scaunului
„Curesci, la anii de la nascerea'Domnului Isus Christos, Domniei Mele Bu- |
1817 Martie 14, de
„Nicolae Logofăt de Divan.
Ă
|
Pe

(Cod. LXXVII, pag. 263 »)
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253. Hrisovul. pentru patriarşaseca şcâlă de le sf. biserică din ostrovul
Andraș taleri 100 de la ocne şi taleri 100 de la vămi.
Cei ce săvîrşesc bunătăţile cele de suflet folositâre şi plăcute -lul Dumnedeii nu numai în. viaţa acâstase laudăşi se bine-cuvinteză, ci şi după
petrecania lor -le rămâne numele nemuritore întru pomenire vecinică şi

sufletele lor în locaşurile drepţilor se învrednicesc. Multe bunătăţi sunt dar cu care pâte: nescine a dobândi mântuinţă, iar cea mai mare este milostenia, ce se face nu numalla săraci şi la scăpătaţi, ci mai vîrtos la şesle,
de unde isvorasce rodurile înv&ţăturei i a bunei credinţe şi cunoscinţei lui

Dumnedeă, cum

„ țându-ne

şi la sfintele lui Dumnedeii locașuri. Drept aceea, însciin- .

pentru

patrierşasca

şeolă de la sf. biserică

unde se cinstesce.şi se prăznuesce hramul prea

la multă

lipsă

şi trebuinţă

de ajutor, și după

din ostrovul: Andras,

sfintei troițe,

pilda ce

că se află.

avem pentru multe

şcâle în sfinte mănăstiri și biserici, că se ajută de aici din pămîntul ţărei,
nu am trecut

cu

vederea

și pe acâstă

șcâlă și biserică,

ci ca

să

se potă

ajutora, ne-am milostivit şi printr'acest hrisov ce-i dăm, hotărîm, ca să iea acâstă șcâlă şi biserică de aici din ţeră,pe fieş-care an, de la ocne, taleri
100 şi de la carvasaraoa vămei Bucurescilor alţi taleri .100, cari bani să
se urmeze a se da de către cumpărătorii acestor huzmeturi de la anul vii"tor înainte, spre a fi şcâlei şi sfintei biserici de ajutor şi de întărire, iar

Domniei Mele şi r&posaţiloi Domniei Mele vecinică pomenire. Rugăm dar
şi pe alți fraţi domni, cari-în urma nstră se vor învrednici a. fi oblăduitori acestei creștinesci ţări,să bine-voiască a înnoi şi a întări acestă milă, .
ca şi ale Domniilor Sale mili şi faceri de bine.să fie în urmă de alţii ţi-"
nute în s&mă; şi am adeverit hrisovul acesta cu însăşi domnâsca nostră

iscălitură, şi pecete i cu credinţa prea iubiţilor Domniei Mele fii: Gheorghe
Caragea

Voevod;

Constantin

Caragea

Voevod,

martori fiind

şi

dumnâ-lor

cinstiți şi credincioşi boeri veliţi ai Divanului Domniel Mele: pan Radu Golescu Vel

Ban,

pan

Grigorie

Brâncovânu

Vel Spătar, pan Costache

Vlahuţ”

Văpan
Vel
pan
Vel

Vel Postelnic, pan Isaac Ralet Vel Vornic de ţâra de sus, pan- Barbu
cărescu Vel -Vistier, pan Istrate Creţulescu Vel Vornic al obştirilor,
Mihalache Manu Vel Logofăt de ţera de sus, pan Grigorie Băleanu
Vornie de ţâra de jos, pan Constantin Căliarh Vel. Vornic al treilea,
Niculae Golescu Vel Logofăt de obiceiuri, pan Alexandru Filipescu

Vel Lozoltt al străinelor
Logofăt de ţâra de jos, pan Atanasie Ilristopulo
pricini şi Ispravnic, pan Mihalache Manu Vel Logofăt de ţera de sus şi s'a

scris hrisovul acesta întru al cincilea an dintru întâia Domnie a Domniei

Mele, aici în orașul scaunului Domniei Mele Bucuresci, la anii de la nascerea Domnului Isus Christos, 1817,-Aprilie 5, de Nicolae Logolst de Divan.

(Cod. LXXVII,

pag. 265).

ședlei Elinesci de la FHlio,

254. Irisovul

|

o
pentru

are să iea. de la carvasara.

taleri 200. pe an ce

De

Zemle Vlahiscoie. 'Tâtă facerea de bine şi ajutorul-în tot locul şi pretu"tindenea este bine primită lui Dumnedeii, iar cele ce se tac la locuri prici7
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nuitOre binelui și folosului de obşte: cum şi
şedle de învățături care împodobesc pe Gmeni cu inţelepciunea, cu cuvînt
ul, şi cu luminarea credinţei
și a cunoscinţei de Dumnedei și altele aseme
nea tolosit6re obștei, acelea
cu atât sunt mai cuviinci6se și plăcute lui
Dumnedeiă, în cât cu deosebire
ai datorie domnii și oblăduitorii ce 'aă câștig
at de la Dumnedeii puterea
de a face bunătăţi, a se osîrdui spre întări
rea, şi întemecrea lor, şi a le ajuta
+ din harurile ce ai dobindit pentru folosu

l ce dicem și binele ce pricinuesce
de. obşte, iar nu numa! în parte. Drept aceea,
fiind-că şcâlele elinesci sunt
izvorul cel dintâiă al învățăturei grecesci
şi
elines
ci, de unde se începe şi
izvorasce la toți mari şi mici
dinţei, pod6ba

procopsirei

şi a

a nemului nostru cel creștinesc, lumin
a creînțelepciune și a cunoscinţei de
Dumne-

dei; Ci fiind-că în ostrovul Hio, prin
osîrdia locuitorile de acolo s'ai ridicat
și s'au întemeiat șcâla la care “Şi
de la alte multe locuri: merg cei ce
voesce
a se învăţa, deprindându-se întru dînsa
la gramatica, la retorica, la matematica, la filosofica, la teologhica,
care
trecut'o cu vederea, dar fiind-că, acestă şcâlă mergând spre sporire nu am
şeolă, co sati întemeiat de locuitori!
cei de acolo, și numai de la
acel locuitori, nu are venit destul
mulţimea și a ucenicilor ce vin de
pentru
iubitorilor de învăţătură a întâmpina aiurea. din “ dragostea Îînvăţăturei şi a
lipsa trebuinţelor ce ai, îndemnându-ne
am socotit, prec

umși în alte locuri ale Elade!,
așa șcâlei de acolo “să
„Greş-care ajutor dintr'acâstă țoră,
ce ni s'aii dat nouă de la Dumnedei dăm :
mail cu îndestulare fiind venitul
, ca
şcOlei, mai cu deadinsul să se
cescă la, învățătură cei ce locue
îndele
tnise întrinsa:şi mai mult folos
să se facă.
carvasara, ca la un loc cuviinci
os, după cum și alte şcâle
"-au dintr'acâstă ţâră creștine
din alte părți
scă ajutor; și pentrn ca să
se păzâscă acâstă
milă, dăm numitei şcâle aces
t Domnescul Nostru hrisov
de întă
verit-cu Domnâsca Nâstră iscălitu
ră şi pecete i cu credinţa. prea rire adeDomniei Mele fil: Gheorghe
iubiţilor
Caragea Voevod, Constantin
martori fiind şi dumns-lor
Caragea Voevod, |
cinstiţi: şi credincioși boerii
veliţi a! Divanului.
Domniei Mele: pan Radu
Gole
Vel Spătar, pan Isaac Ralet Vel.scu Vel Ban, pan Grigorie Brâncoveanu
Vornic de ţâra de sus, pan Bar
rescu Vel Vistier, pan Istr
bu Văcăate Creţulescu Vel Vornig
* Mihalache Manu Vel Logofăt
al obştirilor, pan
de ţâra de sus, pan Grigorie
Vorniv de țâra de jos, pan
Băleanu Ve]
“Alexandru Mavrocordat Vel
Postelnic, pan Constantin Caliarh Vel Vornic al
al străinelor - pricini, pan_Ni treilea; pan Petrache Ristoridis Vel Logofăt |
“ Alexandru Filipescu Vel Logocolae Golsscu Vel Logofăt de obiceiuri, pan
lăt. de țera, de jos, și. Ispravni
lache Manu: Vel Logotăt de
ţâra de jos;şi s'au scris hris e pan Mihaovul acesta întru
al cincilea an dintru întâia
domnie a Domniei Mele aici
lui Domniei Mele Bucuresci,
în orașul scaunuHristos, 1817 Iulie 12, de Nicola anii de la nascerea Domnului nostru Isus
la Logofăt

de Divan.

(Iscălitura şi pecetea pd).

„(0od. XXVII fila 270 o).
1
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255. Hrisovul
lci clincscă

bisericei Fivalele din
de

acolo, pentru laleri
din vama domnescă

drumul Țarigyradului şi al șco150 ce are să ica pe
a carvasaralei,

fot anul.

Zemle Vlahiscoie. Datam Domnescul Nostru hrisov sfintei şi dumnedeescei biserici din satul Pivatele din drumul Țarigradului, unde se cinstesce .
și se prăznuesce hramul sf. Teodor şi şcâlei elinesci de acolo, ca să aibă
milă a lua pe tot anul, de aici: din vama domnâscă a .carvasaralei, câte
taleri una sută cinci-deci, pentru că după rugăciunea ce ne-ai dat locuitorii

de obşte

de acolo, pliroforisindu-ne din condica Divanului, că Domnia Sa

răposatul Alexandru Vodă Moruz, prin hrisovul Domniei Sale ot let. 1800
Martie 17, arată, că trecerea fiindu-i pe acolo ai vădut numita biserică din

multa vechime „stricată şi mai pe jumătate

fiind cădută, locaitorii numitului

“sat prin datorie s'aii osirduit de ai prefăcut-o din temelie, lângă care se
„află şi şcâlă elinescă întocmită pentru învăţătura şi luminarea ucenicilor
pămintului de, aco!o, și fiind-că nici numitul sat nu este în stare cu putere, nici biserica cu niscare-va alt6. venituri, din care să plătâscă şi simbriile
dascălilor şi datoria care s'au pricinuit la prefacerea şi înnoirea bisericei,
cum .
şi cheltuiala cea' curgătârea. bisericej, %-aii făcut milă, ca să iea pe an
„taleri 100, iar Domnia Sa r&posatul Constantin Vodă Ipsilant prin hrisovul.

domniei sale ot let 180: Septembre

13, nu numai

au întărit mila acâsta,

ci ai mai. adăogat şi alți taleri 50, ca să iea taleri 150 pe an. Drept aceea
şi Domnia Mea bine-voind îi întărim mila acâsta, ca după cum şi alte biserici şi şcâle de _la alte părţi au dintr'acâstă ţeră creştinâscă ajutor, să
aibă numita biserică şi șeolaa lua din vama de aici acei taleri 150 pe an.
Deci pentru ca să i se păzescă şi săi se urmeze acestă milă, dăm sf. biserică şi şcâlcei. de acolo acest Domnescul Nostru hrisov de întărire, adeverit cu Domnesca Nostră iscâliturăşi pecete i cu.credinţa prea iubiţilor .
Domniei Mele fii: Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea Voevod, .
martori fiind și dumne-lor cinstiţi şi credincioși boerii veliţi al Divanului
Domniei Mele: pan hadu Golescu Vel Ban, pan Grigorie: Brâncoveanu Vel
„Spătar, pan Isaac Ralet Vel Vornic de ţâra de sus, pan Barbu Văcărescu
Vel Vistier, pan. Istrate Creţulescu Vel Vornic al obştirilor, pan Mihalache :

Manu Vel Logofăt de ţra
de sus,

pan Grigorie

Băleanu

Vel “Vornic

de

(6ra de jos, pan Alexandru Mavrocordat Vel Postelnic, pan Constantin Caliarh Vel Vornic âl treilea. pan Petrache Ritoridis Vel Logofăt al străinelor
pricini, pan Nicolae Golescu Vel Logofăt de obiceiuri, pan Alexandru Fili-

pescu Vel Logol&t de ţâra de jos,
Logofăt

de ţera de

şi Ispravnic pan Mihalache Manu

sus; şi s'au scris

hrisovul

acesta

întru al

cincilea

Vel
an

dintru întâia domnie. a. Domniei
Mele, aici, în orașul scaunului Domniei
Mele Bucuresci, laanii de la nascerea Domnului Dumnedeişi mântuitorui
nostru Isus Hristos 1817 lunie 12; de Nicolae Logofăt de Divan.
-

(Iscălitura

și pecet.

gpd)

(Cod. LXXVII, pag 271)
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256. Pilac călre Melropoli! şi ctre episcopi cum şi către dumne-lui Logofelul de țera de sus, pentru că în locul egumenului ce aii fost până
acum la mănăstirea Znagovul sai rînduit allul, căci s'a purtat

r&ă și vînderile moșiilor ce le-aii făcul 'sci nu se ție în sEmă

6 Ioan Gheorghe Caragea Voevod. — Preaosfinţia Ta părinte Metropolite,
iubiţilor de Dumnedei Sfinţia Voâstră episcopilor: Argeş
şi iii
Buzti şi

dumnâ ta Vel Logofetde
e ţâra de sus, fiind-că atât din arttarea ce prin
anafora ne-aţi făcut asupra socotelilor mănăstirei Znagovului, ce le aţi teorisit,
cât şi. din osebita cercetare ce înşine noi am făcut, ne-am plirolorisit de
reaua economie şi de 'vicleşugul cu care sai purtat năstavnicul acestei

mănăstiri,

în

diastima

egumeniei -sale până

acum, pe de-o-parte arătând

cheltueli zadarnice şi netrebuincidse, pe de altă parte vîndend arenqile
moșiilor mănăstiresci pe câte trei, patruşi cinci. ani de la anul viitor
îna-

inte (pote şi pe mai mulți) şi cu mult

mai puţin

preţ decât preţul ce se

găsea, şi acum și acum se găsesc alţi muşterii a da, numai şi. numai
pentru
ale sale interesuri. și săvîrșituri, am intrat și înşine noi.în teoria
socoteli„lor, ce ne-aţi arătat, d6 venit și cheltuială,şi scădend veniturile mănăstirei

luate până la viitorul April 23 din cheltuelile de peste an, socotite numai.
până la 25 ale trecutului April i: ale meremeturilor după
prețuirea mai
mare-bașei, vedem că prisosesce venitul peste cheltueli numai cu
taleri 25,
iar adăogându-se la cheltueli şi taleri 17.250 datorii cu_care
lasă numitul
năstavnic însărcinată mănăstirea prin zapise avlicesei din dilele
egumeniei
sale, rămâne

mănăstirea. datâre. taleri 17.195,

bez

banii

“i-ai
mitul năstavnic din arendi vîndute pe anii viitori de la lâtce 1818
rămâne iarăşi: mănăstirea îm povorată a-i întârce acelor arendaș
urmeză a se cheltui în trebuințele mănăstirei până la 23 April i,i
cu

luat nu- Ă

înainte şi
banil ce
lât 1818,

neavând -până atunci nici un venit i bez zestrea ce lipsesce
, din care acâstă
„socot6lă rămâind bine dovedită reaua economie a
acestui năstavnic. şi nefiind cu cuviinț

ă a suferi acest stînt locaş sub ocârmuirea unui acest
fel
şi prăpăditor al său, pe.de o 'parte iată am orînduit în
locu:i alt egumen la. acâstă. mănăstire, dându-i şi contrac
t în.
de răi

„iscălitura

iconom

şi pecetea

Domniei

Mele,

în

ce

ponturi, sub
chip are să urmeze și luându-i

se asemenea altul de la Cuvioşia Sa, coprindătâre de
mijlâce folositâre
către mănăstire și următâre sfirşitului ctitoricescilor testame
nturi ale mănă“stirilor, iar pentru arendile moșiilor mănăstirei
ce sunt vîndute de. la l&t
1818 înainte, măcar că vîngarea lor este făcută prin zapise
-avlicesci, dar
fiind-că atât din cercetarea, ce ai făcut la faţa locului
orindui
ți
cercetători, :
cât și din osebita cercetare ce am făcut şi înşine, ne-am
plirofor
isit, precum mai sus dicem, că vindarea lor ait săvirșit'o
prin vicleșug, spre paguba
mănăstirei, amăgind și pe Preosfinţia Ta asupra preţulu
sele; de aceea după pravilă aceste vîndări rămâind i de ai adeverit zapianeresite, hotărîm, ca
acest de acum egumen întore

ând arendașilor banii arendei pe toţi anii
de
înainte; câți însă vor încredința "prin jurămî
nt că a
dat în adevăr năstavnicului, fiind la” mijloc
între dinșşii, să le facă apoi zapt vîndându-le bănuială de iconomie- lucrată
la ori-cine va găsi preţ mai .
bun, iar năstavnicul ce au fost până
acum,să se îndatoreze cu străşnicie.
de a împlini
la viitorul
lât 1818

negreşit zestrea mănăstire, ce ai lipsit
în dilele egumeniej

.
-

a
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“815

sale, ca să se facă teslim egumenului ce s'aă orînduit, şi măcar că se cu: |
“venea ca și banii arendilor săi plătescă tot acest de mat înainte năstavnic,

dar sciindu-i

starea

cădea, tolco pisah
”

sa, trecem

gpd.—1817

cu

vederea

Iunie

20.

acâstă dreptă osîndă ce-i se -

”

(Pecetea gpd.).
(Cod.

a
„Vel Logolst.

,

LĂXĂVII,

fila 29.)

257, Cartea preoţilor de la biserica domnâscă de la Pilesci,
pentru scutelă,.
:
-

Zemle vlahiscoie. Datam domnâsca n6stră carte la trei preoţi cari sunt,

paznici la sfînta şi dumnezeiască biserică din oraşul Pitesci, unde se cinstesce și se prăznuesce

hramul

sf. mucenic

Gheorghe, ca să fie aceşti trei

"_preotă şi casele lor în pace și ertaţi de birul preoţesc şi de tâte altele câte

vor eși de la Visteria Domniei Mele peste an în eră şi pe preoţi, de nici
unele nici o supărare să nu aibă; aşijderea şi ale lor drepte bucate să fie
scutite şi apărate, stupii i râmătorii câţi vor avea de dijmărit, şi vinul ce-l .
vor face în şese pogone de vie ot sud Muscel i Argeş apărat de vinăriciii
pentru că acâstă milă au avuto numiții preoţi de la fraţi! domni de mai

înainte, precum
Drept aceea,

din cărţile domniilor sale,-ce le vădum, ne-am adeverit..

ne-am

milostivit şi Domnia

Mea

de le-am întărit acâstă milă

ca să li se păzescă nestrămutat; dar fiind-că iubitorul de Dumnedei Sfin- ţia Sa episcopul Argeș ne-a făcut arătare, că după trebuinţa; ce are acâstă sf. biserică, am mai orînduit acolo încă un preot și un diacon şi.nc-a făcut rugăciune a se împărtăşi și aceştia cu privileghiul ce îl aii şi cei-l-alţi;
am primit Domnia Mea rugăciunea sf. saleşi hotărim, ca pe lângă acei .
irei preoți, ce se arată mal sus, să mal ţie biserica, încă un preot şi un .
diacon, cari și aceştia să fie ertaţi de birul preoţesc şi de tote altele: câte
vor eşi de la Visteria Domniei Mele peste an în ţâră şi pe preoți, aşișde-

rea și drepte bucatele lor scutite şi apărate: stupi i rimători câţi vor avea
de dijmărit şi vinul ce-l vor face şi aceşti lude doi în şese pogone de vie
ca şi cei-lalți “trei apărat de vinăriciii; pentru care poruncim dumnâ-vâstră
ispravnicilor judeţuluii altor slujbaşi ce .veţi fi orînduiţi cu veri-ce slujbă
-pe preoţi, i dumnâ-vâstră boeri dijmari i vinăriceri i ţie, judeţule de acolo,
vădând

acâstă carte a Domniei

așa este porunca Domniei

(Pecetea gpd.)

Mele,

..

Mele, supărare

i saam

de nimic

să nu le

receh gpd.—1817

faceţi, că .

luiie 12. |

"Vel Logofăt, biv Vel Căminar.”

|

a

(Cod. LXXVII, Jlla 272.)

. 258, IIrisovul' schitului maicelor
milele

ce

de la Bașicov sud Argeş de
are.

-
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“schitul Bașicovul

sud: Argeş,

din vinăriciul domnesc

ca să aibă

milele

dintr'acest judeţ vin

cumpărătorii

ce ai

vedre

avut,

adică.să

iea

100, care vin să-l dea

acestui județ peste banii cămărei, să scutâscă și
100, să ţie şi lude şese 6meni străini fără de pricină de dajdie,de -dijmărit
scutiţi şi
" apăraţi de t6te dajdiile şi orînduelile țărei, cu pecetlu
ituri,

visteriei

deci

ca

cum

şi adaosul

bolovani

sare

să aibă pentru

de la vama

oca, tămâe

în

milelor

natură

trebuinţa

de

la

de

să li

că acest schit ne-am

viind

la

pe

tot anul,

i două

oca ceră şi una

ati să le dea vameşii iarăși peste

plirotorisit Domnia Mea, că se

şi cu bună orînduială de ispăsenia sulletâscă,
spo-

“rind și înflorind bunele fapte,
du-le cu strimtâre, de 'nu pot
căminte, fără: de care nu pote
biserici a o ţinea în starea 'ce
zmerenie

se dea

cumpăra. Deosebit să li se dea

Pitescilor, câte două oca unt de-lemn

banii cămării. Pentru

după orînduiala
Mea, îns
- cinciă

Domnia

Ocnele-mari

schitului, a nu

pe fieş-care lună, care acestea

află cu îndestulate maici

și cu

ce s'a lăcut

cari aflându-se în scăpătăciune şi locul fiina-și întîmpina şi cea puţină hrană și îmbrăţinea suflare,: cum și pentru pod6ba sfintei
se cuvine. De aceca cu jalbă de rugăciune

Domnia

Mea,

nu

nu le scagă dintr'acestă pricină râvna și

le-am

sporirea

trecut

cu

vederea,

sufletescă,

ca

să

ci ca unele

ce apururea petrec întru: neîncetate rugăciuni
către .milostivul Dumnedeii
„Pentru noi şi pentru îndestularea i binele
obştesc al acestei ţări, chibzuind
cele mai de lipsă a le ajuta, Am bine-voide
t le-am orînduit din veniturile
domnesci. ale acestei țări milile ce se arată
mai sus, spre a fi sfintului schit
de întărire, iar Domniei Mele vecinică pomen
ire. Ruoăm dar și pe alţii
iraţi

domni, cari

în

urma

„nOstră

se

vor

învre

dnici a fi oblăduitori acestui
pămînt, să -bine-voiască â înnoi și a întări aceste
mili, ca şi ale domniilor
sale asemenea să se păzâscă de alţii în urmă;
şi am adeverit hrisovul acesta

+

cu însăşi credinţa Domniei Mele I& loan
Gheorghe Caragea Voevod i cu
credinţa prea. iubiţilor Domniei Mele fil:
Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea Voevod, martorii fiind şi dumne
-lor cinstiţii şi credincioșii
boeri veliți ai Divanului Domniej Mele:
pan Radu Golescu Vel Ban, pan
Grigorie Brâncovânu Vel

Spătar, pan Costache Vlahuţ Vel Postelnic,-pan
Isaac Ralet Vel: Vornic de țera de sus, pa
' Barbu
n
Văcărescu Vel Vistier,
pan Istrate Creţulescu Vel Vornic al obștirilor,
pan Mihalache Manu Vel
Logolăt de țera de. sus, pan Grigore
Bălea
pan Constantin Caliarh Vel Vornic al treilenu: Vel Vornic de țâra de jos,
-golătde obicsiuri, pan Alexandru Filipescu a, pan Nicolae Golescu Vel LoVel: Logofăt de ț6ra de jos,
pan Petrache Ritoridis Vel Logofăt al
străinelor pricini şi Ispravnic, pan Mihalache Manu Vel Logofăt de ţera de sus;
şi Sa scris hrisovul 'acesta

întru al cincilea.
an dintru întâia domnie a Domniei Mele
aici în oraşul
scaunului Domniei- Mele Bucuresci, la anul
de la nascerea Domnului Dumnedeii şi mântude la zidirea lumei 7325, iar
itorului nostru Isus Christos
„1817 Iulie :5, de Chiriţă Logof
ăt 'de Divan.

Cod. LĂXVII fila 209)

-

-

ie

ta mea
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259. Ponturile ce s'aă făcut la mănăstirea Bistriţa, cum ai să urmeze
adecă

egumenul

și părinții

ehinoviaţi

N

:

-

de acolo..

Ja Ioan Gheorghe Caragea voevod i ospodar. zemle
Tiind-că cuviosul Arhimandrit Samoil egumenul mănăstirey

"

Viahscoie.— ”
Bistriţa prin

-jalbă ne-au făcut arâtare pentru orinduiala ce ait întocmit în ponturi adecă

cum au a urma chinoviaţii acestei mănăstiri și cele ce sunt datori să:
păzescă ca să nu greșescă fieș-care împotriva orînduelei cinului sii cerend
ca să se întărescă şi de către Domnia Mea, pe cari ponturi teorisindu le şi
înşine le-am găsit cuviinci6se și potrivite la cinul şi podvigul călugăresc;

de acea le întărim

Domnia :Mea

şi iată însemnându-le

mai jos; poruncim

ca să se păzâscă şi să se urmeze întocmai şi fără nici o strămutare, adică:
- 1. Călugării chinoviaţi ai acestei mănăstiri să se 'arâte cu. căduta ple“căciune şi .ascultare i supunere la egumen și să-l cunâscă de'mai marele

și proestosul lor, dându-i ascultare la povăţuirile cele va da.

„3.

Egumenul

„dragoste

să: cunbscă-pe

toţi

a.

:

chinoviaţii” fraţişi prieteni ar&tându-le

şi cercetându-i pe'toţi, iar mai ales pe cei ce urmâză viaţa călu-.

gărescă cu rivnă şi sporire spre bunătăţi, ca să fie spre pilda şi îndemnaĂ
rea celor mai neosîrduitori şi leneşi.
3. Câţi vor năzui la viața călugărescă să-i primescă egumenul şi de va
fi bătrân cel ce va veni,-să nu i se maj facă cercetare, iar fiind tînăr să
se catihisâscă în soroc de vreme îndelungată, ea nu cum-vași mai în urmă!
|
Si
Să
ÎN
să-i pară r&ii şi să se căiască.
4. Hrana chinoviaţilor la masa cea de obşte să fie Dumineca, Marţia,
Joia şi Sâmbăta mâncare de pesce, iar Lunea, Miereurea şi. Vinerea mân.
care de. seminţe şi câte un mertic'de vin i un pahar de rachiit.
5. Nimenea din chinoviaţi să nu s6 trimiţă la trebi de ale mănăstirei
adecă la săpatul viilor, la arături, la oii laalte dobitâce și în scurt la cel
a
|
mai mic lucru, ci fieş-care să se odihnâscă în chilia sa. -

„6. La.toţi de obște chinoviaţi, să se orînduiască simbrie după starea
lieș-căruia, cu care să aibă a-și face îmbrăcămintea, iar căruia nu-i va fi
.
de ajuns simbria iarăşi egumenul să îngrijescă ca să împlinâscă lipsa.
7. Orl-care din chinoviaţi va avea meșteşug să lucreze nepoprit pe sema
sa, iar fiindu-i meșteșugul de trebuinţă spre ajutorul fraţilor, să săvîrşescă

|
mai întâi trebuințele acelora.
8. In curgere deo di și o n6pte de

Da
e
a
patru ori să se adune în biserică |

spre slovoslovia,. lui Dumnedeii pentru sănătatea stăpinitorului și a tuturor
celor vii, pentru ertarea păcatelor morţilor, spre vecinica pomenire a ctitorilor, adecă la otirne, la sf. liturghie, la vecernie, şi la pavecerniţă.
"9.. Când va începe a toca să alerge în biserică, afară numai din cei ce vor fi pătimași de vre-o neputinţă trupâscă, cărora se dă slobodenie a mânca Na
E
|
-.
carne, însă osebit, în chilia sa.

din chinoviaţi se vă duce către Domnul, tote cele ce
10; Când vre-unul
i se va găsi, ei să le împărţescă între dinșii, însă fără de vre-o prigonire
|
a
i
scii certă,

„41.

Când

vre-unul

dintrînşii

va

fi defăimat

zănii, să se cerceteze de către egumen,
de vină,-să

se

scâţă

din mănăstire,

şi

că este pricinuitor de

zi:

de se va dovedi întracest fel

iar fiind pîrit numai din vrăjmășie, să
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De

N

se mute în cea mai
linişti egumenul.

12. Nimenea

din

7

A" URECHIA

afară împrejmuire
-

a mănăstirei, până când
a

îl va

din chinoviaţi să nu iasă din mănăstire fără slobodenie

de

la egumenul, cu cuvînt ca să mârgă spre cercetarea tată-săii s6ii a mumesăi, s6u a frate-stii, sâi a rudeniilor, pentru că călugărul lepădând odată

tote ati urmat lui Hristos, carele
să-și îngrâpe pe morţii săi.»

dice în

-

evanghelia sa: «lasă: pre morţi
.
|
a

„18. ŞI în scurt viaţa lor să şi-o petrâscă în ascultarea slujbelor bisericesci, întru citirea cărţilor celor sfinte şi întru lucrarea mânilor lor, căci
pentru trebuinci6sa lor hrană are a îngriji egumenul.
De
14. Muieri de ale locuitorilor ce şed împrejurul mănăstirei săă ale țigrani-

lor, să nu

intre în mănăstire, fără numai la praznicul sfîntului, sâă când va

„veni din -alt loc
cântat...
|

mai

depărtat

.

către siîntul

pentru: evanghelie, s6ă pentru
a
a

15. Câţi din chinoviaţi nu vor-avea sciinţă de carte, nici vor avea vre-

un meșteșug,

să lucre

fieş-care

după

puterea

sa

în grădinile

mănăstirei,

la strîngerea de prune, de nuci și alte roduri, dând ascultare egumenului
la câte vorfi spre folosul mănăstirei.—1817 Iulie 11.
-

Vel

(Pecetea gpd.)

Logol&t

(Cod. LXXAVII, fila 37.)
260. Pitac prin care se orînduesce episcopul Argeş și: dumnepostelnicul Costache Plahuj epitropi la mănăstirea Cotroce lui
ni.

“Jo loan
“Tubitorule

„. credincios
„tote că la
cut către
„duit prin

Gheorghe

Caragea

de Dumnedei

voevodi gospodar zemle vlahiscoie.—

Sfinţa Ta episcâpe

Arpeșş

şi dumnâ-ta

cinstit

boerule al Domniei -Mele biv Vel Postelnie Costache. Vlahuţ e și
cu
mănăstirea Cotrocenilor, după rugăciunea ce prin scrisâre
a
fă.
Domnia Mea părinţii obștei mănăstirilor ot Sfetagora, am
osebit domnesc al nostru pitac opitropi pe cuvioșii arhima orînndriți

Teodosie egumen Raduliotul și Hariton Cutlumusiano
și Dionisie egumen .
Simopetrisdar
, pentru ca să se caute trebile şi economia acestei
mănăstiri mai cu îndemânare şi să se otcârmuiască cu cele
mai bune și iscusite
mijloce, spre'a

se putea întâmpina plata datoriei întru care se află supusă
,
iată pe lângă cel mai sus: numiți orînduim epitropi
şi pe Slinţia Ta i pe dumnâ-ta, fiind bine încredinţaţi,la acestă mănăstire
că apururea veţi
chibzui cu toții împreună cele mai iscusite şi folosit
âre mijloce, spre ajutorul şi întemeiarea acestei mănăstiri, arătând
şi Domniei Mele pentru ori. -.
ce veți socoti că este trebuinţă. 'Tolco pisah gpd.—
1817 August 13.
:
„(pecetea 'gpd.)

o

.

i

|

(Cod. LXXXVIL pag. 42)
+

ea

Să

Vel" Logofăt.

-

Pa

nara

.
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261. Zemle vlahiscoe. Ingrijire având "Domnia, Mea pentru
: tâte mănăs-.
tirile de aici din Domnesca nâstră ţâră, iar mal vîrtos pentru câte dintr'a- ceste mănăstiri r&posaţil ctitorii lor zidindu-le şi înzestrându-le cu: acareturi dătătâre de. venituri prin testamenturile lor, le-ati lăsat slobode şi
ne-nchinate unde-vași precum și pe egumenii lor singuri stăpân! și numai
sub a stăpânirei otcârmuire atârnându-le de privigherea și îngrijirea Dommiei, mai cu adaos avem datorie, atât noi, cât şi cei din urma nâstră frați
luminaţi Domni, ca să îngrijim prin t6te putinci6sele 'mijlâce, nu numai
pentru a lor bună stare, ci şi pentru. paza ctitoricescilor orînduelcât
i va
fi prin putinţă, după ale vremilor întîmplări şi trebuinți; după acesta dar
a nostră neapt&rată datorie, precum pentru mănăstirea Bistriţa, i mănăstirea ”
Câmpulungului şi mănăstirea Snagovului, chibzuind cele spre folosul. lor,am orinduit egumeni, prin legături în seris, în ce chip să urmeze, așa şi.

pentru

mănăstirea

Vieroşului,

unde

se

află

năstavnic

arhiereul 'Tralion

ce

a murit (fiind şi acesta una din cele ne închinate unde-vaşi) chibzuind cele
spre folosul el și găsindu-se acum cuvioşia sa arhimandritul Chiril, carele
dând chezaș la cancelaria Domnescului Nostru Divan pe Panaiot Calutoras,
că va fi următor întocmai după ma! jos arătatele ponturi, iată printr'acestă
. domnâsca n6stră carte îl orînduim egumen la numita mănăstirea Viereșului, cu aceste ponturi, adecă:
Pa
a
a
1. Să fie nestrămutat din egumenia mănăstirei în soroc de 10 ant;

2. Să dea pe tot anul banii şedlelor după obiceiiă, precum aii fost şi mal:

înainte,

cum

și câte

taleri

1.000

lu cutia “milosteniei,

ca să se dea

în lefile

săracilor, fără a se. socoti însă de Vornicia obştirilor, că cu luarea acestor
bani dobândesce vre-o câtuși de puţină dicheomă asupra acestei mănăstiri,

a o socoti

că

este

închinată

la acâstă epitropie,

ci împotrivă, să o cunbscă

cu totul slobodă, cari bant să aibă-a-i răspunde cu analoghie pe fie-care lună.
3. Fiind-că turlele bisericei sunt crăpate de - cutremur în cât meremet
nu încape, acelea să le sfărame și să facă altele la loc, să învelescă bise-:
rica cu tinichea, să o zugrăvescă pe unde va fi zugrăvâla cădută sâii stricată, să prelacă pardosela iarăși cu lespeqi de piatră, să facă din. noi tâte-.

,

PT RET IP

-

odăile din mănăstire ce sunt dărăpănate şi nu se pot meremetisi, să dregă
zidul de prin prejur, să facă şi cele-l-alte mori ot Mărăcineni 'de
riulul Dâmnei, ce sunt stricate, cu cheltiiala sa.
..

pe apa

4. Totă datoria mănăstireice este cu zapise avlicesci, în sorocul de mai
sus să o plătescă,
ca să rămâe mănăstirea slohodă de totă datoria.
5. Ori-ce alte acareturi ar face pe moşiile mănăstirei i în mănăstire, cum :
şi tot lucrul viilor i judecăţile ce se vor urma după vremi.la moşiile mă-

năstirei pentru: împresurarea

hotarelor

de către

vecini sâii pentru

vre-o

altă pricină, tote aceste cheltueli ce se va întîmpla, să fiede la cuvioşia
sa, afară numa! de se va întîmpla (ferescă Dumnedeii).în diiastima acestui
soroc a se face vre-o stricăciunei altă pagubă mănăstirel,
s6ă vre-unul alt

acaret al-săă, din vre-o năvălire de vrăjmași,
ori de foc, pricinuit de ei sc
de răsboiă, ori de cutremur, atunci.să o ar&te la stăpânire “acea dovedită .
"stricăciune,

ca să se

- acelei stricăciuni;
creze

cu

bună

chibzuiască

mijlocul

cel

cuviincios

pentru

dregerca, ,

via ot valea Stefănescilor,.ce o are mănăstirea, să o lu-

orînduială

ca

să-o

aducă

la bună

stare,

320

a

V. A. URECIITĂ

6.- Orînduelile bisericesci i ale 'mănăstirei să le

și după “testamentul ctitorilor.
1. Zestrea mănăstirei, mișcătore,

,
nemişcătore

.

păzescă

a
sineşi

după

cuviinţă

e
mişcătore,

la
împlinirea sorocului, să fie dator a o da deplin și de
după catastih de perilavi
cu cari ai primito, afară numai din ţigani
cari ori de vor muri sati de
- Vor spori până la împlinirea sorocului
de
"câștigul
în

norocul

mai sus arătat, să fie paguba saii
se va dovedi că a fugit niscare-va

mănăstirei, iar când

țigani din pricina necău

tărei, sâi a relei petreceri ce vor cerca
de către
„cuvioşia sa, atunci să, [ie dator ori a-i.
aduce la urma lor, saă a-i pune la
loc, iar din veniturile mănăstirei, ori
până la împlinirea sorocului de dece pagubă de.se va întimpla, scii câştie
ani să fie în norocul cuvioșici sale,
„tără de a i se lua de către cine-v
ași nicio socotâlă, or cuvioşia sa
să ceră
vre-o pagubă...
,
“8. La împlinirea sorocului de dece
ani, “să: lase mănăstirea slobodă cu
de datorie și cu acareturile ej bune,
după
cum asemenea
'să lase slobode şi arendile tuturorcum mat sus s'a dis, preacareturilor și moșiilor
mănăstirei.
e

totul

”
|
|
sale după chezăşia ce a dat la canțel
aria Divan
Domniei Mele, este dator, ca, de nu
va păzi şi nu va-urma cuvioşia sa tâte ului
de mai sus ar&tate întocmai! “şi
cele
pe deplin, sâi-de nu va da la
împlinirea
sorocului zestrea mănăstiref deplin
, cu acareturile, ei, precum
s'a
sus, să fie însuși chezașul răspungăto
r și platnie întru tâte, fără de dis may
primi vre-un cuvînt de pricinuire.
ai se
!
DE
10. De i se.va întimp'a mârte
„dece ani, să rămâe chezașul în locu-i Ccuvioșiei sale mai înaintea sorocului de
şi să se urmeze acestă simfonie pe
chezașului, întocmai ca când ar
chipul
trăi și cuvioșia sa, fără a se
strămuta câtuși
de puţin, fără numat stăpînirea
să
9. Chezaşul

cuvioşiei

năstire „ca să pârte numai inchipuirea,orînduiască atunci un călugăr :la măde egumen și să fie purtător
a se păzi orînduiala bisericel, i
saam receh- %pd.—1817 Septembre de grijă
29.

„ (Pecetea gpd.)

|

Prea Inălţate Domne, .
După luminată porunca

Da
|

„Vel Logofăt.
ai

Măriel

Tale ce sa dat la anatoraoa
cea făcută la jalba epistatului
logoteţiei
mănăstirel Vieroșului, unde
răposatul arhiereti “Traleon,
a fost egumen
pentru ca să mergă orînduitul
colae Săulescu Logofăt de Diva
Mări
n, să facă cercetare dintr'acea ef Tale Ni“mător fiind 'lum
analora, urde'acolo

cu

inatet porunci, numitul

acâsta

alât de zestrea mănă

de

mai

jos

ar&tată

orînduit de s'a dus, s'a întors acu
m

socotelă,

aducând

catastih

anume,

stirei,
uri mişcătore şi nemişcătore,
datorii câtă sumă de bant.a lucr
cât şi pentru
fost
mănăstirea datâre atunci când
duit r&posatul- Traleon “acolo
s'a orîn-.
egumen și
câtă dintr'acea

datorie s'a plătit
ce a tăcut la mănăstire
i meremetul ce trebue a se
face, care cercetare cu tote
prin carte. de blăstem „de
către -orînduitul după poruncă; că s'a făcut acolo
riei Tale teorisind'o aici,
dar.și sluga Mănu se găsi nici un condei
pus'cu: vre-o încăr....,.
cătură, decât numai dou
condeie, ce se arată may jos,
fiind puse fără de
i de

venit

și cheltuială,

cum

şi pentru acareturile

a am

i
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- orînduială, în taleri. 180, daţi la vizitiă 'rurân având mănăsti
rea ţigani
vizitii şi taleri 1.466 daţi “răposatului 'Tralion. de cheltuială în Bucuresci, fiind fost făcută și altă cheltuială
la mănăstire nu se ţinură

în s6mă,

iar

socotâla

de

dot. ani

cât

a

fost egumen

răposatul

acolo

și Jăluitorul epistat. încheindu-se, s'a .ales - taleri 30.849 cheltuial
a mănăst. irel
cu "plata datoriilor, iar venitul. taleri .10.863 care scădându-se
din cheltuială, rămân cheltuiţi mai. mulţi de la epistatul. 19.612 bant
"117; pentru acești. dar bani cheltuiţi de epistatul. i pentru datoriile ce may
sunt de taleri 4.150 cu zapise avlicescj, fiind-că, numitul s'a arătat bun
iconom şi cu cuget curat asupra mănăstire! cunoscându-se din buna lui orînduială cu care a ţinut Diserica i cu facerea de acareturi și plată de datorii
i cu adăogirea la zestrea mănăstirei, de vei Dine-voi Măria-Ta să dea mMă,
năstirea în grija acestui epistat împreună cu tot venitul ei în soroe de dece
aa), cu acestă orinduială însă: fiind-că turlele bisericei sunt crăpate de cu-

tremur în cât meremet nu încape. după ar&tarea_trimisului, acelea să se:
sfărame și să facă altele la loc, să învelescă biserica cu tinichea, să o zu-

4

grăvescă de al doilea pe unde va fi zugrăvâla cădută, s6u stricată, să-l prefacă pardoscla “iarăși cu ,lespeqi de peatră, să facă din ncă tâte odăile din
mănăstire, ce sunt dărăpănate și nu se pot meremetisi, să dregă zidul de ”

„prin prejur, să facă şi cele-l-alte. mori ot Mărăcineni, tot după
Dâmnei,:ce

sunt

apa rîului

|

stricate, să lucreze și via ot Valea Ştefănescilor a o aduce

în stare precum a fost, să plătâscă tote datoriile ce mai sunt cu zapise
avlicesci, să ţie cheltuiala mănăstirei cu orînduialăîn tâtă vremea acestui

soroc, să dea şi pe tot anul câte taleri 500 la cutia de milostenieşi la sorocul de 10 ani să lase mănăstirea fără de nici
'o datorie şi cu tote acareturile ei. bune și slobode,adecă nedate în arendă și cu tâtă zestrea pe

deplin i cu câte după întîmplare va 'mai face el acolo la mănăstire, ori în

„biserică, s6ii pe moşiile, mănăstirei fără de a mai fi.slobod a ma! cere atunci .
„vre-un ban cu cuvint de cheltuială sâi acaret, iar când darea mănăstirel
se. va chibzui de către înțelepciunea Măriei
. Tale pe sema altuia, atunci
banii ce-i are epistatul cheltuiţi mai mulţi, taleri 19.621 bani 117,i se va
da de către cel ce se va orîndui, iar hotărîrea rămâne la Măria Ta.—1817
Septembrie 2.
Pi
2

Alexandru

Vel Logofăt. ..

SE

(od. LXXYV, fila 184 »)
262, Socol
cheltuială

mănăstire
cu

Bani

ce sai

_

E

a

făcul

î „datoriile

pe letul

1816

a

a

.

după: cum

de venit

ce sai plătii,

m

areteim,- ..

a

i
„Taleri

Vieroşul pe doi ani lel 1816 şi 1817

acarelurile

în catastih

şi

.

,

Ă

se arată:

5.171,—

Venitul

5.692,—

Venitul pe letul 1817 după cum în catastihul zestei mănăstire!

E

10.863,—

arată.

tâtă sumă

o

-

venitului pe doi ani...

- Via. Urcchiă.—Tom. X.—Istoria Românilor.

E

|

cum

Ne

i:
a

Mi!
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Cheltuiala ce sai, făcut la mănăstire
„

Taleri

„5.556,30

Oheltuială
'Taleri

făcută pe anul

Bani

se arată.

La

"

let. 1816.

ale bisericel şi cele- l alte trebuinți ale

mănăstirei.
Simbriișiimbrăcăminte Gmenilormănăstirei

1.669,96

4.297,6

cu

|i

3.886,54

2

şi aliele cum

Bani

* Cheltuiala pe: anul cu let 1817...

|

2427,30
„1.869, 96

4.297,6
Cheltuiala

1.146,75

altor lucruri

- mănăstirei.
4.839,—
Cheltuiala
„e
isprăvit,
2.284,90 Cheltuiala
„= 208,60 Meremetul

„1.026,—

.

Cheltuiala bisericel i a curțel mănăstirel.
Simbriile și îmbrăcămintea 6menilor mănăstirei, cu un preot grec ce sai adăogat.

ce

Sati

adăogat la zestrea
_

la făcutul mbrel ot metoh ce acum
A
zăgazului ia iazului acestei mori.
morilor i cârciumei ot: Mărăcineni.

Cheltuiala ce au făcut la o piuă pentru bătutul

miilor.

30.484,117

s'au

di-

. 1.108,— „Cheltuială la un hani prăvălii ce s'aii facut din noii

|

în gura văei Viereşului.
Datoril plătite însă:

8.007, 9%

„5.000,—.
1.000,—
115,—

-

„659—

”

La, Malidis datorie facută de proinegumei

“Paisie

şi plătită din

poruncă.

_

La Delibașa Ivanciă, cu zapis avlicesc ot

„let 1815

Septembre

2.

Dobinda acestor bani de la: Septembre 2,

până

la Maiu

9 let 1316.

"

La dragomanul englizesc „cu zapis avlicese |
- ot let 1815 Soptembre 2 însă zapis. fără
de nume.
"72, 96 Dobînda acestor bani pe 8 lun!.
700, — La dumn-lui paharnicu Dinul, cu zapis
avlicesc

|
!
„1.416,

A

i
:

i

"30, 484 „117

ăt. let

1801

Iunie

31.

480,—
Dobinda acestor bani pe şeple. ani pe taleri
„4la pungă.
i
8.00,9%6
N
Plătit bani cislelor i dobinda la taleri 4150- ce. mai

460,—
_858,—

este datorie. .La şeole pe dot ani.
Dobinda

la arătata

1416,—

19.621,117- Adecă' nouă- -spre- dece: nmil ş6se

N

datorie.

|

a
sute

două- deci șişi unul

şi bani

a

|.

998

o sută şepte-spre-qece cheltuiţi de epistatul la trebile mănăstirei peste
„suma venitului de doi ani, iar banii ce mai este datâre mănăstirea sunt
aceştia, însă:

|

i

|

o

|

BN

2.500 La dohtorul 'Constantin, cu zapis avlicesc.- vechii. ..
650 Ipac la dohtorul Constantin,cu alt zapis avlicesc.:
1.000 La baş:bulibaşa Ioniţă, iarăși cu zapis avlicesc.
4150.o
i
T

(Cod. LXXVII,fila 187)
-263. Mănăstirea

Zemle Vlahiscoie. Ingrijire
de aici din Domnesca

Nâstră

având
eră,

Râncăciovul

Domnia.
Mea
iar mai

-.

pentru tâte mănăstirile

vîrtos pentru

câte dintr'aceste

mănăstiri r&posaţii ctitori zidindu-le şi. înzestrându-le cu acareturi dătătore

de venituri, prin testamenturile lor le-ai lăsat sobode și neînchinate unde.
vaşi, precum şi pe egumenii lor singuri stăpînil și numai sub a stăpînirei

“

otcârmuire atîrnându-le de privigherea și îngrijirea Domniei, mai cu adaos
avem

datorie, atât noi, cât şi cei din

urma

n6stră fraţi luminaţi

domni, ca

să 'îngrijim prin tote. putincidsele mijlâce, nu. numai pentru a lor bună.
stare, ci şi pentru paza ctitoricescilor orîndueli, cât va fi prin putinţă, după
ale vremilor întîmplări şi - trebuinţe; după acâstă.dar a. nâstră neapărată
datorie, precum pentru mănăstirea Bistriţa, i Câmpu-lungui, i -Znagovul,i
” Vieroșul chibzuind cele spre folosul lor, am orînduit egumeni prin legă-

turi în scris în ce chip să urmeze, așa şi pentru mănăstirea Râncăciovului

chibzuind cele spre folosul ei, iată printr'acestă Domnâsca Nostră “carte,
orînduim egumen la acestă mănăstire cu ponturile de mai jos arătate pe
* Cuvioşia Sa arhimandritu Vasilie, carele aii dat și chizășie în scris la canțelaria Divanului Domniei Mele, că va fi următor întocmai, spre a se păzi

şi a se împlini datoriile numitului.
asupra

sa; păzindu-se

însă

câte .din

cu-nestr&mutare,

cele mai jos arătate

privese

-

adecă:

1. Să fie nestrămutat din egumenia asestei mănăstiri în soroc de şese ani.'2. Să dea pe tot anul banii ședlelor, după obiceiii, precum
ai fostşi mai
„ înainte, cum și câte taleri una mie la cutia milosteniei; ca să se dea în
lefile săracilor, fără a se socoti însă dvornicia obştirilor, că cu luarea acestor
bani dobîndesce vre-o câtu-și
de puţină dicheomă asupra acestei mănăstiri,

“se

a o socoti că este închinatăla acestă epitropie, ci împotrivă s'o cunscă

cu

totul

care

slobodă,

care

bani

lună.

să

aibă

ai. răspunde

.

cu analoghie

pe fieș--

va trebui la numita mănăstire, 'să fie dator

3. Ori-ce meremeturi

N

root + m rame mere

ISTORIA ROMÂNILOR
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ia
i
|
„tace cu cheltuiala sa. .
4. T6tă” datoria mănăstirei câtă “va, fi având, să o plătâscă în sorocul. de
o
i]
Pi
de mal sus.
"5. Orl-ce acareturi ar face pe moșiile mănăstirei, în mănăstire cum. și - |
„tot lucrul viilor.i judecăţi, ce-se va urma după vremi, la moșiile mănăsti .
Trey, pentru împresurarea -hotarelor de către vecini, seu pentru vre-o altă
pricină, tâte aceste cheltueli. ce se va întempla, să fiă de la cuvioşia sa a- '
e

N

po.
-

“924

a

fară

numai

„soroc

a

de

se

se

N. A. URECHIĂ

va întâmpla

face vre-o

-

,

(ferâscă Dumnedeii): în diastima acestul

stricăciune

i

alta

pagubă

mănăstirei,

sâi

vre-.

unui alt, acaret al stii, din vre-o năvălire de vrăjmași, ori
pricinuit de el, s6i de resboiii, ori de cutremur, atunci se ar&te din foc
la stăpinire acea dovedită stricăciune, ca să se chibzuiască mijlocul cel cuviincio
s,
pentru dregerea.acelei stricăciuni, viile însă să 'se lucreze cu bună
orînduială ca să le aducă la bună stare.—1817 Septembre 30.
.
.

,

o

-

e

(Pecetea gpd.)

îă

Vel

Logofăt.

Lă

264, Hrisovul sfintei mănăstirei
i

„taleri

Rusico

250. de

de la

Sfetagora

la ocne.

pentru

|

a

__Tubitorul de &meni Dumnedeul nostru și ziditor
ul a tâtă făptura acelor
» vădute, prin scriptura, cea cu totul siîntă și
dumnedeească, prin cea veche .
“Şi prin cea nouă, tot-deauna
ne îndâmnă, 'ne învaţă și ne povăţuesce, ca
să călă&torim pe calea mântuitârede “suflet,
măcar că şi prin alte mijl6ce
de fapte 'bune şi plăcute lui şi ne îndeamnă,
iar mai vîrtos prin milostenie,
pentru că dice: «milă voesce iar nu jerttă»
și iarăşi cu miiosteniile se curățesc păcatele și osebit de acestea şi.de
altele multe ne îndemnăşi ne
poruncesce Domnul Dumne

dei prin “vechiul testament; iarăși
Christos prin evangelistul Mateiă dice : «Fiţi prin cel noi
milostivi preȘI părintele vostru cel .din ceruri milostiv
este»

însuși stăpânul
cum

milostivi,

credinţâză

că aceia

se vor

qicând:

milui»

și cu

«că de vor da un

acest

pahar

şi iarăși: «Fericiţi cei

cuvint

ne

bucură

și

ne

în-

nu-l va, lăsa fără de plată»; deci de vreme de apă celui setos, nici acela
ce acestea și altele asemenea
sunt plăcute şi bine primite înaintea lul
Dumne
dei și r&splătirile este bunătăţile cel& ceresci și vecinice, 6re cu
cât
mai
vîrtos sunt primite milele și alieroseniile, ce se daii şi se
adaogă fa sfintele și dumnedeescile lo.
„Caşuri şi mănăstiri, unde tot-deauna neînce
"mele marelui și a tot puternicului: Dumned tat se laudă și se slăvesce.nuaudind din sfintele scripturi și cu inimă. eii; acestea dar și ca acestea
sdrobită şi smerită a le urma po* runcindu-ne, cade se și nouă a socoti
flet, ca să putema
de

bucurie

glas

al

ne învrednici
Domnului

"GIosă. intră întru bucuria

cele pentru Dumnedei şi pentru su-..
şi noi a auqi acel dulce și cu totul plin:

. Dumnegeii

Domnului tăi»;

«bine,

slugă

bună. şi

credin-

iată și et: robul marelui şi prea

înaltului Dumnedei I& loan Gheorghe
Caragea Voevod, cu mila și cu da:
rul lui Dumnedei viind domn țerei rumâne
sci, ridincându-mi mintea Şi cugetul la cer și cu gând" curat din

slintele şi dumnedeescile

mănăstire ce se 'numesce

prăznuesce

năstire

hramul

inimă voidsă,: având mare: evlavie către
lăcașuri, socotitam Domnia Mea şi
pentru sfinta
Rusico,

sfintului

și sf. mâşte

capul

'de la Sletagora, unde.se 'cinstesc6

marelui

mucenic

Pantelemon,

la care

şi se -

sf:

mă-.

slîntului Pantelemon aflându
Mea însuşi părinţii călugări” de acolo, având -se, aă ' nizuit: aici
cu sine acest cin-: |
stit''și slînt odor şi: cu mare jale ar&tân
du-ne

la Domnia

intimplările. vremilor.și mai ales
și multa
4

.

slăbiciunea și multa lipsă din
datorie în: care se află „acâstă.
-

-

»

m

- ISTORIA

mănăstire, ca o corabie
- milă și ajutor, rîvnind
ajutor şi întărire spre
st. mănăstire a ajuța şi

ROMÂNILOR
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învăluită de turtunuri, şi cerșind
de la Domnia Mea .am rîvnit Domnia Mea, ca cu 6re-care adaos de:
mângăerea părinţilor călugări, ce se aflăla acestă
a ne face ctitornoi
. întru pomenirea vecinică, şi

printracest cinstit hrisov al Domnie! Mele, am hotărît,
ca în toţi anii să
"aibă a lua acestă sf. mănăstire de la Ocnele mari taleri 230, cari bani să

se dea nelipsit pe tot anul la mâna călugărilor, ce vor veni de la atâstă st,
mănăstire, la diua sfintului 'marelui mucenie Pantelemon, adecă la 27 ale

“ul

Iulie,

după:

la Domnia

cum

asemenea

milă

ai

avut

Sa

r&posatul.

acâstă

sf.

mănăstire,

Ştefan

Mihai

atât

de

Sa r&posatul Constantin Mihaii Racoviţă Voevod, şi în țâra. Mol- -

dovel şi aici,. cât şi de, la

Domnia

Racoviţă

“Voevod, i de la Domnia Sa răposatul Alexandru Ipsilant Voevod, precum şi de
E

la Domnia Sa răposatul Nicolae Constantin Caragea Voevod, prin hrisovul ce vădum

cu let 1782 Decembre

pritracest

8. Dreptaceea

cinstit hrisov. al- Domnie

şi Domnia

Mele

Mea ne-am

milostivit; şi

am întărit milă ac6sta, ca să

se

“păzâscă şi de acum înainte nestrămutat, adeverind- hrisovul acesta cu însăşi Domnâsoca Nâstră iscălitură și pecete, i cu credinţa prea iubiţilor!

Domniei Mele fii: Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea Voevod
martori fiind și dumnd-lor cinstiţi și credincioși boeri. veliţi al Divanului
Domniei Mele, pan Radu Golescu Vel Ban, pan Grigorie Brâncoveanu Vei,
Spătar, pan Barbu
Văcărescu Vel Vistier, pan Dumitrașco Recoviţă, Vel
“Vornic: de ţâra de sus; pan Mihalache Manu :Vel Logofăt de ţâra de sus,
Grigorie Brâncoveanu Vel Vornic de ţâra de jos, pan Alexandru 'Mavrocordat Vel Postelnic, pan loan Ştirbeiii Vel Vornic al obştirilor, pan Nicolae Golescu
Vel Logofăt de obiceiuri, pan Alexandru: Filipescu Vel
Logofăt de ţera de jos, şi ispravnic pan Mihalache Manu Vel Logofăt de era

de

sus;

şi s'aii' scris

hrisovul

acesta

întru

al

şâselea ' an

dintru

întâia domnie. a Domniet. Mele, aici în oraşul scaunului: Domniei Mele Bu. .
curesci, la anii de la nascerea Domnului Dumnedei și mântuitorului nostru
Isus Hristos 1617 Octombre 30, de. Mihail Logot& de Divan.
-

(Cod.

LXĂVII, fila'280

„265, Întărirea
„ mănăstirei

verso.)

ce a. dat MăriaSa mănăstirei

Ecaton:Tapiliani.

milele

|

câte

a remas

din ostrovul

până acum

Cișmelei metohuluă

Perul,

bune

de

Zemle Vlahiscoe. Fiind-că “părinţii de.la sf., mănăstire
din ostrovul

Peru

năstire

dice a

în capul

ce

se

podului

sai

ai

pe s6ma

se păzi.

sa...

Ecaton-Tapiliani

arătat cu jalbă către Domnia Mea .pentru sfinta. mă-

Cişmelei,

Mogoşdiei,

de aici

din

marginea

care este zidire

Bucurescilor,

a răposatului

Domn

ce

este

Nicolae

Mavrovheni, cum .că fiind închinată la acestă sf.:mânăstire Ecaton-Tapiliani
de răposatul ctitorul «i, din pricina, r&svrătirei vremilor n'a putut să o iea

în purtarea de grijă a părinţilor ae acolo, iar acum
o cer, pentru care mănăstire făcând Domnia Mea cercetare, ne-am pliroforisit că mănăstirea este

zidită din temelie şi făcută cu casele i cu.t6te. împrejmuirile ei de r&po-.
satul Domn . Mavrogheni

ctitorul ' acestei; mănăstiri,. pe loc cumpărat de

,
.-
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Domnia Sa cu bani, pentru care vtdum din condicele Divanului şi hrisovul
Domniei Sale cu letuli 1787 prin care pe lângă alte orîndueli legă şi închină acestă mănăstire a Cișmelel la sf. mănăstire lEcaton-Tapiliani; acea
dar inchinare

a r&posatului

sov, o întărim și Domnia
stire are

şi haznaua

ctitor, co se păsesce săvirșită prin numitul hri-

Mea a se păzi întocmat și liind-că acestă mănă-

apelor

ce se împart

curescilor, a avut de la r&posatul

la tâte

cişmelele

ctitorul s&ii îndestulate

din

politia Bu-

dănii de moșii -

și acareturi, cum și mili domnesci, şi în urmă esind cu pricină acareturile
sa isterisit mănăstirea dându-se la cei co aii avut cuvînt şi dreptate, pre-

cum

şi dintru acele mil! împuţinându-se iarăși din pricini cuviinci6se, câte

ati r&mas
Domni,

bune și i s'a orînduit a lo avea
le-am

întărit

şi

Domnia

Mea

şi le ai

prin

cartea

ce

întărit r&posaţii
am

dat

trecuţi

mănăstirel

la

letul 1813 Maiii 28. Drept aceca şi acum printr'acâstă carte, ce dăm mănăstirel Cişmelel, întărim închinarea cl a se păzi şi egumenul cel orînduit

de acolo de jos, să [ie dator

şi el ca alţi

egumeny,

ce se

a păzi

află la

rînduiala

mănăstri

r&posatului ctitor, urmând

şi metâșe

închinate,

să i se

păzescă şi milele ce prin cartea Domnie! Mele de la 1813 Maiii 29 sunt
intărite, i saam receh gpd.—1817 Noembre 23.
|
Vel Logofăt.
(Pecetea gpd).
Cod.

LAAVII,

266. Cartea

fila 251

verso.)

arhimandritului Vasilie la mănăstirea Znagovul cu
ponlurile cum are să fie.
dă

Pewmle Vlahiscoie. Ingrijire avend Domnia Mea pentru tâte mănăstirile
de aici din Domnesca Nostră ţcră, iar ma! vîrtos pentru câte dintr'aceste

mănăstiri, r&posaţii ctitorii lor, zidindu-le și înzestrându-le cu acareturi
dătătâre de venituri prin testamenturile lor, le-ai lăsat slobode şi ne-închinate unde-vași precum şi pe egumenii lor singuri stăpini şi numal sub
a stăpinirei ocârmuire atârnându-le de privigherea și îngrijirea domniei,
mal cu adaos avem datorie atât nor cât şi cel din urma nâstră. frați luminaţi domni, ca să îngrijim prin t6te putincissele mijlSco nu numai pentru
a

lor

bună

stare, ci, și pentru

paza ctitoricescilor orînduel! cât va fi prin

putinţă, după a vremilor întemplări şi trebuinţe; după acâstă dar a nâstră
neaperată datorie, precum prentru mănăstirea Bistriţa i Câmpul-lungu, chib-.
zuind_ cele spre folosul lor, am orinduit cgumeni prin legătură în scris în
ce chip să urmeze, aşa şi pentru mănăstirea /nagovulul (liind şi acesta una
din cele neinchinate unde-vaşi) chibzuind cele spre folosul ci, şi
pliro-

forisindu-ne

prin

amăruntele

cercetări

de

reaua economie

cu căre sati

purtat năstavnicul ce a fost până acum la acestă mănăstire (precum.
prin
osebit pitac al Domnier Mele ce am dat câtre preaoslinţia sa
părintele Metropolitul
Logofttul

i către iubitorii de
de ţera de sus

Dumnedei

episcopi şi câtre

pe larg se arată) am

dumnelui

Vel

pe

nu-

lipsit din egumenie

ezuinen Îna acas
acestă mânca
mânăstire
doluppIta ca, al Ndstră
Jos arctate,
erele, ampe cuvioşia
orinduit

7
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sa arhimandritul Vasile carele, ai dat şi chezăşie înscris de neguţător.
cinstit şi sigur, la canţelaria Divanului Domniei Mele, că va fi.următor
întocmai spre a se.păzi şi a se împlini datoriile numitului arhimandrit .
câte din cele de mai jos arătate privesc asupra sa, păziniu-se însă cu nestremulare şi cele ce iarăși mai. jos se arată din partea Domniei Mele.
- 1. Să fie nestrămuta din egumenia acestei mănăstiri în diastimă de 12 ani.
2. Să dea pe tot anul banii șcâlelor după obiceiul:ce aii fost şi mai:
înainte, i câte taleri: 2.500 la cutiu milosteniel ca să se dea în leflile să-.
racilor, fără

de

a socoti

însă dvornicia

obştirilor, că cu luarea, acestor

bani,

dobiîndesce vre-o 'câtuşi de puţină dicheomă. asupra acestei mănăstiri seu
a socoti că este închinată la acâstă 'epitropie, ci împotrivă să o cunscă cu
totul slobodă, cari aceşti bani să aibă a-i răspunde numitul egumen cu

analoghie pe fieş-care lună.--

e

aa

a

3. Arenqile moşiilor mănăstiresci fiind -vîndute de cel de mai înainte
năstavnic, câte trei, patru şi cinct ani ori și mai mulţi, de la: anul viitor
letul 1818 înainte, să aibă voie numitul egumena întârce acelor arendaşi banil
câţi vor încredința prin jurămînt că a dat în adevăr năstavnicului de mal
-" înainte şi să le facă apol zapt cuvioşia sa, vindendu-le la or-vine va găsi
“preţ mail bun, iar găsindu-se niscari-va arenqi vindute
de la let viitor înainte,
numai cu iscălitura 'năstavnicului ce ait fost, acelea să le iacă zapt cuvio_şia sa fără de întârcere de baniși -acel arendaşi să-şi 'c6ră şi să-şi caute
banii de undei-au dat.
4. Ori:ce. meremeturl

"din năuntru

Do
2
E
face: cuvioșşia sa la acareturile

va

o
mănăstirel

Di
cele

i cele din afară i la lucrul viilor i la iconomia mănăstei

judecăţi ce .se.vor întimpla după vremi la moșiile

-

i la

mănăstire! pentru

îm-.

.

presurarea hotarelor de către vecini sai pentru vre-o altă pricină, tâte a"celea să fie de la. cuvioşia sa, afară numai de sar întîmpla (ferescă Dum-nedei) în diastima acestui soroc, a se face vre-o stricăciune saii altă: pa-

gubă mănăstirei sai vre-unui alt acaret al săă din vre-o năvălire.de vrăjmaşi, ori din foc pricinuit de ej, ori de r&sboii, sâii de cutremur,
să.arate

la stăpânire acea

dovedită - stricăciune ca

să se chibzuiască

atunci
mij-

A
- jlocul cel cuviincios pentru dregerea stricăciunel.. .
"5. Orînduelile bisericei i ale mănăstirei să le: păzâscă, după cuviinţă
după testamentul. ctitorilor.
|
|
SI

6. Zestrea mănăstire! mișcătâre şi nemişcătâre și de

sineşi

|

şi

sus arătat

să

fie paguba

sai

câştigul

în norocul

mănăstirel, iar când se va

“ dovedi că at fugit niseare-vaşi ţigani din pricina necăutărei seu a relei
petreceri din. partea cuvioşiel sale, atunci să fie dator cu a sa cheltuială,
Z
-.
“ori a-i aduce la urma lor sai a-i pune la loc. :. .
1. Din veniturile mănăstirei, ori pagubă de se va întâmpla sait câştig

până la împlinirea sorocului de 12 ani, săfie în norocul cuvioşiel sale, fără
de 'a i se lua de către
vre-o pagubă. - . :

"8.

La

cine-vași
sa

împlinirea .sorocului

de

nici o socotâlă, ori cuvioşia sa să câră
_
|
te
E

12

ani,

să lase mănăstirea

.

mișcătore,

la împlinirea sorocului, să fie dator. a-o da deplin după catastih de perilavi
„cu care o primesce acum. sub iscălitura sa, afară numai ori din ţiganii
cari ori. de vor muri saii de vor spori până la împlinirea sorocului de mai

slobodă

cu to-

*
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asemenea

mănăstirei.

-

să lase slobode
IE

şi arendile
,

tuturor 'aca-

Aa

,

9. Chezașul cuvioşiei sale după chezăşia co ai dat înscris

Divanului

Domnie!

Mele,

este

dator, că

de nu va

păzi

şi va

la canţelaria
urma

sa, tâte cele de mai sus arttate întocmai și pe deplin, seu de nu cuvioșia
va da la
împlinirea sorocului zestre mănăstire deplin precum s'a.
dis mai sus, să
fie însuși chezașul răspundător şi „platnic întru tâte fără de
a i se..primi
vre-un cuvînt de pricinuire.
Si
De
10. De se va întîmpla msrtea cuvioșiei sale mai inaintea
sorocului
-de
12 ani, să r&mâe chezașul în locu-i și să se urmeze acestă
simfonie
pe chipul chezaşul

ui întocmai ca și când ar trăi și cuvioșia
sa, fără a se strămuta câtuși de puţin, fără numai stăpânirea să
orînduiască atunci un că.
_lugărla mănăstire ca 'să pârte numai închipuirea
de egumen şi să fie și
purtător de: grijă a se păzi orînduiala bisericel,
i saam receh gpd.—1817.

(Iscălitura gpd.; pecetea spd.

(Cod. LXXV, pag. 182. ».)
267,
„_-

„.

Ă

Vel

-

Cartea arhiereului Sevastis năstawnicul
mănăstirei
din sud Gorj.

Tâte -facerile

de bine

tărirea şi ajutorul

ce săvirşesc

Logot&t.

Domnii

sfintelor lut Dumnedeii

şi oblăduitorii

Tismana!
ă
ţărei spre

l&caşuri, sunt după

datoria

în-

şi
ce prici
În partea -norodului politicesc, cu atât nuesc' şi deosebit folos și mângâere
sunt mai mult vrednice și bine pri- mite lui Dumnede. și 6menilor. Drep
t
evlavia

creșştinescă, iar cele

aceea, cu tâte că arhiereului Sevastis.

prin hriso

vul r&posatului Alexandru Vodă
Ipsilant în.let 1797 i sa fost
lăsase mănăstirea Dealului, cu. făgăduială
de
neschimbare în viaţa sa, în
care hrisov -răzemându-se:
ai și pus în lucrare cele făgăduite.
spre “folosul
acel mănăstiri, iar la let 1807 Iulie
în vreme când se afla aici în ţeră
mia rusâscă, luându-ise de sub
arotcârmui

mânile numitului arhiereti
cinstite pentru petrecerea
acei mănăstiri Dâlulului,

re şi mai în urmă găsindu-se
la
udeveriry- sub iscălituri de obraz
e vrednice și
sa. și urmarea celor cu folos
care au făcut
s'au găsit. cu cale de
obştea boerilor Di-

vanului și i sai dat mănăstirea Tism
cu luarea mănăstirei Dslului, iar dupăana pentru năpăstuirea ce i s'aă făcut...
acestei pravoslavnice ţări, făcendu.se venirea Domniej Mele cu oblăduirea
Domniei Mele cunoscute acestea, prin
jalba ce “ne-ai dat, cu dinadins

ul an: cercetat prin taină şi de
faţă, și pliro-forisindu-n'de
e tot adevărul, cum şi “după
“încredințarea ce ne-ai daţ de
ipochimenul stă, nevrend Domnia
Mea a trece cu vederea ticăloşia
putea a'Y veni: cu lipsirea şi otcâ
ce:
rmnirea numitei mănăstirei Tism
găsit cu cale şi prin Domnescul
ana, am
nostr
u hrisov 'din let 1814 Noembre
„Și de isn6vă "-am dat numita
20,
mănăstire în. desăvîrşită purtare
spre a 0 avea până în sfîrșitul
de grijă,
vieţei sale, ca îritr'acesta rezemând
nu-şi împuţineze libovul ce [iresce
u-se, să :
cl mal virtos să: îngrijescă puru are spre adăogirea lucrurilor mănăstiresci,
rea cu

dorință

Y
7

de

a nu se supune

sub

.
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datorii, acestă dar bună întocmire vrend Domnia
a aţla de se păzesce
cu deadinsul, prin pitacul Domnie! Mele de la 16 Mea
ale următorului Decembre, făcându-se cunoscută dumnelui Vel “Logofătul de ţâra
de sus Constan--.
„tin Bălăceanu spre a
scumpă

cum

şi amăruntă

că măcar

se face cercetare

iscodire

că în diiastima

ce

au

de se păzesce

făcut

vremei

în fiinţa ei, şi după

dumnelui,

din

cea de sus

ne-ai dat

- *

pliroforie

hrisovului Domniei Mele mănăstirea acâsta. Tismana auarătată întocmirea
turci, dar po lângă tâte cele cercate nevoi ali găsit făgădu pătimitde adalât
iala arhierei sale
în. adevăr şi întocmai după voința Domnie! Mele, adecă
mănăstirea în
stare bună,

după ttitoricescile testamenturi și cu chinovie de'părinţi
călu„gări, nesupusă la nici un fel de datorie, care fapte bune
şi cu gând "creștinesc fiind primite înaintea lui Dumneqeii și lăudate
de Gmeni,
pe cari
„nu este cu cale a le zăticni cine-vaşi, iar mai vîrtos să le adever
eze şi să le în-:
temeeze,
pentru

aceea dar am chibzuit mai. cu dinadinsul să întoc

mai jos arătate ponturi, din care nădăjduim -săizvorască mai cu mim cele de
adaos riîvnă' .
pe lângă alte bune

acum

ai curs

fapte ale arhieriei sale, folositâre cu mult din ceea ce pînă
laude şi vrednici! haractirului săi în rămășiţa, dilelor. sale,

adecă sirguinţă a:nu supune mănăstirea la datori. pînă la slirșit
precum nici pînă acum nu ati supus'o; pod6ba și orînduiala ctitori ul săi
cescilor
testamenturi neîncetat. pentru neadormita, mângăerea sufletelor acelor
r&posaţi ctitori, şi pentru a însăși arhiereit sale cinste în viață și
pomenire
sufletâscă după petrecania sa, şi fără de a socoti neșcine că numai
pentru

a săi folos

în

adecă:: -

parte ține
:

mănăstirea

acâsta,

i

care

E

ponturi sunt acestea:
A

1. Mănăstirea să o aibă după puterea hrisovului-Domniei Mele pînă la
sfirşitul vieţei sale, și nestremutat
de nimenea.
. .. i
2. Să dea pe tot anul banii șeslelor taleri 650 după întocmirea
.ce s'ati

făcut de. Domnia
stirile

ţărel

Mea'acum

la, plata

în

următorul

banilor șcâlelor;

care

„. între care întocmire este şi mănăstirea
se mai scădea

sati a'se

mai adăoga,

let.....

pentru

tâte mănă-

este. vechii şi canonisit

obiceiă,

acâsta:cu arătata sumă, fără dea

și osebit să dea şi taleri 5.000,

care

aceşti taleri 5.000 când se va întîmpla (ferâscă Dumnedeii) bâlă de ciumă
în ţ6ră, să aibă a! da la epistaţii case! lazareturilor cel va orîndui stăpi-

nirea, ca să fie pentru trebuinci6sele cheltueli ale spitalurilor,:iar în anii 'cel din norocire nu va fi în ţâră acest fel de bâlă, să dea la cutia milostenii-"

lor ca să se dea, în lefile săracilor pentru sufletul acelor: r&posaţi

ctitori,

fără de a socoti însă vornicia obştirilor că cu luarea, acestor bani dobîndesce

vre-o câtuşi de puţină dicheomă asupra acestei mănăstiri, saii. a socoti că

este închinată sub acestă epitropie, ci împotrivă să o cunâscă cu totul
slobodă, cari bani să aibă a-i da cu analoghie pe fie care lună de la Qi-întâiii

a lunei

lui

Ianuar let 1818, iar de alte-ori. ce

felde

dări vor.eşi

peste cel6

alte mănăstiri acâstă mănăstire să fie cu totul apărătă,,
3. Dregerile și meremeturile ce vor [i trebuinci6se atât în mănăstire cât

și la acareturile după la. moșiile mănăstirei să le facă, cum şi tote moşiile
i viile inănăstirei să le cauteşi să le lucreze după cuviinţă şi buna orin-

- duială precum
„+

s'aă urmat și pînă acum,

cum

şi zestrea mănăstirei care aă:

.

primito prin cătastihul săă de perilavi să o aibă întrâgă şi de faţăşi de
.
Va fi în putință să o şi sporescă, ca să aibă cinste și laudă.în viaţă Şi

330.
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-

„după petrecania sa, iar nu împotrivă cu scădere și catigorii de răi iconom
-care -nici odată nu o nădăjduim a lăsa sufletul sti întru acea sarcină şi

categorie, pentru că Domnia Mea nădăjduind dreptului stă cuget, nu l-am
îndatorat la nici un fel de chezăşie precum aă dat alţi egumeni după

la alte mănăstiri slobode domnesci ca Tismană.
|
4. In t6tă viața egumeniei arhieriei sale socotâlă să nu i se ceară.
5. De se va întîmpla, fereâscă Dumnedei, a se face stricăciune în oblăduirea egumeniei 'sale, i alte pagube mănăstire! sati vre-o unui alt acaret

al mănăstirei de vre-o năvălire de vrăjmaşi i de războiu, ori din
sai. din

foc pricinuit de vrăjmași sait hoți,

să o facă cunoscută stăpînirei spre

dregă cele stricate la loc, iar
zapise avlicesci sai prosapiches
„Drept aceea, poruneim Domnia
“lor de la numita mănăstire, să-l

egumen

a

atunci

i se da

întimplătrea

cutremur

primejdie:

voie să se împrumute

să

când “împotrivă se va găsi datorii ori cu
să se plătescă din perisia sa. . Mea tuturor călugărilor, 6menilor şi robicun6sceţi pe arhiereul Sevastis stareţ şi

şi de acum înnainte în tâtă viaţa sa, dându-i supunere și ascultare

la cele ce vă va .porunei asupra trebilor mănăstirescl,. căci
ori-earele se va
arăta împotrivitor,.să scie că are voie a. arta Domniei
Mele ca să se
pedepsâscă,

afară din.robii mănăstirel cărora în tâtă vremea, după vina
lor
are a-l certa, aflându-se cu privighere de a nu 'se r&spindi
în ţări străine
şi dumnâ-ta Vel Logofete .de ţâra de sus.să primesci asemenea
contract
de la. mâna arhieriei sale cu ponturile de mai sus arătate
dat la canţela-

ria Divanului,
menatul

s&ă

care amândout

aceste aşegămînturi şi întocmiri pentru

la mănăst-irea
Tismana,

spre a fi sciute.—1817 Decembre
(Iscălitura şi pecetea
„Cu

t6te-că

însărcinat

e

mănăstirea

prin

29.

9pd.)...
Tismana

luminat

să

se

a
|

hrisov

cu

trâcă

condica

egu-

Dianului

-

|

a căreia

Măriel

şi în

o

egumenat

sunt

năstavnie şi

Sale prea înălţatului. domn

Il.
loan Gheorghe Caragea Voevod a o avea pină
la sfirșitul vieţei' mele pentru multe slujbe și strădanir ce am făcut şi eii
patrie! mele, şi cu îndatorire
a păzi pod6ba și orînduiala ctitoricescilor. testam
enturi, dar şi acum prin

„iscodirea ce ati făcut Măria Sa aflând nestr&muta
tă
luminatului hrisov, aă chibzuit Măria Sa cele

de laudăşi pricinuitâre de. folos

sufletelor

coprinderea şi puterea

mai.cu cale întocmiri

ctitorilor

şi

vrednice

ostenelilor

mele
pomenire, care. bun cuget al Măriei. Sale - cunos
cându-l şi ei că "mi este
„şi mie folositor și pricinuitor.de veri-ce odihn
ă a rămăşiței dilelor mele
prin cele mai jos arătate “ponturi s'a întocm
it, adecă:
„a
„+ Mănăstirea

să o am după puterea hrisovului -Mărier Saie pînă
la sfir„Situl vieţei şi -nestrămutat de nimenea.
E
2. Să dati pe tot anul banii șcOlelor taleri
650 după întocmirea ce sati
făcut de Măria Sa acum. în. următorul an pentru
t6te mănăstirile ţ&rei la
plata banilor ședlelor
care este vechiii.şi canonisit obiceii,
între care înesteşi mănăstirea. acâsta cu arătata sumă,
fără
de
a
se
mai, scădea
sau a se mai adăoga, şi osebit Să dai
şi taleri

tocmire

5.000 când se va întîmpla (fer6scă Dumnedei) 5.000, care aceşti bani taleri
bâlx de ciumă în țeră, să
am a-l. da la epistaţii case! lazareturilor
ce-i va, orîndui stăpînirea, ca să

7
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fie pentru trebuinci6sele cheltueli ale spitalurilor,
iar. în ani! cel din noro-.
ta a

cire nu va fi în ţeră acest fel de.b6lă, să-i dai la cutia milosteniilor, ca
să se dea în lefile săracilor a fi pentru sufletul acelor răposaţi ctitori, fără
de a socoti însă vornicia obştirilor că cu luarea acestor bani dobindesce
vre-o câtu-şi. de.puţiuă dicheomă asupra: acestei mănăstiri, sei a socoti că

este închinată sub
slobodă;
_ întâiu

cari

a-lunei

bani

acâstă

să am

lui“ lanuar

epitropie,:ci

ai da cu

împotrivă

analoghie

16t.1818, iar de alte

să

o cunâscă

cu

pe fieşcare lună de
ori-ce

fel de

dări

totul

la di-

ce vor eşi

pesto cele-lalte mănăstiri, acestă mănăştire, să fie cu.totul apărată.
3. Dregerea, şi. meremeturile ce vorfi trebuinci6se atât în mănăstire cât! |

şi la acareturile

de-pe

la moşiile

mănâstirei să le fac, cum

i viile mănăstirei să le caut şi să le îngrijesc după

-

şi tâte' moşiile

cuviinţă şi bună orîn-

duială precum am urmat şi pînă acum, cum și zestrea mănăstirei care am
primito prin catastihul mei de perilavisă o am întregă şi de faţă şi cât
va fi putinţă, să o şi sporesc ca să-mi fie spre laudă în viaţă și după petre- cania mea, iar nu “împotrivă cu scădere şi categorie de răi iconom' care
„nici odată nu - nădăjduesc a-mi lăsa sufletul mei întracea sarcină şi.
categorie, pentru că Măria Sa prea înălțatul domn, nădăjduind dreptului
mei cuget,nu m'aii îndatorat. la nici un fel de chezășie, precum. ai

dat alți epumeni
„acesta Tismana.

după la alte mănăstiri slobode
e
ie

domnesci ca mănăstirea
N
E
.

"4. Tâtă viaţa egumeniei mele socotelă -să. nu daii nimului.
5. De se va întîmpla, ferâscă Dumnedei, a se face stricăciune.:în ot-.
cârmuirea egumeniei mele i alte: pagube. la mănăstire saii vre-uuui alt
acaret al mănăstirei din vreo năvălire de vrăjmaşi-i de război ori din
cutremur saii din foc pricinuit de vrăjmaşi sai hoţi, atunci întimplătorea
primejdie să o facă cunoscută stăpînirei spre a mi se da voe să mă împrumutca să dreg cele stricate la loc, iar mănăstirea nici odată nu sunt .
volnic a o supune la datorie, nici cu zapise avlicesci nici prosapica să nu

fii volnie a m& împrumuta, iar când împotrivă voii urma ori în viaţa saii

după mârte şi se vor găsi vre-o -datorie să se plătescă din periasia mea,
„iar mănăstirea nu are a se îndatora întru nimic. Drept aceea, am datacest |
al mei contract la canţelaria Divanului: Măriei Sale lui vodă,: spre a se
păzi ponturile de mai sus ar&tate întocmai şi nestrămutat.—1817 Decembre 29 -

„

Sevastis: Dionisios.

268. 16 Joan
-

Gheorghe Caragea

Prea Sfinţia Ta

părinte

sa

Ea

i

|

i.

Voevod î gospodar zemle vlahiscoic.

Metropolite,

Gind-că în trecutele dile ai venit

însciințare la audul Domniei Mele,
că de către protopopii plăşilor sar fi
urmând, atât în judeţele de peste Olt, câtşi în cele de dincâce, o neorînduială la luarea

avaetului, al bastonului. protopopesc, de aceea

cerem:
de

la

preaosfinţia ta, să ne dai plirotorie în scris: cât ecât era legiuit din vechime

a să lua acest avaet? de s'a mai făcut în urmă vre:un adaos, din ce vreme,
cu ce poruncă, și cum: se urmâză acum.de către potropopi luarea, acestui .
avaet? tolco pisah gpd. 1818 Mart 9.
Ma
e
PE
.
„Vel Logofăt.“

(Pecetea gpd.) . ..
“ “(0od,. LXXXVII, pag. 72.)

E

„o

i

2
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269. Pitae către episcopul
cât

Argeşiii pentru

a_arcta pliroforie curată,

au fost mai înainte avactul bastonulaă potropopese
oât-este.
„
i

16 Joan
- Ta episcâpe

Gheorghe
Argeşiă,

Caragea
fiind-că

şi acum

Vocvod.—lubitorule de Dumnegei

într'aceste

dile ai

venit

însciinţare

Sfinţia
la audul

Domniey Mele, că de către potropopii plăşilor sar [i urmândo ncorînduială
la luarea avaetului al bastonului potropopesc, de acea cerem Domnia Mea,

de. la sfinţia ta, să ne da! pliroforie
în scris: câte cât era legiuit din vechime
a se lua acest avaet, de s'a mai făcut în urmă vre-un adaos, din ce
vreme,
cu ce poruncă, şi cum se urmeză acum de către potropopi
în eparhia

Sfinţiei Tale luarea acestui avaet? tolco pisah gpd.—1818
Asemenea pitac sai făcut și către episcopul Buzti.

Mart 9.
-

„(Ood, LXXXVII, pag. 72)
270. l& Joan
„De

Gheorghe

Căragea

Vocvod îi gospodar zenile vlahiscoie.

vreme ce locul: acesta pe care

este bun

cer jăluitorii ovrei a-și face sinagoga,

şi drept al lor cumpărat de la mezat

și vre-o biserică acolo aprâpe

|

nu este, după pliroforiă ce ne dai printr'acâstă anafor
a dumne-lor velițit!
dvornici i “dumnâ-lui Vel: Cămărașul, de aceea, hotărîm
și poruncim Domnia
Mea, să aibă vole jăluitorit ovrei de. a-şi face sina
goga
“pe acel loc, încun-

jurându-l însă cu zid înalt împrejur după făgăduiala.
ce aii. dat înaintea
dumnâ-lor ma! sus numiţilor. boeri.—1818 lunie. 1;
a
=
: Vel Logolăt
(Pecetea spd.)
„

Prea: Inălțate Dâmne,
Dup

luminată porunca

Măriei Tale, ce ni se dă

la acestă alăturată jalbă
a locuitorilor ovrei de aici, prin care -dic, că
ne-avend vre-o sinagogă aici,
după vremi, ati cercat multe diseolii şi pagub
e; acum de la mezat aă
„cumpărat un loc dosnic lângă Dâmboviţa, netre
buincios altora, să facă în faţă
case pentru șederea săracilor şi în dos sinagogă,
rugând milostivirea Măriei
Tale a avea acestă vole să. nu se “supere
de către .cine-vaşi ; am mers şi
înșine la acest loc ce este în' mahalaoa Popescului
și intrând. în cercetare
“mai întâi, ne încredințăm dintr'o analora a
stărostiei, care sati întărit de
Măria 'Ta la trecutul April.
10, că locul acesta de la mezat 'l-aiă cumpărat
Gavril Coen şi 'Marcul Arseh ovrei, care este
în faţă stinjeni 12.şi palme
6, la mijloc-stînjeni

12 și palme. 2 și la tund stînjeni 12 și palme
5, iar.
fundul din faţa poduluise pogoră din mahalaoa
'Popescului spre Beilic
pină în Dâmboviţa. Acest loc se învecine
sce
cu Magdalina soţia r&posatului fereiă Ergheliii vingătOrea,ce are case între
Beilie şi între acest loc; peste uliţă case prâste; vre-o sf. biserică apr6pe
. de acest loc al lor nu este,
ŞI peste acestea jăluitoril ovrel s'aă făzăduit înaint
ea nOstră, că vor încun- Jura acest.loc cu zid înalt. Deci
E

fiind că la nimeni nu pâte aduce

.
,

|

,
.

|

Pe

..

,
-

i

dp

supt.

-
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rare facerea sinagogei pe locul lor, ce "l-ai cumpărat de la sultan-mezat;
găsim cu cale, să aibă acâstă vole, iar hotărîrea -cea. dâsăvirşită rămâne a
se face de către Măria Ta. Dumitrașco” Racoviţă Vel Vornic.—1818 Maii 16.

Iordache Slătineanu Vel Vornic, Vel Cămăraș.
_

(Cod.

.

”

LAANAIĂ,

Pa

-

-

.

i

.

s

-

N

pag. 350.)

271. Pitac către Metropolit pentru « da nizam preoților, ca ce Gmeni
„străini

şi săraci vor muri prin mahala seă prin târg să se -îngrope cu cheltuială de la cutia acei biserici.

Iă Joan Gheorghe Caragea Voevod i gospodar zemle Vlahiscoie.—
Preaosfinţia 'Ta părinte Metropolite, fiind-că- ne-am însciințat Domnia Mea
cum că, mulţi din străini și chiar pămînteni. ce sunt bolnavi şi.li se în-

tîmplă morte, după ce mor se aruncă pe uliţe și îi icai alții de âmblă cu
mortul cerând milostenie, cu cuvînt ca să plătâscăla preoţi. să-l îngrâpe, a
cărora urmare şi mijloc socotind-o domnia Mea de neguţătorie,
de aceeu
straşnic poruncim ca îndată după primirea Domnescului nostru pitac, să
dai preaosfinţia ta poruncă tuturor preoţilor din mahalale i târg,
ca de
astădi înainte
să aibă îngrijire fieş-care. preot, ca câţi de acești nemernici
se vor întîmpla să moră, în veri-ce mahala, să -saie singuri și cu cheltuială
de la cutia acei biserici să se îngr6pe, însă fără de a sta mortul un ces
măcar la uliţă, fără de a pretenderisi. să iea şi pentru sinele plată, căci de
se va mai găsi morţi scoși la uliţă s6ii aruncaţi, avem să facem Domnia
Mea scumpă cercetare și dovedindu-se din .ce mahala va fi acel mort şi :
„nu va fi îngrijit preoţii de a-l îngropa, precum. poruncim, să sciecă va fi
osindit să plătâsc
din casele
lor cheltuiala îngropărei şi: după cânnele
ă
bisericesci
se vor, şi pedepsi, tolco pisah gpd.—1818 lanuar 7.

(Pecetea gpd)

|

| îi

Sa

_

Vel Logofăt

-:

(Cod. LXXXVII pag.59 verso.)
272. Hrisovul mănăstirei Trisfetitele de la, Moldova, de taleri 150, .
_mălă din vama Focșanilor cari să-i dea cu peceiluil..
I& Joan Gheorghe Caragea - Voevod i Gospodar “zemle vlachiscoie. 2 Urmat'am întru tâte sfintelor şi dumnedeescilor scripturi, căci facerile de bine

curăţesc păcateleşi cel milostivi- aceia se miluesc. Drept aceea. fiind-că
sf. mănăstire ce se chiamă Trisfetitele din: orașul. Iași,
din ţera Moldovii,
unde se. cinstesce. şi se: prăznuesce cel dintru sfinţi părinţii. noştri! „mari
arhierei şi dascăli ai lume! Vasile cel Mare, Grigorie Bogoslovul şi I6n
Zlataust, la care sf. mănăstire se află şi moștele
prea cuviosei maicei nâstre

Paraschivel, dând tămăduire necontenit la cei neputincioşi, care sf. mănă-:
stire este făcută dintru început de r&posatul Domnia.Sa Vasile Voevod şi

după ce o aii săvirşit şi:oai înfrumusețat, după cum. se vede, ai închinat'o

la tâte. sfintele mănăstiri de la sfîntul munte al Anatolului, de unde și după

.

334
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A UBECEIĂ de grijă acestei sfinte case, Deci

se orînduese năstavnici și purtători

vremi

- miluindu-ne
_mânesci

“ce vin

Dumnedei: şi pe noi cu. domnia acestei pravoslavnice ţări rode

'Mea

Domnia

şi aflând

la cei

fac necontenit

ce se

tămăduirile

cu: credință către mâştele cele isbăvitore şi făcătore de 'minuni, ce

„se află într'acest sfînt locaș, şi -v&dend Domnia Mea .şi-hrisovele celor mai
_ dinâinte r&posați fraţi domni. prin care orînduesc să iea acestă sf. mănăstire

la luna

lui Septembre

întâi

de la

vama

Focşanilor

ceră

oca

200

în toţii anii să vie trimisul

de la acestă sf. mănăstire, aici la domnie

po bani

150

şi |

și cu

“pecetluit domnesc. să i se dea pentru acestă sumă de câră bani, adică de oca
90, care face taleri

şi cu aceşti bani

-vor cumpăra

părinţii

de

asolo câră pentru treba sf. mănăstiri, care acâstă milă după ce ne-a în-:
“vrednicit și pe noi Domnul Dumnedei cu oblăduirea acestei pravoslavnice
țări rumânesci,.
am bine-voit Domnia. Mea de am înnoito ca să aibă în toţi
anii a veni trimisul de la acestă sf. mănăstire aici la Domnia Mea şi cu
pecetluitul .Domniei Mele, sai se dea aceşti bani taleri 150 de la visteria

_Domniei

Mele cu cari bani. să cumpere părinţii de acolo câră pentru trâbă

sf. mănăstiri

şi pentru cinstea, .și luminarea

sf. mâșteşi pentru

pomenirea

..Domniei Mele,şi a părinţilor Domniei Mele. Rugăm şi pe alţi iraţi întru
Christos domni, cari după vremi se vor învrednici a [i domni şi stăpânitori
“țEri acesteia, să. înnoiască și să întărâscă: mila acesta și cu hrisâvele Domniilor. Sale, ca să le fie prea. sfinţii Ierarhi şi prea cuvi6sa maica nstră
. Paraschiva

„ vecinică

de

ajutor

pomenire;

şi

de

și am

paza

Domniilor

Sale

și să

fie şi lcr

şi nouă

adeverit- hrisovul acesta cu însăşi domnâsca n6s-

- tră iscălitură și pecete i cu credinţa prea iubiţilor Domniei Mele fii: Gheorghe

Caragea Voevod, Constantin” Caragea Voevod, martori fiind şi dumne-lor
cinstiți. şi credincioși boeri veliţi al Divanului Domniei Mele: pan Isaac Ra-

let- Vel Ban, pan Gheorghe
Vel

Arghiropol

Vistier, pan. Dumitrașco.

Vel .Spătar,: pan Barbu

Racoviţă

Vel

Vornic. de

ţâra

Văcărescu
de

sus,

pan

Constantin Bălăceanu, Vel Logofăt. do ţâra de sus, pan Iordache SI-.
tineanu Vel Vornic de ţera-.de jos, pan Alexandru Mavrocordat Vel
Postelnic,

pan

Constantin

Dudescu

de politie

şi Ispravnic, pan

Vel

Vornic

al

treilea, pan

Petrache

Ritoridis Vel Logofăt al străinelor pricini, pan Gheorghe Ralea Vel Logotăt de obiceiuri, pan In Ştirbei Vel Vornic al obştirilor, pan Alexandru
Ghica Vel Logofăt de ţâra de jos, pan Dumitrache Hrisoscoleii Vel Vornic
Constantin

sus, și sa scris hrisovul acesta întru
a Domhiei

Mele

de la nascerea

aici în

orașul

Domnului

Bălăcenu.

N

Logofăt

Scaunului

Domniei

Mele

de ţera de

Bucuresci,

Dumnedeii şi mântuitorului nostru

1818 Maiii4, de Nicolae Logofătde Divan.
(Iscălitura şi pecetea gpd.)
.

Vel

al şeaselea an. dintru întâia Domnie

-

o Constantin “Bălăcânu

(Cod:: LXXVII, fila 324.)

Ie

la ani!

lisus Christos

|

Vel Logofăt prociteh.

.

Dă

4

Notă.—Mai urmeză
aceste

şi alte anexe în volumul de anexe. Din erâre s'aă pus aci chiar și

272 de documente, în timpul bâlei de care am pătimit în.1897.
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CAP. IV,
Scola şi cultura, publică sub Caragea.

Una din primele lucrări a lui Caragea îndată după sosire la Bucuresci
“fu de a însărcină pre biv Vel Vornic Grigorie Brâncoveanu şi pre biv Vel
Căminar Nestor ca să tocmescă și să cerceteze socotelile cutiei şcâlelor
de venitul şi cheltuiala lor şi să propună planul de reorganisarea şcâlelor.. :
La 1 Decembre

1812

noul

Domnitor,

Grigorie Brâncoveanu, dă următorul
16 Joan

Gheorghe

în

interesul

cercetărilor ordonate

pitac:

Caragea

luy

A
Voevod î gospodar.

Fiind-că prin osebit pitac am orînduit: Domnia
Mea pre D-lui cinstit şi
credincios boerul Domnie Mele biv Vel Vornicul Grigorie Brâncoveanu,
ca

să teorisescă

şi

să

cerceteze

socotelile.

cutiei

:școlelor

de

venitul

şi

cheltuiala lor şi, spre a săvirşi acâstă cercetare.cu bună orînduială şi cu
desluşire, este trebuinţă de a se ved6 de D-lui numitul boer tote chris6- vele i sineturile vechi şi nou& câte sunt coprindstore de adaosul veniturilor ce s'a făcut după vremi, i tote socotelile i condicile câte privesc la
întocmirea „şedlelor domnesci “şi vor ave cuprindere pentru _orînduiala, didascalilor i a ucenicilor i pentru dreptăţile fieş-căruia și pentru întocmirea

veniturilor

şcolei;

tăşiei de păhărnicei,

de aceea

ca îndată

pitac, pe de o parte să aduci

poruncim

după

Domnia

primirea

acestui

Mea,

vechilule

domnesc

-

al vă-

al nostru

înaintea D-lui orînduitului boer pre sameșul

vorniciei obştirilor i pre )Nicolae logofătul Metropoliei, împreună cu tâte
chris6vele, sineturile i socotelile ce s'aii dis -mai sus, iar pe .de altă parte
să faci

de scire

şi

D-lui

biv

Vel

Căminar

Nestor, de

a merge

la orinduita

|

di, să fie cu D-lur-biv Vel' Vornicul' Brâncoveanu împreună cercetător al
acestor socoteli, cu urmare întocmai după cuprinderea osebitului pitac al
Domniei Mele, ce sai dat către D-lui Vornicu- pentru acâstă pricină.—
1812 Decembre 1. (1) .

La 18

Decembre 1812,

asupra

anaforalei

scrisă în limba

grâcă, Ioan

Caragea reînnoesce chrisovul dat de Al. Ipsilant, cât privesce aședarea_ve..
niturilor sâii iraturilor șc6lelor, iar în ceea ce privesce organisarea lor, «buna
orînduială a. dascălilor. i ucenicilor», şi pentru mai multă întregime a șodlei
ca pentru un lucru obştiei trebuitor Și folositor, se va da cuviinciosa poruncă
a Domnitorului. (2)

(2) I& Ioan

Gheorghe

Cât pentru iratul

şcolei

|

.

(1) Cod. LXXIV, pag. 3 v.

Caragea

Voevod d Gospodar

doimnesci, 'ce Ni

se

arată

zeile: vlachscoe.
printr'acâstă anaforă

că sai întocmit prin chrisovul Frăției Sale răposatului luminatului Domn

.
_

356.
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Câte-va dile după ce Ioan Caragea. regul
ează cercetarea socotelilor cutiei
_Ședlelor, el înfiinţâză o nouă epitropie
a şedlei superivre din Craiova cu"
urmă

torul pita:

-

-

-..

a

,

ă

16 Joan Caragea Voevod.
Cinstit i credincios. boerule al Domnisi
- D-ta biv Vel Bane Gheorghe Arghiropole, Caimacamule. al Craiovei, Mele
i
-D-vâ
stre boerilor ai divanului
- Nostru de acolo, fiind-că aici în Domn
escul Nostru oraș al” Craiovel se află
sistisită şcâlă-elinâscă pentru învăţătura
şi folosul acelor ce rivnesc de a.
dobândi rodurile învăţăturii, prec
um și dohtor pentru căutarea obști
el orașului, și amîndouă aceste faceri de
lor, care vă sunt sciute; de aceea văbine întocmite cu orinduite iraturi ale
însărcinăm Domnia Mea cu epitropia
acestorași poruncim
! să, îngrijiţi cu tâtă silința de a
se păzi orinduiala
lor întru întregimea sa și a se
arătă
primi de către D-vâstre cea mai mică în faptă roduri plăcute, făr'de a se
catahrisis. 'Tolco pisah.— 1812 Decembre 15...
i
Sa
Sa
DN

„- (Ood. LXXIV, fila 7).

Asupra acestei epitropil
va reveni în curînd Domnitorul,
dându-t altă întocmir€, de care mai. departe” ne
voin ocupă.
In. ultimele. dile ale anului 1812
Grigorie Brâncoveanu şi Nestor
supun
lui. Ioan Caragea, prin anaforă:
în limba grâcă, planul reorganisări
l șclelor
din ţeră. : Domnitorul aprobă aces
t plan întocmaj după cuprinsul
anaforalei |
la 1 lanvarie 1813, cu următârea
resoluţiune:
NI
.
i
E 16 Joan Gheorghe Curageu
Voevod i Gospodar zemle vlachsco
e.
_ Cinstiţilor și credincioși boer
ilor ay Domnie! Mele .D-ta
vel Vistier Gri-"
gorie Brâncovene și Dita hiv
Vel Căminare Nistore, am:
Vv&dut Domnia
Alexandru Ipsilant Voevod, întă
rim și Domnia Mea a se urm
ă și de acum.
înainte fără câtuşi de puţină
scădere; iar pentru întocmirea
ce se cuvine
a se face pentru buna orînduia
multă, întregime--a şcolei, ca pentlă a dascălilor i ucenicilor și pentru mai |
ru un lucru

obștiei trebuincios și folositor,
după arătarea ce Ni se face prin
oseb
ită
anaf
oră de către D-lor orinduiţii
„= boeri, se va dă cuviinci6sa por
uncă a Domniei Mele.—1812 Dec
embre 13,
(Pecetea gpd)

.

i

-

|

!

Ă

îi Anaforaoa e scrisă grecesce' şi,
gine 14, lipesce şi lipsesc şi filel de la un loc, adecă de la finele acestey pae din condică până la pagina 31.
-

(Cod: LXXIII, fila 13

i

|

a
3
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Mea arţtarea ce Ne faceţi printr'acâstă anaforă, care şi priimită fiindu-Ne .

o întărim

întru

tâte,

ca întocmai

să

se

urmez
şi. e,
pentru

ca să se păzâscă,

cu bună orînduială acâstă întocmire'și șc6la să-şi aibă tot-deauna întregimea -

sa, spre a nasce roduri plăcute. și folositâre, iarăși pre d-vâstră vă orînduim şi epitropi i purtători de grijă a veniturilor şi cheltuelilor şedlei, priveghiând tot-deauna pentru cele ce privesce spre folosul şi întregimea sa

?

şi pentru a didasealilor i a ucenicilor şi a dohtorului şedlej bună întocmire şi orinduială, după mijlocul
ce se arată într'acâstă anaforă a d-vOstre.—1813

Ianuarie

1.

|

(Pecetea gpd.) (1)
Acestă

nouă

E

e

organisare

a

Ă

învățămîntului

până în Septembre .1814, cum

ma!

departe

nu
vom

N

|

Vel Logofăt. . |

va dăinui totuşi
vede.

decât

|

Prima necesitate de satisfăcut, ca să se pâtă aduce la îndeplinire orga
nisaţiunea şc6lelor. după anaforaoa de mal sus, eră adunarea de fonduri în
cutia şcolelor. (2) De aceea,a' doua di după âprobarea dată anaforalei boe:
(1) Cod. LXXIII;
pag. 49. (Vedi anaforaoaîn anexe.)
(2) Lipsa

Ia

cassel. școlelor

Ioan

de

bani

Gheorghe Caragea

se pâte

-

|

constată
şi din actul

Voevod i Gospodar

-

următor:

zemle vlachscoe. '

"Cât pentru banii ce'sunt.datori mahâlagiii de lângă acest pod după analoghia sumei! stînjinilor fieş-căruia, poruncim d-tale. Vel Spătare să-i împlinesci negreșşit, făr de altă prelungire; iar pentru taleri 615 ce se ana„loghisese în partea șcdle, fiind-că astă una dată cutia: șeolei se află în prăstă
stare şi nu are mijloc a-l plăti, să ar&ţi d-ta la epitropia obştirilor acestă!
poruncă a Domniei- Mele, ca, să se plătâscă de la cutia milosteniilor, şi atât
aceştia, cât şi cei ce se vor împlini de la mahalagii să se dea jăluitorilor
“locuitori, ce ai făcut acel pod,ca să nu ş6dă aici în cheltuială, fiind înE
destulă vreme de când se prelungesc. — 1813 Februarie 24. *

(Pecetea gpd.)

-

E

e

Vel Logofăt.

”

(Cod. LXXIII, pag. 224)
“Prea

Inălțate Domne,

După luminată porunca. Inălţimil Tale, ce saii dat prin întărire la anaforaoa departamentului Spătăriei, din alăturata jalbă, cuprindătâre porunca
fiind, ca toţi

apuce

a plăti

locuitorii,

atât de

pe

fieșcarele. analoghia

o margine

de pod cât și după

ce-l va

ajunge, orînduindu-se

alta, să se

stegarul

„cel mare spătăresc a împlini de la mahalagii datoria lor cu analoghie, unii.
„din mahalagii se împotrivesc a nu plăti, la cari
nu în puţine rînduri sait dus

„„Stegarul de'le-aii făcut
VA,

Urechiă.—

Tom. AX —Zstoria

cerere;

Românilor.

deosebit: de
E

o

acei

_

mahalagii, “este şi șeola
,

|

-

|

„23

.
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rilor Brâncoveanu

şi Nestor,

Caragea

mai aprobă, la 2 Ianuarie

1813, altă

“anaforă, prin care. se. cisluesce asupra mănăstirilor banii diși al ședlelor şi
se ordonă Metropolitului împlinirea sumelor datorite de fie-care mănăstire. (1)
-.. Căminarul Nestor rămâne mal cu deosebire însărcinat cu direcțiunea
șcâlelor.

Asupra

propunerii lui Grigorie Brâncoveanu

- Caragea, ordonă Metropolitului
naţi de pe la mănăstiri

din -11 Ianuarie 1813,

şi Episcopilor,
ca, pe

viitor, toți banii adu.

să se trimiţă pe numele Căminarului Nestor. (2)

gospod a plăti 615, partea analoghiei sale, care fiind fost metoh al Sfin-.
tei Metropolii, s'aii dus stegarul la Prea Sfinţia Sa Părintele Metropo
litul şi: făcând cerere, i-ai dat r&spuns, că acel metoh sau hărăzit Obştirilor zestre, sub îngrijirea gpd. Deci cât pentru acei mahalagil ce nu vor
să plătescă, se va 'da straşnică luminată porunca :Inălţimii Tale a plăti
ceea ce sunt

datori,

făr'

de

altă

pricinuire; iar pentru

stai

aici în: cheltuială, făcând

şc6lă,

liind

pe

sema

obștiril,-vei hotărî: Inălţimea Ta de unde este să se plătească mai sus.arătaţii bani, ori din venitul şedlei,de unde se dai şi lefile dascălilor, sci
din” venitul cutiei obștirilor, sei de la Sfinta Metropolie, de unde sai dat
şi cel-l-alţi taleri 600 pentru acest pod? căci jăluitorii sunt de afară și de-

stulă

vreme

este de când

strigări, de care nu
„Februarie 17.
a

N

(1) I& loan

„.. Prea

lipsi judecata
o

a

îincunosciinţă
i.

Inălţimii

strigări

peste

Tale.—

1813

Vel

Gheorghe Caragea Voevod i

sfinţia ta părinte Metropolite,

Gospodar

trebuinţa

acestor

Spătar.

zemle vlachscoe..
bani ce S'aii cisluit

„. pe mănăstiri fiind grabnică, precum şi însuți preaosfinţia Ta ar&ţi printr'acâstă
„ anatoră,

nu rămâne

mijloc

nirea lor, ci poruncim
1813 lanuarie2.
.
(Pecetea

de adăstare

Domnia

gpd.)

sâii de vre-un

Mea, să se
IN

soroc

pentru

împli-

împlinescă făr de - zăbavă.—Ma
o
-

„Vel Logofăt.

-(Ood, LXXIII, pag. 53)
(2) 76 loan Gheorg
- Caragea
he

„_

Voevod -i Gospodar

zemle vlachscoe. .

Prea Sfinţia Fa Părinte Metropolite și Sfinţiei Vâstre iubitorilor de Dum..
nedeii Episcopi, cererea ce face. printr'acâstă anatora D-lui cinstit şi
credincios boerul:Domniei Mele Vel Vistier Grigorie Brâncoveanu
fiind
"ŞI, euviinci6să, poruncim Domnia Mea, ca banii iratului șe6lelor, ce-se primită +
strîng din madelele de nai jos arătate, săi faci teslim de acum
înainte
la
D-lui
Căminar
u Nestor, ca să urmeze după întocmirea “ce s'aii făc
de-ut.
Domnia
Mea pentru orînduiala ședlelor.— 1813 Ianuarie 13.
E
Să
(Pecetea gpd.)
|
a
a
„Vel Logofăt.

(Cod. LXXII, fa 73):

|

a
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la mănăstiri,

în 1814, se con-

stată din diverse acte. Metropolia, la Februarie 1814, încă nu plătise taleri

8446, rămășiță

datorită

din

1813, sub pretext că din acâstă sumă este a. se

scăde 5.000 taleri simbriile dascălilor din eparchii. (1)
„Prea

„

Iălţate

Dâmne,

|

|

| _

Fiind-că din luminată porunca Măriei

Tale-'sunt

orînduit

nazir asupra

şcolelor domnesci de aici, dimpreună cu .D-lui Căminaru Nestor, ca să
îngrijim pentru buna orînduială şi întocmirea cea. cuviinci6să a șc6lelor
şi
pentru plata lefilor dascalilor şi odihna ucenicilor şi altele câte urmăză
în
trebuinţa acestor şcdle, şi fiind-că cu tâtă acâstă îngrijire a şcâlelor este
însărcinat D-lui Căminarul Nestor şi D-lul are să primâscă și toți banii

din iratul

şcâlelor şi să răspundă

lefile cele

întocmite

pentru 'dascăli şi

„_cel-l-alţi orinduiţi, ţiind eatastih curat de primiri și datorii, să fie luminat
ă
„porunca Măriei Tale către Prea Sfinţia Sa Părintele Metropolit și- către:

iubitorii de Dumnedeit Părinţi Episcopi, ca «toţi banii iratului șcâlelor, care

„

se strînge de la preoți, diaconi şi
D-lui Căminarul Nestor, ca și D-lui

mănăstiri, să aibă a-l face teslim la
să urmeze cu răspunderea lefilo
: în
r

„vreme,:după întocmirea ce este făcută, care tot-deauna se va orîndui prin
scirea şi povăţuirea Mea.— 1813 Ianuarie 11. |
e
a
„Grigorie Brâncoveanu.
(1) Iă

Ioan

Gheorghe

“Poruncim

d-tale Vel

școlelor, după
bruarie 23. .

osebită

Caragea

Logofete

Poevod î Gospodar zenile vlachsooe.
de 'Ţâra-de-sus

să împlinesc!

negreșit

de

la Stiinta Metropolie banii ce este datâre la cutia milosteniilor din iraturile
“ (Pecetea gpd)

.

poruncă
IE

-

(Cod. LXXVI, pag. 338).
„ Prea

a Domniei
m

Mele

DE

|

-

Tnălţate Domne,

cs este dată.—

|

Si

.

1814 FeE
.

Vel Logofăt...

-

IE

.

Arătăm Inălţimei Tale, pentru taleri 8446, ce sunt rămăşiţă la Sfinta Me- - -

tropolie

din

banii

șcâlelor șfertului Sfintul Gheorghe ot lât 1818, că nu! plă-

tesce, cerând a. se scăd6 dintr'inșii cu peste taleri 5.000, simbriile dascălilor
de prin eparchii, pentru care acâsta este. dată întărirea Măriei Tale la ana-.
foraoa nstră

încă

de

la Mai

al ânului

trecut, ca

dascălilor și dohtorilor

de prin eparchii să li se plătâscă chiar. din venitul eparchiilor Preaosfinţiilor
Sale, iar să nu-i-scaqă din banii șclelor: de aici, de care şi. în dilele trecute

sai

mal. făcut arâtare. Inălţimii

Tale,

cu

anafora,

prin

d-lui

Vel

Vornicul al Obştirilor, poruncindu-se vătalului de visterie, ca negreşit să .
împlinâscă acâstă rămășiță de taleri 8446, şi au dat r&spuns că nu pâte
face împlinire

de la .Şiînta

Metropolie;

ci fiind-că

dascălii

îşi cer lefile.pe

-
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qile din

anul 1813, Căminarul Nestor

dobândeşe

dela

Ioan' Caragea

un

şi colegul săi Grigorie

chrisov deosebit,

şc6lele din Craiova şi în deosebi referitor la fundaţiunea
lată, chrisovul

îri cestiune:

158 Ioan Gheorghe
!

Fiind-că

relativ la

Obedeanu.
Aa

Caragea

Voevod î Gospodar. zemle vlachscoe. - E

.

-

întemeiarea şeslelor

de învățătură 'este

în adevăr

cea

dintâiti

pricină folositore unei patrii, pentru că învăţătura împodobesce
pre 6meni
cu înţelepciunea, cu cuvîntul, cu luminarea credinţei şi a cunoscinţei de
Dumnedeii, de aceea dar, fiind-că după cum aici lângă scaunul Domnie!
Mele

Bucuresci,

aşă

şi

politia

Noâstră

ot Craiova,

voim

Domnia

Mea

a

'av6 mijlocul înlesnirii de învăţătură, atât fiii D-lor boerilor Noştri, cât
și alți din scăpătate obraze, câți aii rivnă şi iubesc învățătura, cari sunt depărtaţi de şcolile de aici. Cercetaţ-am dar Domnia Mea ce orînduială a
fost mai -înainte pentru acâsta? și din chrisovul dsale Constantin Vodă
Ipsilant, ce-l v&dum din: condica Divanului, cu 16t 1803 Octombrie 17, Ne-am
- - adeverit că mănăstirea ce se numesce a Obedeanului în Craiova, a fost
loc orînduit pentru şcâla ohştiril de învăţătură, care mănăstire după cetitoricescile orindueiil fiind slobodă spre a se chivernisi de epitropiși a se
face din veniturile el ajutor la lucruri de obștie ale politie! trebuintios, de
suflet folositor, s'ait fost făcut într'insa două-deci odă! pentru șederea unul
dascăl dintâiă şi al doilea i dou&-deci ucenici i a unui doctor al politiei şi
a slugilor mănăstiresci, şi să se iconomisescă numita mănăstire de epi-

tropii pămînteni
nemul

pre

ctitoresc.

mănăstirii

faţă şi din

cari' Divanul Craiovei i-ai ales, fără-a se amestecă

Fi epitropii

să-și

dea

socotâlă de

veniturile

i cheltuelile'

pe tot anul la D-lui Caimacamul i la cel-l-alţi epitropi mari, fiind

n6mul

ctitorilor.

lar

şedla a avut'acâstă

întocmire

de

venit

orînduit, adecă taleri 2 240 pe an dela cutia banilor școlelor, taleri 400 din vama

Craiovei, peste banii Cămării, i taleri 300 din venitul mănăstirii Obedeanului,
i taleri .150 de Ia epitropia Rîmnicului 'şi taleri-150 dela D-lui Caimacamul
-. Craiovei, din care acestă sumă de taleri 3.240 eră orînduit dascălului celui
lunile trecute şi când

li se plătescă dreptul,

nu

se va

împlini r&mășşiţa acesta

să fie straşnică

nu este: de unde să

luminată porunca

Măriei

Tale, cu

ori-ce. mijloc se va socoti de cătro Inălţimea Tu, că vătaful de vistierie
nu p6te nici de cum a împlini, ca să împlinâscă negreşit acâstă reEmăşiţă |
de bani de la Sfinta Metropolie, după luminată întărirea Mărie! 'Tale, ce
„Sai dat la anaforaoa d-lui Vel ,Vornicului al Obştirilor şi să-i facă teslim
la Epitropie, spre împlinirea mai sus numitelor trebuinţe, că de nu se vor.
- împlini atât aceştia câtşi alţii; cari cu deosebite anaforale am arătat Măriei Tale şi vom mai ar&tă,:nu se pâte să se dea lefile bietelor. sărace; că
va

rămâne

va fi bună
Radu

multe

neluate

hotărirea

Golescu

Vel

lefi,

Mariei
Ban.

după cum

Tale.— 18914

| Barbu

în anul trecut sai

lebruarie 19.

Văcărescu

Vel:

Vornie.

urmat;

.

i
Vel

Şi

cum

Logotăt.

NE
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-dintâiu, taleri 1.200 cu mâncarea să, dascălului al doilea taleri 500, i la 12
" ucenici taleri 1.000 pentru mâncarea i îmbrăcămintea lor; iar cei-l-alţi 8

ucenici până la No. de 20, îşi avea învăţătura numai -făr de plată de la
acâstă şcolă;. i taleri 120 la un epistat, i taleri 120 pentru un dascăl ro-

miânest

âl

Craiovei; iar Domnia

Mea

pentru

mâl

mult

folos al învățăturii

am ma! adăogat la irât, peste:cele c6 se arată mal. sus că a avut până acum,

:

taleri 150 precum-de la Polcovnici
ial 2-lea Armaş şi trete Logofătal Divanului
de acolo de la Craiova, cum şi taleri 300 din iratul podurilor, care se face totă suma veniturilor pe un an taleri 3699, din cari otinduim: taleri 1.750 pe an

dascălului celui mare, i taleri 600 dascălului al 2-lea, i taleri 240 la 2 dascăli.
românesci, i taleri 800 la 10 feciori de boeri scăpătaţi, de om câte taleri 80,
cari să-şi aibă mâncarea şi ajutorul la îmbrăcăminte dintr'acâstă I6fă, i taleri
3.000 la 5 dascăli români din 5 judeţe, de unul po taleri 60 pe an,ca să-și
aibă şi cei depărtați din Craiova aprâpe-câte un dascăl. Cu care acâstă
îndestulată l6fă ce orînduim Domnia Mea mulţămindu-se dascălii, să se-

orînduiască întru învâţătura şi procopsala ucenicilor, ca să iea din silința
şi osîrdia lor un rod de învăţătură şi de folos cunoscut. Pentru care orîn- “

duim Domnia Mea epitropi. pre Sfinţia Sa iubitor de Dumnedeii Episcopul
Rimnicului, pre D-lui Caimacamul Craiovel şi pre D:lor boerii. Divanului,
şi D lor să orînduiască al doilea epitropi pre cel ce vor găsi cu cale; cari
ăceşti al doilea epitropi, ca uni! ce sunt încărcaţi cu veniturile i cheltuelile,
„să fie neschimbaţi pe cât se vor purtă bine şi să fie datori epitropit și
„ec al 2-lea câ să parădosâscă socotela la, epitropit cei inari, fiind la socoteli al:
Post. Constantin Oteteleșanu, ca unul ce soţia sa se trage din utitorii mănăstirii Obedeahului, şi cu acest imiijloc în tâtă vremea să porte-grijă şi .
-să se ica aminte de a şi ave mila, bună orînduiala ei, cumși mănăstirea
a
_se află în starea şi buba chivernisâlă a ej, ca unul ce este şi sufletesc și
folositor de obştie; şi mai întâi acum la aşezarea şeâlei să facă alegerea

cu scumpătate de dascăli procopsiţi, cu

miiitea învăţăturii desăvirşite,

cu

“şi vrednici, iar nu lie cum, să se orînduiască vre-unul fără înv&ipolipsis
țătură, ori pentru chivernisclă sai pentru vre-un hatir,ci Sfinţia Sa Epi- scopul şi cu D-lor boeril ce sunt epitropi, să aibă totă îngrijirea de a nu
intră adecă la numărul acestor 10 ucenici ori vre-unii ce au stare şi putere
de hrană și îmbrăcămintea lor, ori vre-unil din cei ce se numărca să ieae l6tă

“şi să aibă hrana şi îmbrăcămintea

lor, ori caută

a intră la No. acesta, fără

de avea scopos de învăţătură şi de procopslă, și cu drâptă chibzuire să facă.
alegere şi orînduială-dea intră câţi cu adevărat sunţ cu cuviinţă, săraci, făr de.

putere şi iubesc învăţătura. Cari intrând în orinduiala lor la şcolă, când peste

un an și peste doi ani se va vede că nu ai nici o silinţă . de înveţătură și de.

procopselă şi se va cunâsce că numai pentru interesul lor de îmbrăcăminte şi

de mâncare ati intrat la șeolă, făr de a nu se ârătă cu nici un rod de procopsâlă,
să se isponâscă şi să se pue alţii, cari iubesc în adevăr învăţătura. Aşișderea

dicem 'că epitropii, iconomii ce se vor orîndui prin alegerea Si. Sale Episcopului i a D-lor boerii epitropi.la numita mănăstire, făcând zapt tote ale.

mănăstirii cu catastih, dând şi socotelă pe tot ănulla epitropi! mari ce-l .
orinduim, din venitul mănăstirii, ce va prisosi peste acei taleri 300 ai şcolei,
să se facă cheltuiâla bisericei, meremetul șcâlei, ceva trebui după vremi,

şi â celor împrejurimi, din cari: venituri ai a:și luă numiții

economi

de-

,
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ciuială, precum ai fost întocmită, și ce va prisosi din venituri pe tot
peste cheltuelele ce am dis, să sepăstreze cu bună socotelă, pentru anul,
vreo. altă trebuință de ajutor. Să fie și trei preoţi şi un diacon al
bisericel
,
scutiți
de dăjdiile preoţesci; cum și drepte bucatele bisericel de
vinăriciuri,
dijmărit, oerit și de vamă; să fie scutiți şi apăraţi să fie
şi lude 16 scu-

telnici, însă 10 ce i-ai avut şcâla prin

chrisove

şi 6 ce sai

adăogat

de
la şcolă şi
de alte trebuinţe. Deci, pentru ca să fie bine păzită atât
a şc6lei, ce am întocmit-o Domnia Mea, cu a se'da adecă acestă orinduială
nestrămutat acum și tot-deauna, cât şi a mănăstirii întocm orînduiala lefilor |
ire "Și a economiei orînduâlă să se păzâscă precum se arată mal sus,
am
bine-vo
it Domnia
Mea de

“Domnia

Mea

acum,

ca să fie pentru

adusul

lemnelor

de

loc

am întărit-o acesta prin chrisovul Domnici Mele,
adeverit cu însăși
domnesca Nâstră iscălitură şi pecete, i cu credin
ța prea iubiţilor Domnie!
Mele fii: Gheorghe Caragea Voevod, Constantin
Caragea Voevod, martori fiind
și D-lor cinstiţi şi credincioşi boerii veliţi
a Divanului Domniel Mele: pan
Constantin Filipes

cu Vel Vistier, pan Radu Golescu Vel Ban,
pan Isac
“Ralet Vel Dvornic de Ț6ra-de-sus, pan Barbu
Văcărescu Vel Dvornie de
” 'Țera-de-jos, pan Dumitrașco Racoviţă Vel
Dvornie al treilea, pan Istrate
Kretzulescu Vel Dvornic al patrulea, pan Grigo
rie Băleanul Vel Logolăt
„ de 'Țera de-sus, pan Iordache Slătineanu Vel
Logof
ăt de 'Țâra-de-jos, pan
Costache Suţu. Vel Spătar, pan Grigorie
Ralet Vel Hatman, pan Michaiii
Manu” Vel Dvornie de politie, pan Costache
„ nasie- Christopulo Vel Logofăt al străinilor Vlahuţ Vel Postelnic, pan Ata“şi ispravnie pan Grigorie Băleanul Vel Logo pricini, pan Nestor Vel Clucer,
făt de 'Țera-de-sus. Şi s'a scris
hrisovul acesta la întâiul an

dintru întâia domnie a Domniei Mele,
aicea.
Mele Bucuresci, la anil de la nascerea Domn
ului
şi mântuitorului nostru Isus Christos 1813,
de

în orașul

scaunul

Domniei

-Dumnegeii
Nicolae Logofăt
de Divan. -.
Se
„+ Asupra acestei anaforale Domnitorul
pune resoluţiunea:
a

Jo

Joan

Gheorghe

Caragea

Voevod s | gospodar

zemle vlachscoe.

7

!* Dita Vel Logofete' de 'Țâra de-su
s, de vreme ce. aceşti taler 2.240
s'au
'proprit. pentru şcola Craiovei din
iraturile cutie: în puterea chrisovu
lui
"Domniei Mele, ce s'a dat. pentru
orînduia
este în urma hotăririi ce am dat Domn la acei şcâle, și fiind-că chrisovul
ia Mea la anaforaua D-lor orîndui..
ților: boeride a 'se plăti -lefile dască
lilor şi ale doctorilor de prin epar
chii
"din iraturile eparchiilor,

precum Ne-am pliroforisit Domnia Mea
din condica
are dar a se urmă, cuprinderea şi orînduia
la chrisovului, și bine
“sai proprit acești taleri 2.240: pe
sema șc6lelor

„Divanului,

—I814

Martie 16.

(Pecetea gpd.) - :

i.

(Oa. LXXX paj. 10). |

ae

ae

ot Craiova din banii cutiei.

Să

„|

|

Vel Logofă&,

|

|

"- Din 6 Martie 1813 avem de la Ioan
Caragea un alt chrisov cu referinţă
-la şedla româno-slavonă de. la
Sf. Gheorghe. Domnitorul constată
, că la
ț

.

ISTORIA
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|

i
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acestă șcâlă sunt veniţi ucenici.și din fără străine şi că acâstă şcolă «este fârte
trebuincidsă la t6/ă ohştea acestei ţări.» Se mai constată, că la acestă. şcolă
funcţionâză vestitul dascăl Chiriţă (scriitorul. chrisâvelor domnesci) şi un
«ipodidascăl» al. săi. Acestor învăţători Domnitorul le acordă scutiri și pri-

vilegil diverse. (1) -

a

|

SI

(1) Cartea şcolei slovenescă.ot Sf. Gheorghe de aici din Bucuresci.
De vreme

ce șcâla slovenâscă,

ce

Mele Bucuresci, la Sfintul Gheorghe

este așezată aici

cel

în „oraşul

vechii, care este

Domniei

de învățătura

cărţii slovenesci, unde nu numai din copiii pămîntenilor se află la acestă
șc6lă,ci și alţi. străini dintralte ţări sunt veniţi, care şcâlă este fârte tre-.
buinciosă la t6tă obştea acestei țări pentru învăţătură, fiind metahirisit tot
norodul cu acâstă învăţătură la 'tâte trebuinţele, spre a cărora dare de învăţătură de vechii şi b&trânil r&posaţi Domni sunt orînduiţi cu plată domn6scă și dascăll, ca să se afle în tâtă vremea.să înveţe copii, la care şcâlă
se află Chiriţă dascălul slovenesc cu un ipodidascăl al săi, cari fiind” pămînteni,

socotitu le-am

Domnia

Mea

trebuinţa

ce ar.av6şi

nu

i-am

lăsat

să fie de tot lipsiţi, a nu fi atinşi de Greşși-ce.mili domnesci, mal virtos ca,
fiind în liniște, pururea să fie cu mintea slobodă şi să pâtă punetstă nevoinţa a se sîrgui și a'stă napristan spre. învăţătura și procopsela copiilor
școlașnici şi pentru străini şi pentru pămînteni, a cărora, dar nevoinţă. și
strădanie nu le-am trecut nici Domnia Mea cu vederea, ci printr'acâstă
carte a Domniei Mele. hotărîm: ca ei şi tâtă casa lor.în ttă vremea să fie -apărată de tot felul de dăjdil, de nimic nici odinidră. val şi supărare ,să
- nu aibă; aşijderea şi drepte bucatele lor încă să fie scutite şi nedajnice:
stupii şi rîimătoril de dijmărit şi vinul de vinăriciit şi să ţie şi câteo piv-.
„_niţă aici

în Bucuresci

apărată

de

fumărit,

de -căminărit,

de

vamă,

de

vin

domnesc i agiesc, de ortul vătafului de cârciumari şi de tote ori-ce alte
angaril vor. eşi pe pivnițe, ori în credinţă de va fi vinăriciul, ori dijmăritul sau dările pivniţilor, ori de se vor vinde, saii măcar. vre-o dată de sar

*

întîmplă ca să plătâscă şi cei ce vor av6 cărți şi chrisove domnesci, iar mai.

sus numiții dascăli nici atunci să nu dea,ci tot-deauna.să fie scutiţi; asemenea pentru ajutorul casei lor să'aibă şi lude 5 străini scutiți şi apăraţi
de tot felul de dăjdii şi orindueli ce vor eşi pe cei-lalţi scutelnici de-la
Vistieria Domniei Mele. peste an în. ţsră,.
de, nici unele nici un val și.su- părare să nu aibă; cum şi-la vremea oeritului să aibă a scuti oi una sută

cinci-deci; încă să aibă pe tot anul a.luă numitul dascăl cu ipodidascălul

sti 2.000 oca sare
mitului

dascăl

de la-oena

apărată

portar-ar fi, sait alt din
aibă;

pentru

care

Slănicului, sud

-de orl-ce. mosafiri

şi de

Saac; deosebit să fie casa nutote

alte.

boeri şi slujbași, de'către nimenea

poruncim

Domnia

beilicuri,

ori vel :

supărare să nu

Mea şi d-vostre ispravnicilor i d-vâstre

'boeri sai slugi, de tâte câte scrie mal sus să aveţi a vă feri și nimenea
întru nimic val si supărare să nu le facă, pentru că. dascălii de la numita
șe6lă pururea ai avut aceste mili și de-mai înainte de; la alţi; fraţi pra„voslavaici Domni,

ce ai 'stătut oblăduitori
7

crestinescii aceştia ţări, precum

ă
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Existenţa orfanotropici în Bucuresel se constată din chrisotul lu! loan
Caraszea de la 30 Martie 1513, prin care întăresce din noii chrisovul lui
Manszerliul Voevod din 1795, dispuneau, ea veniturile mânăstirii Strehaia să

se verse

în cutia secolelor, spre a servi

la întreţinerea

disel orfanotrofil. 11)

Ne-am adeverit Domnia Mea din chrisovele i cărţile Domniilor Sale, ce se
vedură de Noi; deci şi Domnia Mea întărim şi înnoim printracestă carte

a Domniei Mele, ca să se păzescă acestă milă neelintită şi nestrămutată; i
acum receh pd. — 1513 Martie 6,
(Cod.

LNXPI,

fila 33.)

(1) Chrisov pentru

mănăstirea

Strehaia

a [i la orfanolrofie.

Cutia milosteniilor, fiind întocmită întradins pentru faceri de bine, se
asemenă întocmal ca o jicniță de făină şi vas de unt-de-lemn, din carele
cel săraci, strmani şi văduve îşi mânerăie Namaândirea, de a nu-și da sufletul

ca acea veduvă din vremea

asemenare
stantin

bună

Vodă

şi lu

prooroculul Ilie Tesviteanul;

Dumnedeă

plăcută

după acesta dar

faptă at săvirşit reposatul Con.

IMangearliul, în let 1793, prin chrisovul

Domnici

Sale,

abătond

intru acest rit (din care se adapă viile şi ţarinele săracilor) curgerea veniturilor mânâstirit Strehaia din sud Mehedinţi, care acâstă bună întocmire
măcar deşi mai întărit:o în scris cel din urma Domnie Sale frați lumi:
aţi Domni, vedend-o însă urmându-se fără câtust do puţină strămutare şi
priimind urmarea el în vremea domniilor Luminăţiilor Sale, acea primire

cate chiar întărire săvirşită mar mult prin fapte decât prin cuvinte; iarla
trecuta

schimbare acel ale aici oblăduiri desputernicindu-se și acestă bună întocmire ca şi altele, ati catandisit ca veniturile acestur sfint lăcaş să curgă
şi să se adune în punga numar a unul om, parte preoţiscă, în loc
să se
mângâie

cu

acesta

mulţi

săraci

noscute prin anafora de câtre
Mele

biv

Wat

ăsit

Vel

cu

Vistierul

cuviinţă

Ivan

la

D-lur

Moscu,

a suferi

dea

nevoile

lor,

Acestea

făcondu-Ni-se

cinstit şi credincios

epistatul

IEpitropiel

se

mal

urmă

mult

boerul

cutici
acest

cu-

Domniel

Obştirilor,
catahrisis şi

mat ales nefiind iuchinată acestă mânăstire la vre-un alt slint lăcaş,
ca din
evlavia aceluia să fie popriţi a o dezizhină de acolo, de aceea printr'ace
st
cinstit al Nostru chrisov întărim aceeasi intocmire şi hotărim
a fi mână.
stirea
Strohaia

şi de acum înainte atierosită la cutia orfanotrofici şi
tote
veniturile el să se adune şi să se ea pe sema tutiel obştirilor,
ca
în
loc
de a se folosi dintr'aceste venituri numa unul, precum sad
urmat până
acut, să so folosească mulţi şi aceştia săraci, scrimaul
şi veduve. Nucăm dar
i pre cel din urma nostră luiminaţi fraţi Domni, cart se
vor învrednici a
oblâlui acestă creştinescă țeră, să bine-voiască a
întări prin chrisâvele
Domniilor

Sale

acestă

de

suflet

folositore

bună

intocmire,

ca şi ale D-Sale
bune intocmiri și faceri de bine să fin de alții întărite
şi în semă ţinute;
săevezinul chrisovul acesta cu însăşi domneasca
Noâstea iscălitură şi pecete şi
cu ezedința prea iubiţilor Donnie Mele GI:
Gheorghe Carazea Voevod, Con-

ISTORIA ROMÂNILOR.
In Maiă 1813

Gheorghe. (1). -

Caragea

sporesce

|

o

l6fa dascălilor

români

i
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de ia şesla Sf.

a

stantin Câragea Voevod, martori fiind și D-lor cinstiţi şi credincioși boeri? veliţi
-al Divanului Domniei Mele: pan Constantin Filipescu Vel Ban, pan
Radu
Golescu Vel Vornic de 'Țâra-de-sus, pan Grigorie Brâncoveanu Vel Vistier, pan
Grigorie Ghica Vel Logofăt
de "Țera-de-sus, pan Radu Slătineanu Vel Vornie
de 'Țâra-de-jos, pan Dumitrașco
: Racoviţă Vel. Vornic al treilea, pan Istrate
Kretzulescu Vel Vornic al patrulea, pan Iordache Slătineanu Vel Logofăt de
Țâra-de-jos, pan Constantiă Suţu Vel Iatman, pan Michalache Manu Vel Vornic
za politie, pan Michalache Suţu Vel Spătar, pan Constantin Vlahuţă
- Vel
„ Postelnic, pan Athanasie Christopulo Vel Logofăt al străinelor pricini, pan
Nestor Vel Clucer, pan Alexandru Mavrocordat Vel Căminar, pan Dumitrache Manu Vel Comis, şi ispravnie pan Michalache Hina Vel Grămătic;
şi sai scris chrisovul acesta în anul dintâiit dintru întâia“ domnie a Dom:
niei Mele, aici în orașul scaunului Domniei Mele . Bucuresci, la anii de la
Nascerea Domnului Dumnedeii şi Mântuitorul Nostru Isus Christos 1813

-

- 5

“Martie 30, de Chiriţă Logofătde Divan.
41)

Zo Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod î Gospodat-

-

zemle vlachstde.

7 Dita biv Vel Vistiere Ioane Moscu, epistatule al epitropiei obștirilor,
pri-

mită fiind Domniei Mele arătarea ce Ne faci printr'acâstă anafora, porunci
să se aşede în catastihul lefilor aceşti trei dascăli ot șcâla' românescă. ŞI
slovenâscă, de a li se da pentru toţi de acum înainte taleri 100 I&fă pe
lună— 1813 Maiu 4.

(Pecetea spd.)
7

| E

|

Ma

|

E

Vel

-

Logofăt.

(Cod, LXXVI, pag. 115)
| Prea

Tnălţate Dome,

-

- După luminată poruncă, am cercetat plângerea ce fac jăluitorii: dascăli,
şi întru adevăr că acâstă șc6lă în limba patriei, cu: care se urmeză slujba
țării, sunt cu totul năpăstuiţi: dascălii pe Isfa de .taleri 40 pe. lună ce, li
se urmeză din vechime de la cutia şcolelor, după vremea când eră tâte

întru îmbilșugare. cu eftinătate.
Ci. precum din vremi în vremi sati prostisit lefile. dascălilor elinesci,
cu dreptate dar este a se mai prostisi și l6la
acestori. dascăli slovenesci. şi rumânesci. Drept aceea, după starea vremii întru care se află i după silinţa şi ostensla învăţăturii ucenicilor dintr'acea

șcâlă, găsesc cu cale să li se urmeze

şi I6fa lor pe câte taleri 100 pe lună .

de la cutia ședlelor; şi cum va fi bună hotărirea Inălţimil Tale, atlecă pen- |
tru câte trei dascălii să se urmeze aceşti taleri pe lună.—1813 Aprilie 29. -_-

Ioan Moscu. -
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In anul 1814

«dascăl

Caragea,

Au: ORECBIĂ

după recomendaţiunea

al: limbil franţusesci»

Eforiilor şclelor, numesce

pe Lorenson; cu-l€fă de 150

Se dispune a se află şi un profesor de limba latină. (1)
Tot în 1814 aflăm acordându-se o bursă la un școlar

de la şc6la din strada Măgurenu:

-..:

taleri

pe

2
cu nume.

.

lună.
străin,

-

Prea Inălțate Domne,
După luminată porunca Măriei Tale, ce ni se dă la acâstă jalbă, am făcut
cercetare jăluitorului şi ne pliroforim că în adevăr 'are mare. rîonă spre îuzățătură,
dar starea scăpătăciunii în cari se află, nu-l ajutăa întimpină chel> tuiala ce urmeză a o avâ spre săvirşirea rivnei sale, şi face
rugăciune.

(0)

Z6 Zoan

"Cu

cale și cuviinvi6să fiind anatoraua

Gheorghe

Caragea Voevod i Gospodar zemle vlachscoe.
acâsta

a

D-lor

orinduiţilor boeri
efori ai șcâlei elinesci,-o întărim Domnia Mea şi orîndu
limbei franțusesci pre ..... Lorenson cu l6lă câte taleri 150 im didascăl al
fie dator a paradosi mai jos arătatele- matemata; iar pentrupe lună, ca să
didascălul
latin, poruncim D-tale Vel Vornice.al obştirilor, să
îngrijesci, ca când se
va găsi altul destoinic, să arăţi Domniei Mele, spre a se
face şi pentru acela
cuviinei6sa orinduială. —.:1814 Iulie 15..
|
PS

„(Pecetea gpd.).. .

a

„COod. LXXX, pag. 291)-. E
Prea

„Vel

Logofăt: ?

Inălţate Domne,

Potrivit cu prea strălucita poruncă a Inălţimii
Tale de Dumnedeii păpetiţiunea marelui boer Vornic al Obștirilor şi
cercetând cu de amănuntul cele coprinse în privința profes
orilor latin şi frances”
al şcolei
zită, cetind: cu atenţiune

elene' din Bucuresci, unul negligiându-și datori
a, în limba latină
nici format şi perfecţionat fiind, iar-celă l-alt
plecând la Viena îndată 'ce s'a
întins 'în orașul Bucuresci: epidemia bâlei
de! ciumă,
- în ' înţelegere . comună am aprobat și no! să se concedieze
amindoi! şi, când se va găsi alt
„ profesor în' posesiunea limbei latine şi profe
sând sciința dreptului, să se
lacă cunoscut...
... prin anufora și să se numâscă cu
aprobare stăpânescă, ca să se păstreze spiritul: prescripți
unilor -stăpânirii în privinţa
șoolelor. Să se numâscă Siniorul: Loren
cu 0 I6fă fixă de ler 150 pe lună și cuson, ca pers6nă distinsă și cu sciință,
ordin al Inălţimi! 'Tale să predea
istoria morală a filosofiei și geogralia,
ca lecţiuni cu. totul. necesare la împodobirea caracterului celor sub înv&ț
. Iar hotărîrea definitivă rămâne
la Inălţimea Ta de Dumnedei păzită. ămînt
—
1814
Iunie 30. (Traducere din gre- *
cesce de d-l, Germani.)
i
a
E
ie
N
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Măriei Tale-a fi ajutat cu vre-o milă; spre a-și înlesni trebuința; pentru
care
chibzuind şi noi rîvna acestui jăluitorşi starea scăpătăciunii
sale, nu lipsim.
a arătă Măriet' Tale, ca să fie luminată poruncă către D-lui.
Vel Vornic. al

“obştirilor a i se orîndui de la cutia milosteniet câte taleri 15 pe lună,
ajutor
la trebuinţ

,

„ISTORIA

a cheltuelilor sale, şi iarăşi D-lui Vel Vornic al. obștirilor să-i
dea și o odae în șcâlă pentru. ședere, ca să-și aibă odihna ,și.ca
să fie şi

„aprope

de dascăli, spre a pul6 cu înlesnire

lulie 15.
KE

e

.

.

” Grigorie

a-și' urmă

Brâncoveanu..

învăţătura.
— 1814

a
Ia
Constantin Vardalah.

„ Porunca ce sait făcut în dosul jalbez lui Constantin” Cordilas după

anaforaou Eforilor școlelor de a î:se da
Ia Joan
După

Gheorghe

arătarea

ce Ne

Caragea.

.

de la cutie câte taleri 15 pe lună.

Voevod

îi Gospodar zemle' vlachscoe.

fac printr'acâstă anatoră

D-lor

boeril efori ai şc6-

lelor, milostivire făcând Domnia Mea asupra” jăluitorului, poruneim D-tale
Vel Vorniceal obştirilor, să i se orînduiască, de la cutia milosteniilor câte.
taleri 15 l€fă pe lună, dândui și o
1814 lulie 24.
N

(Pecetea &pd.)

odae

i

la șeolă.

pentru

șederea

Vel

sa.—

Logofăt.

.

_

(Cod. LXXIX, pag. 98). In anul

1814

învăţămîntului.
-[l)

luna

Septembre,

se dă

un

noii

chrisov.

de

reorganisarea

(1) Se institue o nouă Eforie, administratâre a şedlelor, com-

| .

Copie după traducțiunea chrisovuluă lui loan G. Caragea Voevod .
pentru organisarea şcoleă din DBucuresci, din anul 1814
e
luna Seplembre..
(După condica. No. 122.)

Cu mila luă Dumnedeă

Domn

al Ungro-Vlachiei..

Urită cu totul şi brutală a fost viâţă G&menilor

-

celor mal -antici și nu!

mai puţin în asem&nare cu acea a animalelor fără judecată, cu tâte darurile
_sufletesci şi. trupesci 'cu cari natura sacră împodobindu-l îl făceă să se
deosebâscă

de

ele, pentru că în desăvirșită creaţiune a acestora vremi trăiau

în singurătate şi aci colo ca și animalele,. mulțămindu-se
trebuinci6se
- mătâre:

pentru

locuiră

.vieţuire;

orașe

iar

şi comune,

după

puţin

născociră

îşi însușiră

meserii, .cari

mal folositâre, şi spre a păstră în liniște o vi6ță

tară tot de-odată și legi de la. diferite
troduseră

sciințele,

cari. îndrepteză

comună

numai'la cele.
principiile ur-

prepară. .0 vieţă

și civilă, adop-

naţiuni, şi tot ce este mai bun, in--

şi prepară

spiritul şi înaintâză

pe

om

|

348.
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pusă din Episopul

de

Buzăi

Constantin

și din

boerii.. Rasti,

Clucerul.

.

-din cele materiălicesci și pămâîntesci spre, cele înalte
Aceste

iâră

tâte,

cu

timpul.

aducându-le

într'o

aşă

și nematerialicescl,

ameliorațiune

ȘI per ec-

țiunie, în cât obiceiul vechii și sălbatec lepădându-l, ajunse omul a fi un
âniinal civile după părerea filosofică şi a se insinui ma! pre sus de mintea:
omenâscă în secretele nature. Nu este dar mincinosă fabula, care numesce
de muse.pre fetele lui Joe. Aşi dar darul înțelepciunii, de la care tote
„meseriile și .sciințele îşi a începutul. lor, «este divin, care se cuvine numai animalului cu judecată şi naţiunilor vechi şi celor de astăqi, care înWw'un grăd mare:a îmbrăţișat-o ; acestă: înţelepciune.
făcii pre om a se deosebi dintre cei vechi muritori şi de animalele sălbatice,.de la cari lipsesce
cu totul cuvintul.:
|
a
„pu
Pe lângă tâte naţiunile: bine constituite, conservarea instrucţiunii se socotesce cea înțâia şi după urmă datorie a unul guvern bine întemeiat.

In tote. părţile, şefii poporelor, cu mari. cheltueli și pensiuni, întreţin
gim-

nasiurile

publice, din cari

toţi discipolii

sirguitori

ciileg fructele

învă-

țăturii. Acesta şi Noi bine cunoscândşi dorind din t6tă inirha progresul la învăţătură supușilor Noştri, îndată ce luarăm cârma acestul Prin:

cipat şi venirăm

în. capitala Bucuresei, ţintirăm

privirea Nostră

seri6să

asupra lucrurilor gimnasiului public şi domnesc de aicişi asupra celor ce
„contribuesc la întreţinerea lui, care sunt de neapărată şi urgentă trebuinţă
şi care, pentru mai multe alte motive de atunci, din causa răsboiului ce se
ivise

cu

de

curînd,

stătură,

vederea : Acum

în

iar

nelucrare,

gîndindu-Ne

şi n'am

tolerat

cu mare -băgare

nici

cum

de

semă,

a le trece

mai ales
„acestă de al doilea proiecte mai bine fiind decât cele dintâi, chibzuirâm
a
„0rganisă alt-fel citâtul -gimnasiă, a-l aduce -într'o state măi bună și a-l
“institui
mai
inspecţiunea

regulat, Către aceea am şi ordonat
şi mai solidă conservarea lui.

din noi

cele

ce privesc

N

1. Ordonăm dar,ca să fie Efori şi Epitropi at gimnasiului pentru tot- deauna pâtru: iubitorul 'd6 Dumnedgeii Prea Slîntul Episcop âl
Buzăului
Constantie şi. prea cinstiţi! boeri Rasti şi fostul marele
Clucer Nestor, con: ,
lucrând tot-deauna la aceste, și ork-cine după timp ar fi mare Postelnic al
Nostru.

2. Ordonăm a se luă de la Vornicia Obștirilor veniturile ședlei (câte dintru

"8.

A

se

luă de la” mănăstiri,

ceput

pentru şeolu

_N6stră

domnescă,

“Și tâte,
„sute

s'aii

lei,

şi ierodiaconi

venitu;ri
iar adaosurile

cari însumâză

două deci

preoți

destinatele

ce, în urmă,

prin

dintru: în-

conlirmarea

făcut, considerându-sea,
e săâcre, ordonăm a Îi neatihse

până

să. se

acum - suma

predeă

pe

|

împlinirea acestora să se încreau

d6

dintreg:

două Qeci. şi șese
către

mil

cassa șc6lelor

7.

început şi până acuri sunt aşedate), iar
dinţeze Etorilor,
_

cinci
privi-

tOre 14, folosul public; iar acela cele âr sfeterisi
„ar cheltui, fără a “fi trebuinţă, să fie trecut în. şiruls6u pentru alte motive le .
făptui
„legii şi săi se” aplice penalitatea prevădută de legi . într'atorilor. de sacricestă.. Repetând
dar, propunem
'că numai eforil gimnasiului-.
vor fi în drept d'a împlini” vehiturile şi cele împlin
ite

a le păstră,

şi păstrându-le-a

le

cheltui. numa!

Nestor

şi: Marele

Eforia va presentă

ginea vechei

849
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Die

,

Domnitorului

compturi

secretar

va: ave un

Postelnic, Acestă Elotie

din 6 în 6. luni.

Eforii conservată şi de Regulamentul

Aci

deosebit.
ori:

este

Organic.

în trebuinţele şeGlelor, adecă: pentru onorariile prolesorilor, pentru îmbunătăţirile trebuinoiose și pentru reparaţiunile încăperilor gimnasiului, întrebuin- țând într'acesta un Secretar, ca să ție registru cuprinqător de primiri şi dări;
iar cheltuiala ce s'ar face se va controlă curat pe fie-care semestru de efort,
spre a fi supusă vederii Nâstre. Pe lângă aceste, eforil gimnasiului vor
îngriji pentru profesori de litere, sciinţe şi de limbi străine; aceștia din
urmă vor predă geografia şi istoria; şi, prin chibzuirea comună cu” pro::
fesorii, vor fixă trebuincidsele. lecţiuni şi clase pentru elevi. Unul dintre
etori va merge odată sati de două ori pe săptămână la șcâlă spre cerSate
a
cetarea bunei ordine.
an, cu incepere
pe
odată
lecţiuni
pentru
vacanţie
4. Ordonămn a se face
de

la 15

15 August,

Iulie şi pânăla

ale lor meditații, să dea ex :arăen,

în care

şi cel'ce

timp,-ocupându-se

cu

elevii

se vor arătă că ati progresat în.

realitate la ale lor lecţiuni, să trâcăîn clasele sus citate.

|

5. Două alte examene pentru elevi ordonăm: cel întâii la 1 Decembre,
răspunde cu
iar cel d'al doilea la 1 Aprilie, la care înfăţişându-se, de vor
dea prese
li
să
August,
lui
luna
din
bravură. la cel din. urmă concurs
|

miurile ce ar găsi cu cale Eforii și profesorii.
6. Aşedăm un doctor care: va primi salariul săi de

siului, spre a căută

Aceste

tâte

gratis

-

”

la cassieria gimna-

pre îmbolnăviţii. dintr'însul, profesori și elev.

administrându-se și instalându se, ordonăm pers6:
cu administr area gimnasiului din Bucuresci a depune

ast-tel

nelor însărcinate
și din cele-l-alte
- tâtă îngrijirea lor şi pentru $co leie: publice din Craiova
ca junimea, înexperienţă,
cu
şi:
încercați
prolesori.
judeţe, procurându-le
ce ai primit
folosul
predă
pâtă
să
văţând. şi formându:şi crescerea întinsele,

alt lucru mai dorit în-"
sprea resultă dintr'insul ceea ce ne este,de cry ce
de cari tot Prinvățătura supușilor Noştri, ca din. nisce isvâre abondente din Ungro-Vlachia

şedlele
cipatul este adăpat. Cele înfiinţate de Noi pentru
a lorşi asiguconservare
şi
întărirea
spre
-aşedându-le şi ordonânîndu-le,
chrisov, mângâindu-Ne
rarea acestor tâte, am d at la lumină acestal Nostru
ce vor domni în țera
Noștri
fraţii
şi
de speranţe bune, că disposiţiuni le aceste
bate, ca unele ce
nepreschim
păstră
vor,
le
it,
Nâstră pe acest tron străluc
£
n
Prin-:
şi credincios
ingri
tui bine > ingrijit
- privesc folosul şi gloria vi itâre a aces
ă,
Nostr
mâna
cu
l
induiscăl
şi
e
:
et
CO,
cipat, sigilându-l cu propr ia Nâstră pecet
și.
Voevod
Gheorghe
(it:
Noştri
iubiții
prea
Lor
punem.martori pre Luminăţiile
Constantin

Voevod

Nostri: Radu

boerii
şi pe prea onorabilii şi nobilisimii bine credincioși

Golescu

Con- . Mare Vistier, Gheorghe Argiropolu Mare Spătar,

Kretzulescu Ban, Barbu Văcărescu Vornic al'Ţăril-de-sus, Constantin
stantin
Bălăceanu Vornic al 'Țăril-de jos, Gheorghe Slătineanu Vornic al politiei, Gri..
gorie Băleanu Vornic al treilea, Dimitrie Racoviţă Vornic al patralea, Gheorghe

al Ţării-de-sus, Constantin Filipescu Logoltt, Mare

Rizu Po, JacoyChristopolu
Obioeiurilor
Mare alal politiei,
LogofătVornic
Ştirbet
e
ajo jez-IRotach
si bei Mare,
Atanasiu
Nenciulescu
Alexandru
Filipescu Logofăt: Mare

stelnie

-
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Şedla
pentru

|
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mare -grecâscă

se reorganisâză.

limbi, sciinţe şi studiy

(1)

Ea

literare. Programele

eforii în înțelegere cu profesorii.
Unul

din

„doctor
" Eforia

pe

fie-ce

plătit din veniturile cutier: șc6lelor.
are grija şi de

Craiova.
„. Dogofât

etori va inspectă şodla

|
mare

inspecţiunea

i
.

...

a

harnic, Stolnicul Nicolae
„Datu-sa

acest.al

.

Nostru

Alexandru

Suţu

Comis

domnese

va

s&ptămână;

șc6la

|

şi profesori

va av

un

|

tutor

şedlelor

din

Ghica

Clucer

mare,

mare.

av6

şi orariile le vor stabili

ț6ră, daci

loan

și din

Ralet

Pa.

chris

ov în al treilea an al Domnie!
Nâstre, în capitala Nostră domnescă în
Bucur
esci, prin îngrijirea prea onorabilelui şi nobilisimului boer
al Nostru fostul Ban Grigorie
Brâncovenu,
anul mâutuirei una mie opt sute patru
-spre-dece, luna Decembre, , care
trecându se
numiții
,

în condica
Elori,
a

Divanului,
-

ordonăm a se păstră în asigurare de
către
a
(semnat) Ioan Gheorghe Caragea.

i
e
George Filipescu Vei Logofet procitoh.
| (Cod. LXX VII, pag. 210 v trad
us de D. Ghermani.)

(1) Numele bun al r&posatului
profesor Lambru încă nu e uitat,
Caragea
r&splătesce meritele aceluia, dând
miluiri nepâtei lui Elisaveta,
în 12
Septembre 1814și unut alt nepo
t, doctorului Nicolaid. _
|
16 Joan Gheorghe Caragea Voev
od î Gospodar zemle vlachiiscoe.
î

=
D-ta: Vel. Vistiere, am vădut
“pentru scăpătăciunea' jăluitorului aretarea ce ne faci printr'acâstă anaforă, ci
şi de rodurile ce ati eșit din osir
silinţa sa, bine-voind poruncim
dia şi
să 'i se facă

jăluitorului adaos de scutelnici
cu din catastih și cu din carte
, de a ave şi el tot atâţia câţi
cei-l-alţi doctori “ay politiei.—18
ati adecăși
13 Aprilie 18. i

(Pecetea pd.)

Vel Logofăt.

„„ (0od. LXXVI, pag. 3)
„Prea

Inălfate Domne,

|

„După luminată porunca
doctorului Panait Nicolaide, Inălţimel Tale, ce-mi s'a
dat la acestă jalbăa
printr acestă jalbă a 'sa le am cercetat și am găsit adevărate arătările câte
face, că atât răposatu unc
fost întâiul dascăl al şeblei
hiu-să. Lambru, ce aă elinesci de aici din poli
aretat,cu t6tă vrednicia,.
tia Bucureseilor; sai
osirdia, și buna silinţă
„ Numai pre cel pământeni
către ucenicii. săi “Şi nu
, ci şi din: streini. ce
i-ai avut la învățătură,
se
,

.

i

„Yor fi două

ISTORIA

examene

„ Duni li-se vor da premii.
Părtaşi

ROMÂNILOR

pe an, la-1

Decembrie

*

unii din boierii din Divan, ca Radu

Golescu
Cel

căror mărturie

Şcolarilor

a

la: reorganisareâ

tzulescu

Barbu

şi la -1 Aprilie.

a

cu Domnitorul Caragea
Vornic,

351:

Văcărescu...

a fi şi

Mare Vistier, Banul C. Kre-

puţin

e adusăîn josul. chris6velor

șe6lelor, socotim

aceştia

sunt dintre boerii

a.

relative la învățământ.

Pentru ca să se pâtă continuă șcâla superidră în localul de la Măgurenu (1) .
văd acum în fiinţă cu cea desăvârşită procopsâlă, câtşi jăluitorul doctor
„să află cu: casă grea însărcinată de copil şi cu nici un ajutor; deci şi pentru rodurile ostenelilor unchiu-săă Lambru Dascălu, ce ai cheltuit într'..:
acâstă Țeră, cum şi pentru neajungerea sa, cu cuviință este a se împărtăşi
din mila Măriei Tale ca să i se facă un prostichii scutâlnici peste cel
„orînduiți din catastihul visteriei, seati să i se orînduiască cu luminată cartea
Măriei Tale lude 10 6meni făr de pricină de dajdie, ca să-i fie pentru cele
de trebuinţă. ale casei, după cum și cei-l-alți doctori ai politiei aă, fiind-că
din cercetările ce am făcut catastihelor vistieriei m& adeveriiii, că cel-l-alţi
doctori cu din catastih cu după cărţi gpd. aă'a ţină câte 30 de scutelnici,
ci pentru cererea ce face jăluitorul : doctor, rămâne la milostivirea Mărie
DIR
Tale.— 1813 Aprilie 9.

Vel Logofăt. |

|
.

-

-

-

LR

a

-

-

-

-

Fiind-că Elisaveta Filip Dascălu nepâta dascălului Lambru, ce aă murit,
care după slujba și strădania tată-săă- întru care s'aii aflat aici în politia
Bucurescilor dascăl

şi procopselă

cu învăţătură

copiilor,

şi după

scăpătă-

Vodă

Ipsilant

ciunea ei întru care se află au avut milă atât prin cărţile altor frați Domni
de mai

nainte,

cartea

cât şi prin

Domniei

Sale

Constantin

-

„ce o vtdum cu lect 1804 Iulie 3, a ţine lude patru Omeni străini şi fără
„pricină de dajdie pentru ajutorul casei “ei; drept aceea dar şi Domnia Mea,
pentru slujba tată săi i sărăcia ei, şi 'strădania unchiu-săă, carele sai aflat

„dascăl mare la şe6la politiei Bucurescilor, milostivindu-Ne şi Domnia Mea
i-am înnoit și i-am. întărit mila ce se arată mai.sus, ca să i se păzescă
nestrămutat, că aşă este porunca Domniei Mele.—1814 Septembre 12...

(Cod. LXXVII pag. 169)
| 11) Şcâla se redeschide
cumentul acesta: -

Io In

e

în localul

Aa

de la “Măgurenu,
-

cum

dovedesce do- |

Gheorghe Caragea Voevod îi Gospodar zemle vlachscoe..

Cu cale fiind chibzuirea D-lor veliţilor boeri, ce ni se arată printr'acâstă
anaforă, primită este Domniei Mele, pe care și întărindu-0, hotărim, ca atât

șcâla să fie nestrămutată de lu aceste case până se va îndeletnici dregerea
,

|
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i

"se otăresce, în 1814, odată cu promulgarea

chrisovului reorganisând acea

şedlei ot Sf. Sava (fâr, de a av6 însă Sfinta Metropolic vre-o altă dicheomă
până

atunci.asupra

că sunt

metoh

se facă

urmare

numitelor

al Sfinte!

spre împlinirea sumei
întru

case,

decât

Metropolii)

cet trebuincidse

numai

cât

şi

pentru

tâte întoemal precum

să-și

pentru

“aibă

bani!

meremetul

numirea

ce

ma!

acestei

mai jos se arată prin

„ D-lor boerilor epitropi ai șcâlei, şi de s6 va întârdiă strîngerea

lor

lipsesc

șcâle, să
îngrijirea

sumei ba-

nilor ce trebuesce pentru mijlocul de mai jos arătat, atunci câţi
vor mai
lipsi, poruncim să-i dea, eparhiile.cu împrumutare făr de dobândă
și apol
îi vor trage din banii șcâlei ai anilor viitori.— 1815 Aprilie
3.

(Pecetea pd.)

Vel Logofkt.

(Cod. LXĂXIV, pag. 82.)
Prea Inălţate Domne,

După
Vel

luminată

Banului

porunca

Grigorie

madelile ce se coprind

Măriei

Brâncoveanu,

'Tale de la acâstă
am

făcut

chibzuire

în anaforă, faţă fiind și

anaforă a D-lui
pentru

Preaosfinţia Sa
Metropolit,și cât pentru: cea dintâi madea
a caselor unde se
domnâscă, care încă de la încheierea păcel
cei dintâi răzmeriţe
„sai fost dat de răposatul boer Vornicul
“Theodorache Baloşi prin

biv

amîndouă

Părintele
află şc6la
a rușilor
afieromă

şi vîngare la Sfinta Metropolie, împreună
cu biserica Măgurenilor, ce este:
impotrivă şi de atunci şi până acum
se numesce
metoh al Metropolici,
iar în

dilele Mărie Sale Constantin

Vodă

Ipsilant, prin

obștâscă chibzuire
cu cale a se face şe6lă domnâscă,
s'a unit la acea chibzuire
şi Preaosfinţia.Sa Părintele Dositeii proin
Mctropolit, dise Preaoslinţia Sa
Părintele Metropolit, că Şi acum de
se va găsi cu cale de către Nola
se
drege aceste case şi a fi tot acolo domnâsca,
șc6lă, nici Preaosfiinţia Sa
nu se impotrivesce fiind acest lucru:
pentru obştesc folos, atâta numar dise,
“ca
nu cu pricina șcOlei să se
găsindu-se

remâie

nestrămutat,_ care

acestă

desghine.
provlimă

metohul de la Metropolie, ci
să
a Preaosfinţier Sale fiind cu cale

rămâne ca și de acum înainte să
[ie cunoscute aceste case de rnetoh
Metropoliei, dar şcâla domnescă
al
să rămâe tot - într'însele până
când va fi
îndeletnicire a se drege școla ot.
Sf. Sava, iar. pentru cheltuiala
meremetului ce trebuesce, peste taleri 30.000,
căci unele din - materialuri sunt
de D-lui Banul Brâncoveanu
puse
cu preț scădut, după care nu
se. pot dam
păra cu rizapazar, se făcu acâstă
se stringe de la preoți şi diaconi chibzuire, adecă: fiind-că din ajutorul ce.
taleri. 9.000, din prisosul venitului de lude po parale 60 pâte să iasă cala
şedlelor alţi

taleri şease sâi şeapte mir
i ca la taleri 2000 din lefi și
emeclicul dascălului Vardalah
paratesit, de aceea şi I6fa numai.
până la sfirşitul “lut A rilie ca însu I sa
pânca se aduce altul pote
să s ile i

se facă Zăbavă de cinci seLse
de ajuns acești bani pentru sămeremetul
luni
iu si i
ȘcOlei spre a se ț
ai
să fie p pentru
inu ] b un repaosul și i odihna
odi
ilor may i ales copca eu temeiii. ca
dascălilor,
meremeturile cele de
socotindu-se pe lângă

sus

şi de jos “câte trebuese

şi aşternutari,

scaune,
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mese, care cu

totul

lipsesc,

se cuvine

să se

chibzuiască

“până la taleri 18.000 pentru care să se facă un catastih

o sumă

de bani

!

şedlă, să se restaure acest local. Cu acest 'scop se aruncă 0 nouă dare
de
câte 60 parale ce se vor percepe de la fie-care preot și diacon. (1) Dăm
de tâte obrazele

a părinţilor arhierei i a tuturor D-lor bosrilor. din. Bucuresci,
ca să d.
-fieş-care ceea-ce se va proerisi, fiind obştesc folos al tuturor, iar de
se va
_* întârdia strîngerea, cei mal sus dise şi se va dă cheder la. lucrul
şcâlei |
şi la prochitimia materialurilor, atunci banii co vor lipsi şi nu se vor pute

împlini dintr'acest ajutor să-i dea eparhiile cu. împrumutare fără dobândă
- şi îl vor trage din. banii şcâlei anilor viitori; iar hotărîrea
cea desăvirşită

rămâne a se face de către Măria 'Ta—
“Semnaţi: Barbu Văcărescu,
Grădişteanu, Nestor Clucer.
(1)

„=

16 loan

Constantin

Gheorghe. Caragea

1815 Martie-29.

Bălăceanu,

Se

Mihalache

Manu, Scarlat
E

Voevod î Gospodur zemle vlachscoe

Intru tâte cele-l-alte primită fiindu-Ne anaforaoa acâsta a D-lor veliţilor

boeri, o întărim

Domnia

Mea,

şi hotărîm

ca întocmai

să se urmeze, afară

numai din îndatorirea. mănăstirilor de a da și ele' sineforaoa ce se arată

mai jos, care acesta
nu o găsim cu: cale, de vreme ce destulă sineforă ai
făcut mănăstirile, precum este sciut, pentru trebuinţa spitalului, și nu este

cu cuviință a se împovără şi cu acest dar, ci hotărim ca acestă sineforă

să se facă

numai

de către preoţi i diaconi

din

tâtă

ţera, dând

fieş-care

din cap în. cap câte parale 60, iar nu numai suma cea orînduită a 3.500
preoţi pentrua căror bani tacsil poruncim D-tale Vel Logofăt de era

de-sus, să se facă domnescul Nostru pitac către Preaosfinţia Sa Părintele .
Metropolitul, ca să serie protopopilor de prin judeţe da totă ţera, spre a
stringe împreună cu ispravnicii judeţului de la preoţii i diaconii fieș-căruia
judeţ aceste câte 60 de parale din capîn cap i de la fieș-care, ferindu-se

însă protopopii a nu îndrăzni să iea măcar un ban mai mult și osebit să

se facă domnescile Nostre porunci judeţelor, -ca împreună cu protopopil
să urmeze a face implinirea de mai sus arătată, priveghind însuși ispravnicii a nu face câtuşi de puţin catahrisis sci încărcătură peste acâstă po-.
runcă a Domnie! Mele, ori să se tăinuiască niscare-vaşi preoţi sâi diaconi;
și împlininiu-se de la preoţii sei diaconil (ieş-căruia judeţ pentru orîn“duitul ajutor al banilor, să se trimiţă aici la D-lui cinstit și credincios”
boerul
Domnie! Mele biv Vel Ban Grigorie Brâncoveanu Eforul şi-cu ale ă
D-sale cărţi, să se dea şi să se cheltuiască prin D-lui în trebuința me-

remetului șc6lei; şi osebit să se facă domnescul Nostru pitac către Preao- :
sfiinţia Sa, Părintele

Metropolit, pentru

trebuinciâsele.. lefi şi alte cheltueli

ale şcâlelor de la viitorul lanuarie înainte,
ca să le iconomisâscă Preaosfinția Sa a le întimpină până când vor începe a veni la Sfînta Metropolie . |

- orînduiţii bani al. şelelor.— 1814 Septembrie. 29...
(Pecetea gpd.) — - aa

* (God. LXXIX,
pag: 337)

P.A.

ae

Urechid.—Toin: X.—Istoria Românilor. a
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în note actele relative la “acestă reparaţiune a şcâlei. Vechiul local de
-şeolă de la St. Sava, numa! după venirea lui Lazăr va fi redat ȘcOlel.
Prea

Inălţate

Domne,

După luminată porunca

Inălţimei

Tale

ce prin pitac

mi

s'a dat ca să

cercetez câtă cheltuială trebuesce pentru dresul şc6lei domnesc, câtă sermaia, aă acum șcdlele şi de vor mai lipsi şi vor mal trebui niscal-va bani

peste

sermaiaoa

ce

vor

fi mar

având,

să

chibzuim

de

unde

să

se

icono:

misescă acel bani, și să arătăm Inălţimei 'Tale prin anaforă, cu vătaf de
Divan; am orînduit pre mai mare-başa împreună cu alţi meşteri lemnari
şi zidari, ca să facă preţuire stricăciunilor ce are şeâla cea mare ot metohul

Măgurenului, şi ne-ai arătat în scris

fieș-care

felurime de material cu prețul

€I, adunat în sumă de taleri 24.895. După acesta adunându
-ne la un loc,
unde viind şi D-lut Vel Vornic al obștirilor, i-am cerut
de ne-ati ar&tat

socotâla de venitul

Decembrie,

din care

şcâlelor pe doi ani, ce se închee la sfirșitul viitorului
peste

cheltuelile

şedlelor

prisosesc

taleri

„60, cu taleri 1.250 l6la dascălului musicos pe cinci luni, de 8.687. bani
până la sfirșitul lui. Decembre, şi ma! lipsind până la trebuinc la August
isa sumă
a dregerei taleri 16.208, am făcut chibzuire de unde să se
dea
acești
bani,
şi

cu slat de obşte se găsi cu cale, ca să se dea numai
acum un ajutor la
“acâstă trebuinţă de la mănăstiri şi de la preoți acești
bani, însă de la mă"năstiri. taleri 10.550 după: suma de bani a școlelor
ce dati pre tot anul, iar
de la 3.500 preoţi po taleri 2 haraciii taleri
- 1.000, şi se adună cu ai mă:
năstirilor taleri 17.550, iar cu mai sus prisosul
„7 26.237 ban! 60; însă aceşti bani de la mănăs numit se fac peste tot taleri

tiri i preoți să fie luminată
Înălţime! “Tale către Preaosfinţia Sa Părintele Metrop
olit, ca'să se
- cisluiască cu bună şi dreptă analoghie pe
tâte mănăstirile.
- porunca

pe preoţi asemenea

şi să se strîngă lăr de zăbav

mari

şi micii

Şi să se dea la deosebită casă unde se va socotiă prin protopopit judeţelor
de către Măria -Ta, spre
a se cheltui la dregerea școlei, dând Preaos
finţia Sa Strașnice porunci pro-:
topopilor, ca să nu se îndrăznâscă a luă: mat
mulți bani de la vre-o mă„năstire seaii de la preoți peste ceeace
se'va cislui şi a le dă să înţelegă,
că acestă dare este numai acum pentru cunos
cuta. trebuinţă a dregerel
Școlel; iar şi între altele 'aci

către acâsta, arătăm Inălţimei Tale, că dascăl
ul
ce printr'o anaforă a unora din: D-lor boerii,
ot lt 1813 întărită
- de” Inălţimea Ta, sai orînduit a deschide
ȘcOlă şi a paradosi meşteşugul
Cântărilor bisericesci, luând din cutia
şcâlelor Iâtăpe lună po taleri 250,
Până la sîrşitul lui Iulie, nu este de
nici
„Teţii curților” domnesci, adecă protopsaltul o trebuinţă,; fiind îndestui cântăşi: deftereul cari “fiind. căci iai
simbriile
lor cu îndestulare din veniturile
bisericilor. domnesci, . sunt înSărcinaţi şi au datorie neapărată a
“Musicos,

ţină
şi a paradosi meșteşugul
"cântărilor. iar acel cântăreţ să lips6scă; a ŞcOlă
căruia I&fă pe 5 lun! de la August până la sfîrşitul lui Decembrie -s'au
şi adaos “între acei taleri 8.687
ce prisosesc din venitul șcOlelor,
iar pentru acea-ce ne'arată D-lui
Vel!
Vornie al obştirilor, că -de la începu
tul viitorului Ianuarie ot l&
inainte n'are de unde să plătâscă
1815
lefile și cele-l-alte următâre cheltucii
ale
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“Cu pitacele din 8 Octobre şi 13 Decembrie 1814 se. ordonă

perceperea

acestei dări, și până la încasarea e! Domnitorul ordonă Metropolitului, ca
de 1 Ianuarie 1815, să iconomisescă lefile şi cheltuelile şcâlei a se da.!1) .

școlelor, căci tocmai la Sfintul Gheorghe încep a veni

polie, de

.

.

.

.

.

se va

da luminată: porunca

slinţia Sa Părintele . Metropolit, ca să. întîmpine

vremea

când

încep

a veni banii spre

bani -de la Metro- |

Mărie!

Tale

către

acâstă trebuință

a nu rămân

Preao-

până

la

şesla lipsită; așijderea

arătăm Măriei Tale, că după îngrijirea ce al Măria Ta pentru cele folositâre

patriei, s'aii adăogat irat not de-la suma preoților cea hotărită, ca peste
„taleri 5 de preot ce da mal înainte pe.an, să dea alți trei la cutia șc6lelor şi a milosteniilor şi din taleri 10.500 ce se adună acest venit pe an.

se cuvine să ieaşi cutia 'şedlelor pe

jumătate, taleri 5.250, dar n'aă luat

nimic pe doi anl. trecuţi; ci tot acel adaos de la preoţi sati luat pe sema
cutiei milosteniei de sati dat şi sai cheltuit în trebuinţele ei, iar de acum
înainte să fie luminată porunca Măriei 'Tale, ca banii acestui venit -pe jumătate, ce sunt al şcdlelor, să nu se mai dea în cheltuelale
i cutiei mi-.
„losteniei, ci împreunându-se cu celălalt irat al cutiei şce6lelor,-care este
„taleri

21.050

şi cu

va rămân6

peste

ca altă dată 'când
dintracel

acest

adaos

se

fac

lefk şi alte cheltueli

peste tot

taleri

26.300,

să se dea în dobindă

va avea trebuinţă şcâla de meremet

bani; iar

Inălţimea Ta—.1814,

hotărîrea

cea

August 27.

desăvirşită

rămânea

-

prisosul

ce

la loc. sigur,.

să se cheltuiască
se face de

către

Grigorie Brâncoveanu, Constantin Vel Ban, Barbu Văcărescu Vel Vornic, Constantin Bălciceanu Vel Vornic, - Grigorie Vel Logofăt, “Constantin Vel' Logoft,..

" Nestor Clucer.

“

|

De unde sunt să se dea bunii ce trebuesc pentru dregerea școlelor.
Taleri

Bani

.

8.687,00.
IE

e

a

”

o

-

E

.

Ce. prisosesc din dol ani cese închee la sfârşitul lui Decernbre
cu taleri 1.250 l6la dascălului musicos pe 5 luni, de la August
până la sfirşitul lui Decembre, ce se opresc a nu se da fiind

"însuşi.şi protopsaltis.
mănăstirilor

a

.

Banii

1.000,—

-

Dela preoţi 3.500 po taleri 2 delude, ce se orinduesc acum

2623760...

e

e

--

.

"10.550,—

Aa

e

_

SI

să dea. .

_

(1) S'aă făcut pitac catre Preaosfinţia
Sa Părintele Metropolit cu asemenea

cuprindere, cum şi deosebit pitac iarăşi după cuprinderea anaforalei cei
întărite, ca de la qi întâi de Ianuarie viitor să iconomisâscă lefileşi cheltuelile şcâlei a se da până vor veni banii de afară.—1814 Octombrie 8.. „i

(Cod, LĂXIV,
fila 148) -

|

.
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|

-
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Cu începsre de la "Ianuarie 1815 Grigorie Brâncoveanu este din noi însărcinat, cu ţinerea casei veniturilor șc6lei domnescl.La 17 Ianuarie 1815
"Domnitorul scrie Mitropolitului, ca cei 26.520 taleri cât urcă suma dăre!
Cărți deschise pe la tole judeţele de a da fie-care preot î diacon

D-vostră ispravnicilor ot sud ....

întărirea

ce am

- la trecutul
domnesc

dat

Domnia

Septembrie

de aici din

Mea

29,. pentru
Bucuresci,

sănătate,

la obşteasca

am

v& facem
ce

trebue la

de la toţi preoţii

i diaconii, aceste

dresul

ca toți preoții i diaconii

totă 'Țâra Domniei Mele, să dea fieş care din cap în
pentru al cărora bani taxil cu tâte că am poruncit
sfinţiei Sale Părintelui Metropolitul, prin pitac, ca să
prin judeţe din totă 'Țera, spre a stringe dimpreună cu

judeţ,

în scire, că prin

anatoră a D lor boerilor, de

cheltuiala
hotărît,

|

|

câte parale. 60.

şcolei
din

cap, câte parale 60,
Domnia Mea Preaoscrie protopopilor de
ispravnicii fieş-cărui

câte 60 de parale

din cap în cap,

ierindu-se însă prutopopii a nu îndrăsni să ica măcar un ban mal mult.
Deosebit poruncim Domnia Mea şi D-vstră, ispravnicilor, ca împreună

cu protopopii să urmaţi u se iace împlinirea de mai sus arătată, priveghiând înşivă D-vâstră a nu se face câtuși de puţin catahrisis sâă încăr'cătură peste acâstă poruncă a Domnie! mele, or! să se tăinuiască niscal-va
preoţi s6i diaconi, și împlinindu-se de la preoţi şi diaconi, acest orinduit

ajutor

al

Domnie!

banilor,

Mele

să

biv

Vel

se: trimiţă aie! la D-lut
banul

Grigorie

cinstit şi credincios” boerul

Brâncoveanu,

etorul

şcâlelor:

dom:
nesci.. ca să se «lea și să se cheltuiască prin D-lui în trebuinţa meremetulu
i

șc6lelor.

| saam

receh gpd.

—

(Cod. LXXIV, filă 147 v)
A

1814 Octobre8.

a

Da

doua publicaţie pentru câle doi zloți de preol i diacon ca să trimiţă
.
făr de zăbavă banii, și cu calastil şi mamaă la Dâmbovița
Su
și Ol nu sati făcut.
|
a
"16

loan

Gheorghe

Caragea

Voevod

i Gospodar

D-v6stră ispravnicilor ot sud... ... ; sănătate,

zemle vlachscoe.

încă de la

|

Octobre 8 sai
dat porunca Domniei. Mele către D-vostră, după obștesc
a hotărire, ce s'aii
făcut, pentru cheltuiala cea trebuin“i6să a. dresulu
i ședlei domnesci de
"aici din” Bucuresci, ca de la toţi. preoţii i
'diavonir ce se află într'acest
judeţ să strîngeţi împreună cu protopopii de
la fieș care, din cap. în cap,
«câte. parale 60, ferinduse însă protopopii a nu
îndrăzni să iea măcar un
«ban
mal mult, precum. şi D-vâstră'
aţi fost “Îndatoraţi, ca împlinirea. să
„se facă făr de zăbavă, priveghind a nu 'se
lace cât'de puţin catahrisis sei
Încărcături,. ori să se tăinuiască niscai! preoţi
s6u diaconi, ci de la toţi câţi
„se alla într'acel judeţsă se împlinâscă acest
'orinduit ajutor al banilor,
>

>
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şcolare a clerului din Eparchia Sa, să aibă a-l trimite lui Grigore
coveanu. De sigur pitace anal6ge s'ai trimis şi Episcopilor. (1)
Cu greii. se stringeai
parale

de

preot

banii şceâlelor. Şi mai grea

şi diacon

pentru .repararea

strînseră cele-l-alte 60

şedlelor

probâză actele de la 5, 11şi 26 Februarie

Brân-

din „Bucuresci,

cum

1815, ce dăm în notă. (9)

*

şi să se trimiţă la D-lui cinstit şi credincios boerul Domniet Mele biv Vel .
Ban Grigorie Brâncoveanu etorul şcâlelor domnesci, ca prin D-lui să se.
cheltuiască în trebuinţa meremetului şcâlei, acum D-lur Banul ne făcu

arătare, că de

la D-vâstră n'ai

venit nici

un ban

dintr'acâstă

orinduială,

şi cu mirare ne-ai fost: de ce să amelisiţi şi să nu săvirșiţi porunca ce vi
se dă odată, ci aţi lăsat-o la prelungiri? pentru care sunteţi
vinovaţi și
eră să vi se trimiţă şi mumbaşir, dar de acâstă dată vi se trece cu vederea,
şi iată v& poruncim straşnic, ca cum mai fâr-de-zăbavă să trimiteţi banii - cu catastih anume de toţi preoţii seaii diaconii şi din ce sat sai împlinit
aceşti ban!, şi de primirea poruncei şi că aţi trimis banii cu catastih curat

să avem r&spuns, care îl așteptăm, şi fiţi sănătoşi. —

1814

Decembre

13.

(Cod. LXXIV fila 162).
(1) Jo Joan

Gheorghe

Caragea

“Voevcd î Gospodar

zenle vlachscoe,

Preaosfinţia “Ta Părinte Metropolite, [iind-că pre D-lu! cinstitși credincios
boerul Domaiel Mele biv Vel Ban Grigore Brâncoveanu lam însărcinat
Domnia

Mea

cu

ţinerea

acestul venit ce se aduc

casei

venitului

la slinta

şcolei domnesci,

metropolie

porunvim
ca

banii

|

peste an din sumaatrel mii

,

cinci sute preoţi, după domnâsca -Nâstră hotărire, adecă taleri 3 din'taleri 5 :

.

ce erai orinduiţi mail dinuinte pe fieş-care preot din mai sus ar&tatul număr şi taleri unul şi jumătate din taleri3 ceam mal adăogat l)omnia Mea, .
în urmă şi se strîne în două câşturi pe an, adecă jumătate la si. Dimitrie
şi jumătate la sf. Gheorghie, cari fac taleri 15 750 -pe an de la preoții ta-

leri 10.770 de la mănăstiri, cari fac peste tot taleri: 26.520, să aibl ut da.
Preaosfinţia Ta de la viitorul Aprilie înainte la d-lui mal sus numitul boer,
luând adeverinţă de primirea lor. Tolco pisah gpd. — 1815 Ianuarie 17.
(2) La-2 Februarie 1815 Grigorie Brâncoveanu biv Vel Ban supune lui lon

Caragea o anaforă prin care arată, că Domnitorul a hotărit ca cele 3 mănă-

năstiri ce erai date pentru întreţinerea. spitulelor şi a orfanotrofiei, să nu
mal fie afectate la 'acâstă 'tr6bă. Acum. Metropolitul, la darea socotelelor ba“nilor şedlelor, scade «fără nici .o orînduială». banii ce apucaseră a daacele .
mănăstiri, din aceşti bani, spre dauna șc6lelor. Brâncoveanu cere lui Caragea

să ordone. Metropolitului«
sumă şi sai

ca acei ban!

iertat acele înănăstari a nu

ai şc6lelor, care este o prea puţină
plăti nimica de acum

inainte,

ca,

să se pâtă ajută locurile unde sunt închinate, —să-i analoghisscă Preaosfinţia
Sa pe cele-l-alte mănăstiri cu drâptă cumpănire..... ca iratul șcâlelor să
rămână

tot-deauna

întreg şi neîmpuţinat,şi

fiind că aceste iraturi sunt de_-

mare ajutor şedlelor întru întimpinarea trebuinţelor cheltuelelor şi dregerel
a

i

ei .
îiOT
IO
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a

i

a
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Dificultăţi financiare întîmpină şcolile în 1814 şi 1815 şi din alte privinţi,

cum probeză actele din note:

E

E

„care urmză a se face, pentru odihna dascălilor și a ucenicilor,
și nu
cuvine.a se împuţină, ci incă a se ma! spori, spro obștesc folos .. .»

se

(Cod. LYPIII, pag. 316)
La 5 Februarie

Numai.

după

1815

ce loan

Domnitorul
Caragea

aprobă.

va destina veniturile mănăstire! Glavacioc

la şedle, ele vor avea un budget mal asigurat. Dăm în anexe
un «perelips»
de toate moșiile șcâlelor, așa cum le aflăm nu târqiă după
Ioan Caragea
In

11 Februarie

1815

Grigorie

Brâncoveanu

Naziru

lui Vodă, cu anafora, că din taleri 8.625 ce la socotell şedlelor se jăluesce
i resultă că o dator
Vornicul Obştirilor la cutia șe6lelor,
nu i se dai 'decât taleri 2.607, sub
cuvânt că de la Metropolie nu s'aiă primit totă
Metropolitului, la 24 Februarie, să plătâscă iratulsuma iratului. Vodă ordonă
datorat şi un mumbașir
să împlinâscă banii de la Vornicia obştirilor.

+ (Cod. LVIII, pag. 407)
14 porunci la 14 judeţe, ca să trimiță ispravnici
i rămdășița celor câte parale
60 pentru meremetul școlelor şi că nu ai
a se scădeă la socoldlă cu nici :
y
un fel de numire adecă: scutiți, clerici
și zapcii, ci să plătescă toți de rînd.
D-vostră ispravnicilor ot sud..... sănăt
Grigore Brâncoveanu nazîrul şeolelor domnate. Fiind-că D-lui biv Vel Ban.
esci prin anaforaoa ce ne-ait
"dat, de la 18 ale aceștii luni, face ar&ta
re, că sunt peste cinci luni! trecute
de când vi s'aii trimis în două rîndurj
împliniţi de la. fieş-care preot şi diacon prin poruncile Domniei Mele, ca să
po parale 60 de lude, "pentru meremetul șc6lelor ot Bucuresci și până acum
o prea puţină sumă de bani
aţi trimes; vi sau scris și din partea
D-lui -în patru rînduri până acum şi *
„eră a vi. se trimite şi mumbașir
cu greu trepăd, dar trecendu-vă
şi de astă
ună dată cu vederea, iată ȘI acum
a treia Oră straşnic vă poruncim
* când şi acum în
, ca

soroe de cinci,
de bani ce mal Jos se însemnză, mult dece dile, nu -veţi proftacsi cusurul.
nu numai vi se va trimite mumbaș
ir

de semă,

la poruncile. Domnie
„Protopopl pricinuese.de acest i mele; deosebit de acâsta, fiind-că -unii din
obștese ajutor ase scădea din
unii din preoţi cu nume de
socotelă. cu.
clerici scutiți şi

_

acesta

că,

ca

la un: lucru

zapcit,

poruncim

și

pentru

ce este pentru binele și
Pliniţi de la fieș-care,. din cap
folosul
în: cap, fără deosebire și înda obșştiei, să îm- Siţila D-lui mai sus num
tă să-i proftac-.
tovit.. | saam receh 8pd. —itul boer, de unde să luaţi și cfitanţie Că-aţi is1815 Februarie 26.
|
e
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Cu tâte pitacele

şi chrisovele

date

pentru

-

.
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reorganisarea şedlelor, localul -

şelei vechi mal eră, în Ianuarie 1815, ocupat de fel-de-fel de-6meni străini

învățămîntului. Caragea primind la 14 Decembrie 1814 anaforaoca dela Vel
Logofăt Gheorgache Filipescu cu listă de persânele cari locuesc pe ne.
dreptîn acea şcâlă, ordonă dar, să fie datâre aceste persâne, cele cu avere, .
„dea
plăti chirie bisericei, afară de câte-va: văduve sărace, dar nu se pare.

preocupat cu nevoia deşertări! caselor vechi
de la Sf. Sava în favârea şcâlel. (1)
Asemenea sai făcut şi la isprăvnicatul de Argeș, ce n'at trimes nici o
E
Ri
para dintraceşti bani...
Cum și la D-luY Vornic al obştirilor, cu asemenea cuprindere: să răso
a
Să
pundă toţi de obşte.
S
(1) J& Ioan Gheorghe

Caragea. Voevod î- Gospodar zemule vlachscoe. . .

D-ta Vel Logofăt de "Ţera-de:sus, am v&dut
faci

printr'acestă

anatoră

şi

chibzuind

Domnia

Mea aretarea ce ne

şi înşi-ne cererea

jăluitorului, dicem

că nu este cu cuviinţă ajutorul și: folosul care este trebuinvios altuia să-l “dobândâscă alţii. cari n'au trebuinţă de ajutor, ci se cuvine a se face către
cel ce sunt în adevăr săraci şi lipsiţi. Drept aceea şi poruncim,.
ca toţi
aceia ce ţin odăi la aceste case ot mănăstirea Sf. Sava, ce aă fost şcâlă
şi ati mijloc a plăti chirie, să fie datori a plăti aşedânduii cu egumenul la
o cuviinui6să tocmâlă, iar cel ce naă mijloc a plăti chirie, fiind săraci,

aceştia să nu se supere, dar însă să ţie numai atâtea odă! câte adecă se
cuvine a ave un sărac ca aceştia, iar nu câte 4, 5, 6, 8 şi mal multe.—

1815

Ianuarie

.-:

Se

(Cod. LXXVIII,

o

e

A

-

21. .:

(Pecetea 'gpd.)

-

Vel

Logoltt.

pag. 255.)

=

«Prea

Inălţate

Dâmne,

_

i

|

După luminată porunca Inălţimei Tale -ce mi se dă la acestă jalbă a cuviosului Ignatie egumenul mănăstirei Sf. Sava, făcând cercetare, mă pliro„forisil, că în cusele ce a fost 'șcdlă, se afli mulți şedend. însă făr de vre-un
aşeqămînt cu mănăstirea şi nu dati la mănăstire nimic, ci pentru zidirea, acestor case am ar&tat Măriei Tale prin osebită anaforă şi unii, dintr'aceştia fiind cu stare, cu dreptate este de a da chirie, mai vertos aceia
cari ţin odăi bune şi multe, iar alţii fiind: săraci, aceia se cuvine să fie
apărați și iată-ar&t mal jos cine anume sunt şi câte odăi ține lieş-care Și
"care se cuvine a dă chirie şi care nu, ca aceia ce.se cuvine ă da chirie,
prin 'luminată

porunca

Măriei

Tale, să

se îndatoreze

a

se aședă cu

mănă-

stirea și a plăti chirie, cum şi.alţii ce vor veni să, ş6dă, întâl să se. aşede
şi așia să intrea șede, ca cu acâsta să-şi aibă şi mănăstirea folosul ei,
_ iar hotărirea r&mâne a se face de către Inălţimea Ta.— 1814 Decembrie 14.
Gheorgache Filipescu
i,

A

”

„

Da

PL

7

Vel

Logofăt.
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După o ulteridră întâmplătâre trecere a lu! Vodă-pe la localul şcâlei
din Măgurânu, găsind că şcâla nu funcţionâză, și că nu se ropară, cu tote anteridrele ordine date, Caragia cu un noii ordin cere activarea lucrului,
“La 9 Mait 1815, Domnitorul, constată că localul şc6lei nu era încă gata,
sub pretext că nu ajunseseră bani! aruncaţi din noi asupra clericilor. Ca:

Cek ce fin odăi la Sf Saca
9 terzibașa, însă:
|
3 în care șede el cu nevasta.
“1 boltă

mare, ţine

lucrători

1 ţine cărbunărie.

1 ţine cuhnie.
tot terzibaşa,

-

-

croitori..|

.

.

|

însă:

1 mare în care lucreză călfile croitori.
1 ş6de vizitiul.
|
ă
a

1 ţine cal.
„6

becerul

sus

*

curţei gospod,

| jos

însă:

4 ţine în rînd pentru el cu soția lu! i cu slugile,/
ţine și sala jJum&tate închisă cu clucer, sus.
.
3
|
„tot
becerul,
“I--băcănie..

„1

zarzavaturi

--6

Maria

însă:

_

jos

”

-

medelniceresa,

3 pentru sine...

-

s6cra medelnicerului

2 pentru slujnice şi cămară.
1 bucătărie.

Manole,

însă:

= O

1

A

=]

| sus

|

Medelnicerul Manole,

însă:

_

pentru el cu mumă-sa, care 0 aștptă. |
“1 mare bucătărie pentru slugi.
|
“Tot medelnicerul, însă:

Sus

|

magazie cu lemne... |

„grajd de caj.
butcile.

7

-

.

jos

e
ÎN

ÎN

.

-

MR

E
13 Costache Filopopolitu, ce este
capuc
hehai
a
la
Nicopo
l, însă:
3 le ţine el cu slugile lu.
...
(o

e

3 ține mumă-sa cu soţia sa;
foişorul îl are bucătărie. |
sus
2 iar lângă acesteale ține tot
d-lui. Costache Filopopolitu |
Si
5 le ţine închise cu lacăte, jos.
îi
Ra
13.

meta

)
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ragea ordonă activarea reparaţiunilor, de- 6re-ce a dispus ca sumele. ne-:
cesare spre acest scop, 'să se împrumute casei ședlelor de: la, Eparhil, fără
dobândă. (1)
La începerea noului an şcolar, În Soptemhre, localul şcâlet fiind res- .
2 Costea 'petraru. |
1 Antonie cârciumaru..

1-Matei zugravu.
2 Zisu-ce a fost cotar.

.

IE

e

Aa

- 1 Safta văduva, săracă.
1 Raicu arnăutu.
2 Maria văduva:

1 Sterie petraru.

1 Aspra văduva.
1 Nicolae petraru, ce se află la Iași acum dus şi-a
la doi feciori al lui să ședă, până când va veni.
_3_Nicolae
3
luzbaşa.
-

lăsat. acea

odae

Cei scăpătați din odăile de jos, cari se arată” și mai sus și nu ai să se

supere la plată de chirie, însă:
Salta văduva.
Maria văduva.
.
Aspra văduva.

Nicola iuzbașa

|
.

de harem.

i 16 loan Gheorghe

Caragea

ă

Aa
a

|

-

-

|

Voevod, î Gospodar zemlă vlachscoe.

Dovăstră orînduiţilor boeri efori ai şcălelor elinesci, cu mirare amn vădut
„Domnia

Mea

buincidse

câte privesc
niei Mele,

trecând

pentru

pe la școlă o mare neîngrijire şi negătire a celor tre- .

dregerea şi meremetul. şcâlei, în vreme

ce tâte înlesnirile

spre. săvirşirea acestui. meremet vi s'aă făcut

căci iratul

"a se face de

şcâlelor

la preoţi,

s'aii

venitul

mai

şcolei

adăogat cu "ajutorul

cel canonisit

ce

dă de dou& ori pe an am poruncit să se răspundă

din parte Domce am

hotărît

este orînduit a se

tot-de-odată

acum

la:

trecutul Sf. Gheorghe, lipsa cheltuelei ce nu se ajunge spre săvîrşirea me„zemetului după anaforaoa - D-lor 'veliţilor boeri,: am poruncit a se. dă la

casa șe6lel cu împrumutare
tragă apoi
sus ar&tate

din
s'au

de la eparhii făr de dobândă şi eparhiile să-și .

viitorele iraturi ale şedlei; când dar
făcut

cuviinci6sa

înlesnire,

cerem

prin mijlocele de majși poruncim,

să arătaţi:

Domniei Mele: care este cuvintul și „pricina neîngrijire! şi întârdierei : ce
'vedem că se face la începerea, şi. săvîrşirea meremetului? cară acâstă ară-

tare o şi aşteptăm făr de zăbavă. Tolco pisah. spă.—
(Pecetea apă)

„

(Cod. LXXIV, fila 198 »)

Da

i

i

|

1815 Maii 9.
aa

Vel Logolăt. .

-
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finea anului

nitul

casei

șeolelor

1815,

Caragea

școlelor, care

din judeţe

nu

este

nevoit

să se

ajungea după

cu dascali români.

Cu

ocupe

din

nevoile şcOlei
pitacul

sti

noii

cu ve-

grecesci

din Decembre

şi ale
1815

Caragea aprobă aruncarea asupra părţei bisericesci a sumei de taleri 54.931
(din

cu

care

12.250

sunt a se

cislă mănăstirile,

adaogă

şi venitul

dă la, cutia șcâlelor)

precum

mănăstire)

am

vădut,

La acestă ocasiune

sunt numiţi

biv Vel Vistier Constantin

venit,

Caragea

dascalilor.»
din

noii

Efori

Filipescu, biv Vel Ban

profesiune special formată pentru cursurile

întreruptă armonie,

acest

Glavacioc, «spre mal mult ajutor și întemeiere

„a şedlelor şi spre odihnai repaosul
„_

și taleri 12.000 ati să-i dea

Pe lingă

înţelegere

și buna

de

ordine

ar şcOlelor:

Metropolitul,

Grigorie

Brâncoveanu,

filosofie, ca să ţină în. ne-

pre

prolusori,

cari să-şi în-

deplinâscă datoria fără preget şi cu tragere de inimă şi căldurâsă rivnă
avend, ca ţintă binele comun şi progresul levilor şi silindu-se prin'o pro-

cedare

dibace

Eminentul

director_al

să aducă

râde

folositâre, am

profesor d-nu Ștefan Comito
șcâlei cu-prea

încuviințatîn comun

acord pre

pentru clasa de filosofiv şi ca co-

Cuvioșia Sa, Eminentul

D-nu Neofit

Duca; ast-fel
„că ambii însuileţiţi de aceeași râvnă și amor propriii și de o potrivă
ascul:
taţi, să stabilescă în: comun cea mai bună disposițiune a şcâlei,
aducând
şi ordinea în lecţiuni şi adevărate râde, cari vor resultă
cu abundență din
îngrijirea lor şi din silinţele active ce vor depune. De aceea
cu umilinţă
comunicând
Înălţime! Tale de Dumneqei păzită comuna nstră
cerere şi
votare.a eruditului şi distinsului filosot D-nu Ştefan:
Comito, rugăm şi pre

Inălţimea Vâstră, să o agreeze cu obicinuita-l părintâscă
bună-voinţă şi să
aprobare, pentru că, asigurându-ne de primirea
oficială ce i se va face, să orăbim fericita, venire a
Eminentului- protesor
în Bucuresci.— 1815 Septembre 10.
e
a
„Neofi
ne acorde şi 'stăpânâsca-l

t Duca, Constantie
îrabili), Nestor Cluciar.

din

Buzeii,
|

Grigore Brâncoveanu,
Sai
„a

(2. nedisci„.

„* (0od. LXXXII, fila. 65)
- Joan

Gheorghe Carasgea „ Concordia între învăţători fiind absolut neces
ară, căcă-ea produce. materie. bogată pentru învăţătură, iar acesta
a nOstră afirmare comună fiind
„dovedită, suntem convinși că Prea Cuviosul
Neofit Duca şi Ştefan Comito
rivalisând de zel între dinşii și amândoi
fiind de aceleaşi păreri şi de.o
potrivă ascultați, rodele.-ce vor aduce vor
senta n6stră domnâscă sancționare ordon fi abundente. De aceea prin preăm, că după înalta nâstră aprobare şi alegere să fie chiemat

Ștefan -Comito ca profesor la cursurile
de
filosofie la gimnasiul din Scaunul nostr
u Domnesc din Bucuresci,-— 1815
- Septembrie 14.
|
|
(Sigiliul) . (Cod. LĂXĂIL,- fila
So

Ia
64)

-

7
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vreme

Brâncoveanu
(1)

Io

Vel Post. şi

D.

biv

Vei

Vornic

|
C.

885
Bălăceanu.

Grigorie

-

este special însărcinat a ţine casa șcâlelor. (1)

Joan

Gheorghe

Caragea

Voevod i Gospodar. zennle vlahscoe.

Cetindu-s6 înaintea Domniei Mele acâstă obştâscă anaforă
a D-lor boerilor, ne îndestulăm că slirşitul acestui nizam ce aii găsit D-lor cucale a se
întocmi pentru a şedlelor orinduială şi bună stare, privesce numai spre a
se împlini trebuincidsele cheltueli, ca să se păzescă nestrămutată şi întrâgă întocmirea și buna fiinţă a șcdlelor acestea. Dar fiind sfirşitul chib“ zuirei D-lor boerilor, ori în ce chip se va face împlinirea acestor taleri
54.931 de la preoţi i diaconi şi acelor taleri 12.000 de la mănăstiri, câtuși
de puţin: nu zăticnesce trebuința ședlelor, a cărora sumă de se și-vede cu
adăogire peste ceea-ce se răspundea până acum de la preoţi i diaconi, şi
de la mănăstiri, fiind însă că.şi cheltuelile școlelor sunt adăogate,. după
trebuință şi datorie mal virtos a părței bisericesci este de a se arătă tot.
deauna cu rîvnă și ajutor, spre întregimea unui acest fel de obştesc folos, -.
isvoritor al rodului învețăturei, care este cea mai de trebuinţă la biseri- cescul' podvighii, spre povăţuirea purtătorilor acestui cin la cunoscinţa
fiinţei şi a.datorici podvigului bisericesc; de aceea este primită Domniei.
Mele şi hotărîm, ca de 'acum înainte pe. tot anul să fie datore partea bisericescă a respundă, însă: preoţii i diaconil dintr'acâstă 'Țeră câte taleri
51931 (din cari ai a.se da la cutia milosteniilor taleri 12.250) şi taleri
19.000 mănăstirilor, cari aceşti bani împlinindu-se de către Preaosfinţia Sa
Părintele 'Metropolitul, atât dintru a prea sfiinţiei sale: eparchie, cât şi din

judeţele episcopilor, prin sfinţia lor episcopii, să-l răspundă la casa şcolelor în două câştiuri, însă jumătate la începutul anului viitor I6t 1816, April
23 şi cel-l-alți jumătete la sfintul Dumitru, fără de a se supără câtușşi de
puțin. cu acestă pricinuire a adăugirei, preoţii ce vor ave la mânele lor sineturi domnesci de apărare şi scutire i câţi vorfi sacaţi, sau “de la cei

dajnică preoți și diaconi i de.la mănastiri, a se stringe un ban măcar mat.
_mult peste împlinirea sumei de. may” sus arâtată, ci atât “Preaosfinţia” Sa

Parintele Metropolitul, cât şi sfinţia lor Episcopii, să îngrijescă cu prive" ghere de a se“strînge aceşti bani cu bunăși drâptă cumpănire, neîngăse.nă_ duind după a duhovnicescel păstorie rîvnă şi neaperată datorie, a
care
lângă
pe
stăpânirei;
neprimite
încărcături:
cu
diaconii
păstui preoţii i
D-lor.
cum
după
acest venit al şedlelor, bine voim Domnia Mea, să primim,
din
hoeril ai găsit cu 'cale, de a se adăogă şi mănăstirea „Glavaciogul

“sud. Vlaşea, cu tâte veniturile ei, spre mai mult ajutor i întemeere a şeoefori al
lelor și spre odihna.i repaosul dascălilor; şi către. acâsta orinduim
Ban
Vel
biv
Dilui
pre
i
Metropolitul
şcâlelor pre Preaosfinţia Sa Părintele

biv Vel
Grigorie Brâncoveanu, i pre cel după vreme Vel Post. şi pre D-lui
a o ţine unul
Vornic

Constantin

din D-lor, adecă

Bălăceanu,

D-lui biv

Vel

iar

cu

casa școlelor însărcinăm

Ban Grigorie Isrâncoveanu, și D lui de două

ca cu toți
oripe an să arăte către cei l-alţi sin Etori socotelile şedlelor, adesea,
că
însă
.chibzuindu-se
închee,
le
să
și
teorisescă
le
să
“împreună,
potă
se
să
şi
prisos
de
cele
va fi 'cu putinţă să se scaqă cheltuelele
pe cât

N

-
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| Sporirea venitului case! şeslelor se legitim
ă
scalilor români .de prin judeţe.
Da
- „lacă budgetul șeslelor în 1815 Noembrie:
Taleri

4.000

Dascălul Neofit,

4.000

lilosoful,

2.500

Al doilea

4.000 Alt filosof, ..

:

.

.

-

.-.

.

dascăl,

.

Hristodoru,

Vasile,

Doftorul

.

pe lună po taleri 333 banr 36

.

...

.

.

.

»

DD

Panaiotache,

.

.

.

.

..

„1.200
2.400

Someşul.

..

Bucătarul,

.

..

:

Dascălul

franţez,

-.

..

2

.

"2.400 Dascălul latin Şi nomicos,

„2.000

»

Cheltuely

.

»

166

»

100.

p

»

»

»

150

»

»

100

»

dn

9»

.

208

o»

36

36

72

. pe lună po taleri 125 bany —

DD

Bmeclicul pe un an,

36

888»

>»

.»

>»
„1.200 Dascălul slovan ot Sf. Gheorghe
vechii, »
1.800
300

338

. DD

„1.500 Dascălul Grămaticu,
1.800

novoia salarelor da-

ddd»

2.000_Al treilea dascăl, Gheorghe,

1.200" Dascălul

şi prin
-

o»

Di»

o»

»

ww

150
o»

25

»

0600

»

pi

întemplătâre la meremetul de peste
an;
7.200 La 20 ucenici sărmani pe lună
po taleri 30 fieș-care.
2.500 Pentru darur

200

»

200

—

—

pp

=

v»:

—

»

—

»

»

—

—

i a se dă ucenicilor când li se
va face examen.
1.000 Pentru a se cumpăra cărţi
și ergalii, ale epistimiilor trebuincid
se și
pentru sporirea lefilor dascălilor
de
să rămâe pe ceea-ce s'au aședat până la ecsiminie înainte nefiind mulțămiţi
a se aședă ședle rumânesci pe In araşel la viitorul Aprilie I& 1816 şi pentru
e judeţelor unde va fi trebuinţă. (1)

ÎI

n

2

OI

.

pazi întocmirea şi fiinţa școlei cu chelt
uială may
banilorsă
.

-

”

-.

:

a

T

puţină și acel

“

prisos al
se păstreze f6rte bine pentru întâmplătr
e trebuințe ale șcâlelor.
Cu aceste dar osebiri ce se arată
mai sus, întărim Domnia Mea acest
ă ob.
'ştescă anaforă a D-lor boerilor
şi întocmai poruncim D-tale Vel
Logofete
de 'Țera-de-sus, să se facă şi
chrisovul, Domnie!

Mele. — 1815

MS
|

(1) Prea Inălţate Domne,

Decembrie. -

Vel Logofăt.

(Cod. LXXXUI, fila 227).
|

„După luminată porunca, Măriel

biv Vel Banului Grigorie BrâncoTale,ce imi s'a dat la anătoraoa D-lut
cum că s'âti primit de către Inăl-”
țimea Ta dreptele provlimata, ce faceveanu,
D-lui
pentru sporirea veniturilor şcolei,
cu analoghia cea cuviinciosă' după
vrem
de ea
acum' și scumpetea lucru
rilor și plata relelor simbrii, ca
'să se găsescă mijlâcele cele cu
cale spre
lipsei ce se va dovedi:că are
casa șcOlei estimp, a se îndestul
dascălii i ucenicii “cei săraci
ă
şi a''se întâ
împlinirea

ci0se,

cum

și veniturile şcâlei

mpină

șă se -toomâscă

și alte.

cheltueli

de acum

trebuin-

înainte a fi de
7

-

.
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un act din care se vede, că pentru internarea de

ajuns, cu adăogire peste ceea-ce ai fost până acum şi să se chibzuiască
de unde sunt să se împlinâscă pe fieş-care an fără strămutare, ca să se
păzscă

şi

orînduelile

să potă

şi

D-lor

ce

prin

luminat

chrisovul Mărie!

Tale_a!

aşedat

.

pentru acestă şeolă, să fie şi dascălii odihniţi şi să vadă spor în faptă, și
Elorii

cu

înlesnire

a chivernisi

școla; pentru

care. tâte

aceste mijloce ne poruncesce Măria Ta, ca împreună cu D-lor boerii efori
ai șe6lei chibzuindu-ne, cum și ori-ce dreptăți va mai arătă Casa $cdlei şi

catastişe.
de tâtă lepsodosia cercetându-le,
să facem Măriei Tale anaforâ
fără zăbavă, prin epistasia D-lui Vel Logotătului de “Ţâra-de:sus, arătătore
de tote pe larg şi chibzuirea ce vom găsi cu cale pentru sporirea veniturilor şcâlei, ca să se puie negreșit în bună şi temeinică orînduială, ca
un lucru ce este de obște folositor, ne-am adunat aici la domnesca: Măriei Tale curte, dimpreună cu D-lor boeril Efori ai Şcolei, unde am cer-:
cetat mai întâiii socotâla lipsodosiei şi din catastihul ce-ni sati arătat de
către sameşul Casei şcâlei, v&ădum,. că de la trecutul Ianuarie, de când s'aii

case! ședlei asupra
dat de către “Măria 'Ta chivernisirea.

D-lui biv Vel Ban

Grigorie Brâncoveanu, sai primit la Casa șcâlei până acum taleri 51.00%
din ajutorul ce ai oriînduit Măria Ta de: sai luat de la preoți i diaconi
din totă 'Țera, i din ajutorul ce ai dat unii din patrioți, şi cea mai maltă
parte din iratul șcâlei, din care sau cheltuit taleri 45.335, însă taleri 36.065
la dregerea șcâlei şi. taleri 9.270 ce s'au dat în lefile dascălilor și alte chel.
tueli ale șcâlei, afară din îmbrăcămintea a şepte odăi de la şcedlă, însă
macaturi, perne, perdele, ciucuri și lucrul lor, i 12 scaune îmbrăcate cu
pele verde cu' canapeaoa lor, asemenea i trei scaune „mari: de nuc „îm„brăcate

postav. verde,

cu

vaposatului dascalului

menirei

desgropării,
de

plătindu-se

i peatra

Lambru,

care

insuşi D-lui

cum

acestea

sai

ce

t6te

şi sau „pus pe nor mântul

săpat

și ceea-ce

sai

nu sai

Banul Brâncoveanu

-

cheltuit la facerea

trecut

po-

întracest catastih -

şi ai prisosit din primire

peste cheltuială taleri 5.672, cari se află. gata la Casă, dar are şi Casa să
plătâscă următsrele lefi și cheltuieli până la viitorul Aprilie, taleri 8.886,
însă după

întoomirea

ce ai

fost până

care scădendu-se

acum, din

acel ta-

leri 5.62 ce-l are Casa, îl mai lipsesc taleri 3.214; am făcut chibzuire pentru
iratul şedlei

şi spre

a se putea

ţine în cuviinciosa

stare, după

bună râvnă

„ce al Măria 'Ta asupra acestui -vrednie de laudă lucru, ce este spre pod6ba
Ţării, spre
- an

fericirea. nâmului

irat taleri -55.000, ca

obştescul

şi spre

și numărul

folos, trebuesce să aibă po,

dascălilor să se

să
înmulţirea ucenicilor şi cheltuelile

mai

înmulţescă,

după,

se mai adaogă peste ceea-ce ai fost,

după preţul lucrurilor ce curge acum, la tote, cu mult adaos

din cât eră

mal înainte, când s'aii făcut întocmirea, șc6lel, a căreia irat vechii liind-că
„este taleri 15.750 de la preoți i: diaconi şi taleri 10.770 de la mănăstiri, .

din “cari se -scad taleri 2.240, cari se dai pentru școla Craiovei, și rămân
taleri 24.280, mai trebuesc taleri 28.700 până „la trebuinci6sa sumă ce arătăm mai -sus de taleri 55.000; acest dar adaos de taleri 28.00, am chib- .
- zuit ca să se împlinâscă dintr'ace! taleri opt ce-i răspund şi acum preoții -

din t6tă 'Ţera, din cap în cap, pe fieș-care-an, fiind-că aceşti
i diaconii

ban
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elevi ai şcâlei de la Măgurânu, se dispu
ne,

ca

Egumenii

de

a

la

aa

mănăstirile

-se string tot cu numire pentru ajutorul
cu cuviinţă şi dreptate este, ca numai, şcâlei şi al cutiei milosteniei, și,
la acel bani spre întîmpinarea neapărat cusa şcâley să se im părtăşâscă de
elor cheltueli i simbri! ale dască.
lilor, s&rmanilor uceni
ci, i plata cărţilor şi trehuincisse
le instrumenturi la
învăţăturile epistimiilor, căci şi
de plătea până acum eparchiile
numaipe
lude 3.500 preoţi i diaconi, după
catagrafia ce se făcuse în dilel
e r&posatului domn

Alexandru Vodă Ipsilant, dar pe acel
numir a] preoţilor ce
dovedise se făcuse şi întocmirea
cu analogon după trebuința
cheltuelilor ce avea șcâla „pe acea
și plata dascălilor mal uşâră, și tote vreme, când și lucrurile erai ma! eftine
cele-l-alte prețuri mal scădute, iar
* după cum este. cunoscut că și
chelt
uelile şcâlel sai sSporit'și preţuacum,
“erurilor sai înălțat și simbriile
l lui diaconilor sai descoperit atât s'aă mai, mărit, cum și numărul preoţilor
din catagrafiile judeţelor ce sunt
nesca vistierie şi se văd peste
în dom9.000
„atunci

urmă

se

împlinindu-se

de

ispravnicit

de preoți i diaconi,
şi protopopil judeţelor

cât şi acum

pe

acer câte taleri
unul şi jumătate pentru „meremet
călite de protopopi ce. sai trimi ul șelei din chiar catastişele cele isîn număr de lude 8.138 afară s la casa șelei se dovedesc că se adună
din. cel tăinuiţi de protopopi, încă
acei cunoscuţi preoţi i diacon!
și de la
tot mal este rămășiță de taleri
plinită. dintr'acest ajutor. câte taler
848
ncimde obște socotindu-Ne, și ne ma! i unul Și jumătate. De aceea noi cu stat
făcând vre-o altă chinotomie
peste ceea-ce răspundea până
sai adaos
acum preoț
pentru

ca să mai

și uşurăm

pe preoţi

ii i diaconil eparchiilor,
ci încă
i diaconi a cunâsce milă și
ajutor

de acum înainte, am găsit cu
an să_plătâscă numai câte talericale ca din taleri 8 ce da fieș care într'un
6 și un zlot bani nof, din cap'în
a se scădeâ „Xre-un preot saii
cap, fără
diacon cu nume de scutit,
să răspundă acest ajutor al şcâle
ci toţi de obște
cuviincios şi preoţiise ușur6z i veri al cui va fi, cu care acest mijloc
cu scăderea ce li se face și casa
îndestuleză cu 0. sumă de bani ă
șcâlei se.
întîmpinătâre cheltuelilor şi
am întocmit de acum
simbriilor ce

Înainte să se păzescă nestrămu
tat, ca .să pstă și
D-lor orînduiţii efori să aduc
ă şcâla elinâscă din polit
ia Bucurescilor să o împodobâscă cu dascăli
- şi 'cele-l-alte trebuincidse
cărţi și instrumenturi,
să îndestuleze pre dascăli
i ucenicii la vreme, spre mulț
umirea lor şi celel-alte cheltueli i meremeturi
de peste an să le săvîrșescă
cun şi dascăli rumâni să se așede
după cuviinţă
cu plată, pe la oraşele. județelor
"buinţă, ţiind catastişe curate
unde va A tre.
curată, pe fieş-care an. la obşteade tâtă lipsodosia și paradosind şi socotâlă
bisericesc
de. la 8 138

adună

preoţi

i diaconi

pe an în sumă

câte talert

de taleri 54.931

ă şi boerâscă,

şeseşi 'un

zlot

bani” 60, pe câţi
sciuţi la Casa șcâlei, iar dovedind
u-se
“ma!
mulţi se va
banilor, care spor să -se ieu
tot
Şi Cel-l-alţă taleri 42.681 să rămâ de casa ședlei, după cum
e pe sâma Casei Școleiprisosul ce se va

cisla

ce am

peste ceea-ce

mai

întocmit

descoperi

şi cu taleri 12.000 „de

care acești

din

cap

sunt

în

până

maj. spori

ban!

cap se

acum

suma

luăși până acum,

dimpreună

şi cu

la mănăstiri -după

acum sub iscăliturile.
e cu adaos de taler
aii fost cunoscut Caselcă se nâstr
împlineă după cisla ce y se1.230
da
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mari din Bucurescisă destine “câte o cameră unde să se pâtă internă cât
de la SI. Metropolie face peste tot. taleri 54.681; care aceşti bani
'împli-” _
nindu-se de către protopopii judeţelor, să fie datoriai trimite la casa,
şedloi,
- unde să-și închee şi socotâla lămurită şi drâptă sub iscăliturile eforilor,
iar
protopopil după socottla lor să' nu îndrăsnescă a luă mai mult de cât
10
parale de un răvaș numai ce vor da pe obrazul fieş-căruia preot i diacon,

“cuprindător

de_plata

acelor

taleri 6 şi un

zlot

ce s'a

aşedat.

de acum

înainte să răspundă fără strămutare, ca să se facă peste tot taleri '? de un
preot s6ă diacon cu banii şcâlei şi cu plata răvașelor; cum și de la mă- năstiri iarăşi protopopii să .strîngă banii şi să dea răvaşe pe t6tă suma
banilor, luând pentru ostendla sa de un răvaş câte taleri b de:la mănă-..

stirile cele mari şi de la cele mai

mici“ câte taler
.2 iși să teslimatisâscă

și aceşti bani ai mănăstirilor iarăşi la casa școlei; iar pentru lipsa iratului
șcOlei până la suma ce sait întocmit, de taleri 55.000, am chibzuit să se

deă mănăstirea,

Glavaciocul

cu

tâte "veniturile ei

sub

epitropia Eforilor

"şedlei, precum .din două chrisâve ale r&posaţilor. întru fericire Domni Constantin. Vodă Gehan cu lt 1763 Iunie 27 şi Stefan Vodă, Racoviţă cu l&ât

1764 Maiu 80, luarăm pliroforie, că a fost acâstă mănăstire închinată me- toh' şcâlei, ca să se înlesnscă plata dascălilor, care şi acum puindu-se în

orînduială şi luându-se socotâlă drâptă până acum de tâte veniturile și
cheltuelile, să orînduiască D-lor epistat, ca să chivernisâscă mănăstirea cu

bună

iconomie,

să se

drâgă

cele. dărăpănate şi să se păzescă. orînduiala:

bisericel cu totă eftacsia şi slujbele bisericesci nelipsit, unde să se ție şi
ședlă cu dascăl rumânesc a învăţă copiii ce vor veni spre. învăţătură, “să |
aducă apoi mănăstirea, şi. 6reşi-ce 10los şedleila economia casei, cu îndesde vin, pâne, legumi, pesce şi alte trebuincidse şi din prisosul vetulare
niturilor să se împlinescă și lipsa până la. suma iratului școlei de taleri

55.000, cum

torul Aprilie

diacopi pentru

lefilor până la vii-

şi taleri 3.214 ce are lipsă spre împlinirea
Iât 1816 şi să

aibă

şi dascălii

de r&suflare în 'vreme

un loc

petrecerea cu odihnă şi repaos și pentru

întremarea sănă.

tăţii D lor,. ca să pâtă rădică, ostenelile învețăturii, cum și pentru -un ca:
tafizhion la vre-o întâmplătâre primejdi6să epidemie, care acestea, atât împlinirea banilor ca să se: facă după cum aretăm mai sus și orinduiala,
şcOlei să se păzescă cu plata lefilor şi îngrijirea celor trebuinci6se, precum
le-am aşedat ma! jos anume,şi pentru ca să se chivernisescă după cuviință
și mănăstirea Glavaciocul, de vei: bine-voi și Măria Ta a se inchină, la
şc6lă pentru folosul obștesc, să se dea straşnică luminată întărirea Măriei
Tale, ca să se păzescă în t6tă vremea, fără strămutare. și aceste legături

să se întărâscă și prin deosebit luminat chrisov al Măriei Tale, poruncin-

du-se şi Dilor

.să
Eforcai,

boerilor

asupra

privigheze

dreptăţilor, şedlei ȘI.

“intoemal să le săvirșescă după hotărîrea Măriei Tale, ce acum se: va dă
prin întărire la acâstă anaforă, şi prin -luminat chrisovul Măriei Tale, însă

cu deosebire pentru acei preoţi i diaconi, cari “vor av6 cărţi i chrisove
de a i. scutiţi, ar&tându-și. sineturile la D.lor boerii Efori.— 1815
domnesci
“Noembre 90,
n
„
|
a
|
Sinbro. 20 Filipescu, Isaac Ralet, Grigorie Brâncoveanu, Constantin Vla:
24
V-A. Urcehid.—Tom. X.—Istoria Românilor.
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şcolari, dându-le tâte cele necesarit

de întreţinere. (1)

S

huţ Postelnic,

Dumitrașco

Racoviţă Vel Vornic, Constantin Bălăce

anu Vel
Vornic, Mihalache Manu Vel Vornic, Iordache Slătine
anu Vornic, Grigorie
Filipescu, Teodor Văcărescu Vel Vornic, Gheorghe Filipes
cu Vel Logofăt,
„Istrate. Creţulescu; Constantin Filipescu Logoftt,.
Ioan Ştirbei Logofkt,
Grigore Ralea Vel Hatman, Alexandru Filipescu Vel
Vornic, Costache Rasti,
Grigorie Romanitis Vistier, Nestor Clucer.
|
,
“Copie scâsă din cuvînt în cuvînt după cea adevăr
ată anaforă, care fiind

întocmai, pentru a fi credută am adeverit'o cu iscălit
ura. —
31.

bre

- Mihalache Racoviţă Vel Logolăt.

|

1815

Răducanu

Decem-

S&rdaru,

(Cod. LXXXII, fila 228)
(1)

Prea Inălfate Damme,

„

Conformându-mă prea, strălucitei porunci
a Inălţime! Tale de Dumnedei
păzită,
am luat în cercetare apelul adresat de semna
tari! petiţiunil de față
şi întrebându-i şi pe ei înșiși, am aflat că
întradevăr zelul și dorința de

învăţătură i-aă îndemnat să recurgă la gimna
Inălţimea Ta de Dumnedei. păzită în oraşul siul public Ellen instituit de
Bucuresci cu intenţia de a se
perlecţiona în studii, părăsindu-și

în acest scop şi patria și alte şcoli ne„socotind, cu convingerea. că vor găsi
aci.mat
lor miserabilă, căci și de locuinţă și de hrană mare folos şi ajutor în starea
chiar dilnică sunt lipsiţi, fiind
intru cât-va întreținuţi și consolaţi până
acuma de eminentul: profesor Dl.
Neofit, care apreciând înclinaţiunea lor
pentru învățătură, le 'dă Gre-care în"grijire cu propriu-i sacrificită. Declarăm
deci Inălţimei Tale, că aceşti nefericiţi ai într'

adevăr trebuință de ăjutor și dacă Inălțimea
Ta încuviințeză
la întocmirea veniturilor anuale ale şcolei
,
să
fie
cupri
nși
și
dinşii în nu- mărul lefegiilor (Bursieri). Iar cât prive
sce

locuinţa,

de 6re-ce la şc6lă'nu
pentru profesorul de
literatură şi francezul Și latinul, profe
sor de drept, am. socotit că este
- fârte nemerit și dreptsă remediez
e la acestă necesitate unele din
mari
mănăstiri din Bucuresci, ca acea a
Sf. George, Radu-Vodă, Sf. A postoli,
mănăstirea, lui Mihaiii-Vodă, Sărindari
şi SE Ion, cari sunt chiar
. în acestă
intențiune zidite de domnii și ctitor
ii lor de eternă memorie, pentru
- tuirea de acţiuni umanitare şi milo
făpstivnice. Aceste mănăstiri având
câte
0 odae gata de locuit pentru iarnă
, să primâscă, după încăperea odăi
lor şi
starea mănăstirei, de la doi până
la patru Şcolari, procurându-le
lemnele
necesare şi cuvenita hrană, ca să
potă sărmanii elevi refugiaţi în-ţ
“nescă a Inălţimei Tale și scăpa
ţi de acestă grije a trebuinceiâs eara domelor peutru
hrană și locuință, să se aplice.cu
dragoste de muncă la înv&țătură
„perfecţioneze după dorință, păst
Şi să se
rând
tul către Inălţimea Ta de Dumnedei recunoscință eternă și de toţ momeni păzită şi către șc6la de aci Și grăi
nd
destule

odă,

afară de

acele

cari

se

pregătesc

7

sunt

N
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la Măgursnu,

<€

|

din 1814, este din noi făcută

"1816 luna Februarie:
“
i,
Dim în notă acest chrisov noi (1).
a pururea

- 371

e

în

de bine despre bine-facerea făcută-lor. Iar hotărîrea definitivă. ....

— 1815 Noembrie 28.

|

e

Tradus: de D.

SIDE

|

Germani. Profit

Gr. Brâncovianu.

de ocasiune pentru a-exprima

şi iubitorului de cultură june, t6tă recunoscința mea

harnicului

pentru desinteresatul

său concurs.
. .
.
e
a
Ni
(1) (După Cod. 77 fila 210 v. în grecesce, din Anuarul Instrucțiunii publice

de V. A. U. pag. 263)

n

o

-

Copie după traducțiunea chrisovului luă loan Caragea Voevod, pentru
organizarea şcolelor şi regularea veniturilor din dnul 1816, Februarie.
(După originalul

scris pe chârtie.)

Lumea şi tot universul, după cum se vede, arată că este o zidire, care
trece peste t6tă sciinţa şi inteligenţa unui architect. Este sciut că: din tote
fiinţele aflătâre în lume, cea mai pre sus este omul; pre dînsul Creatorul:
nu numai l-a dotat cu suflare, dar l-a împărtășit chiar cu propria sa natură. Fiind însă că păcatul sa introdus pe furiș în 'vi6ţă şi r&ul s'a întins

mal mult decât binele prin vătămarea

-vate fiinţe de

IHydra

cu șâpte

produsă

acestei simple și nevino-

capete, prin călearea poruncei Dumnedeesci,

a devenit îndată acest om blăstemat și supus chiar

patimelor, pentru

că:

n'a putut nici 'a răspunde după buna cuviință, nici a respinge :acea fiară
spurcată printr'o
- lovitură. Ca: o sămință bună și seri6să cădută întrun
-isvor sec şi în chipul acesta înnecat în păcatele vieței, nu numai de sineși
„a rămas sterp şi incomplet, ci tot-deodată pornindu-se spre r&ă, puţin
r&mase și natura să i se schimbe. Ce mai avem să dicem? re câte patimi isbucnite dintr'altele nu sai renăscut în viâţă? Singura isbândă ce
făcurăm este, :că nu fratele își întinde săgâta sa mortală asupra celui-l-alt,
frate al s&ă, ci un prieten dă cu sulița în prietenul săi, şi totă natura

revoltându-se, făcu viaţa sălbatecă pe un şir de obiceiuri rele după Iliadele
lpoemă epică a lui Omer). |
o
aa
Spre a lipsi una și alta ar-fi trebuit să se scobore din cer sciința, ca -

să pâtă concură cu Hercul,ca un alt Eol, ca să aducă întrun chip iscusit
focul în crestături şi ca un plugar bun: să scotă rădăcinele ghimpilor şi să
„dea, fără

ajutorul sapei,

putere

la, plantaţia

cuvîntului.

Din acestea este de

credut, că grandidsa şi lăcătorea de bine filosofie pote reuși, în fine prin
„acâsta dobândind peste ork-ce alt lucru sciinţa adevărului, iar din sciinţă
lucrarea şi din lucrare curăţenia sufletului, care şi-ait în cer răsplată si:
gură, iar pe pământ elogiul integru, singurul dar ce se cuvine bărbaţilor.
buni. Vedem că unele din naţii sau silit dintrun început ca so introducă,
spre a putea, critică câtuşi de puţin faptele rele şi virtuțile, şi a învăţă -

pe unele să respingă, iar pe cele-l-alte să îmbrăţişeze; ceea-ce este singurul

.
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După noul chrisov, budgetul șcâlei mari are
la venituri:

54.931 lei de la preoți;
12.000 » de la mănăstiri;

Total 66.931
mijloc

»

i

şi în plus veniturile mănăstire! Glavaciocul
din Vlașca,

resonabil -de a face pe cine vă

brăţișeze fericirea. Așă dar și noi nemesă se ocupe cu învăţătura și să îmPrincipat ilustru al Daciei şi cunoscân rind prin ajutorul providenţii acest
tura în viâţă i, tot deodată chibzuind d pe cât este de folosităre Înv&ţăcătre supușii lor, pe lângă alte lucră asupra datorielor ce at Domnitorii
dintr'un început numai puţin îngrijiri ri făcute pe negândite, am şi săvirşit
pentru gimnasiul
din capitala nostră
Bucuresci și acum -nu maj puţin
bine voirăm să-l înfrumusețăm
întrebuinţând întru acâstă propria
mal
n6stră voinţă și ordonând cele urmă mult
1. Veniturile gimnasiulu) prov
tre:
enit
sunt: de la preoţi suma de lei 54.93e de la preoți, ierodiaconi şi mănăstiri
1, adecă cinci-deci şi patru mil
„ Sute trel-deci și unu, iar de la
mănă
stir
i 12.000, adecă dou&-spre-dece nous
lei. Se vor escepționă din bir
mil
preoţii infirmi şi câţi dintr'inși
* de scutirea acestuia sâi de
i se bucură
vr'o altă iertare, dobândită prin
domnesc; asemenea şi acei
privileghiuny
cari dintrînşi

i fost supuși la bir, nu
ai
“plăti chiar. un obol din .cele
vor
ordonate de no).
po
„„2. Mănăstirea Glavacioe din
niturile sale adăogându-le pent Vlașca, în întregimea sa, și în line tâte veru mai multă, îndestulare a
trebuinci6se, o atașăm la acest
celor neapărate
gimnasiă,: ordonând, ca să
pentru tot-deauna, de tote
r&mână scutită
şi de orl-ce alte contribuţii
și obligaţii locale.
3. Din citata.sumă de lei
„. (lece mil două sute cinci-deci 51.931 să se dea lor 12.250, adecă dou&:sprelei, de către Eloril casei publ
ice a Vorniciej.
4. Veniturile citate ale gimnasiu
lui

de.la: preoți şi mănăstiri se vor
primi
Sa Metropolitul şi .de iubitorii.
de Dumnedei Episcopi,
potrivit sumei banilor
şi se vor predă Eforului
de Prea

Sfinția

, cărul este încredinţat
de două ori pe an, jumătate
casa,
la 23 Aprilie, iară
cea 1 :
Octombre, cu începere. de
altă jumătate lu 23
la anul curent. una mie
opt sute Şese-spre-dece;
se va .escepţionă 'insă
mănăstir
întrun chip absolut *de aceia ea . Glavacioc, ca una ce se va administră
și Efori permanenţi.
5. Numim. efori ay &imnasiului
|
pe Pr6 Sfinţia Sa Metropolitul
pe fostul marele Ban Constant
. Nectaric,
in lilipescu, pe boerul
Grigorie Brâncoveanu, pe
fostul marele “Ban
boerul fostul marele Vorn
ceanu și pe boerul, marele -Post
ic Constantin Bala.
elnic în activitate,
.:
. 6, Aretatele mai sus tâte
.
venituri după cum am ordo
nat, bosrul “Ban
Grigorie Brâncoveanu; le
va
Casa gimnasiuluj (către. care primi la timpul preseris și le va: depune în
pers6nă, pe lângă menţionat
a sarcină ÎI acor.dăm. şi administrarea cu de
apr
ope priveghere a Glavaciocuiu
acesta administraţiunea este
i.) -Pe lângă
însărcinată, să plătâs

că la timp pe fie-care trime.
stru, onorariele profesorilor
. După ce va trece tte
pe hârtie Și le va înregistră. în condică, se va
just
ifiă
şi către cel-lalţ
fie-căruia spre a ni se
supune și Nouă acestă i Efori și-și va dă cuvîntul A
d'î
mpreună delibe
a
rân
n
d asupra, acestel operaţ . lucrare. Pri
iuni, adecă dâc2 ă sarurmfiare, toţi
„cheltuială cu iconomie
ivit vr'a
şi cruţare, sâi fără regulă
. ŞI cuvint, Probabil, pri:
>
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Acâstă sumă a venitului se împuţinăză însă prin înscrierea în budgetul
sosele gimnasiului le veţi întrebuință pentru reparaţii, îmbunătăţiri şi cresceri. Prisosul din economie se va socoti ca sacru şi va rămână depus

și neatins pentru

viitor până ce

Alară de acesta nimeni

sar ivi vre-o

trebuinţă

pentru

gimnasiă.

nu va îndrăsni să cheltuiască pentru '6re-care alt

lucru, nici își va permite a sfeterisi lucrurile neatinse, căci acest fapt socotindu-se nelegiuit. făptuitorul va fi supus la penalitatea prevăqută de legi pentru sacrilegiti.
a
|
Si
1. Eforil vor îngriji pr6 mult pentru profesorii
de litere, de umanităţi,
„de filosolie şi de limbi străine, dâcă trebuinţa va cere,ca să fie de o
conduită bună și nebânuită,să aibă credinţă în religie şi să [ie cel mai
buni în lelul lor; aceștia introducendu-se, să li se încredințeze 'crescerea
elevilor. Pentru acest cuvînt, unul din aceşti Efori, ori-cine va fi, să se
presinte odată pe săpttmână la acest gimnasiă, sprea inspectă 'tâte şi a
ordona profesorilor să păstreze cu esactitate între dînşii pudârea şi ondrea,

ce se cere de la dinșii

i

8. Examenele și încercările elevilor în privinţa progresului se vor face
două, faţă -cu toţi Eforii şi cu cei ce ar.voi să se afle acolo, cel dintâiiă
examen se va face în Mercurea mare a patimilor Mântuitorului, iar cel de
al doilea la 15 Septembreşi d'aci încolo repausul şi recreaţiunea urmeză:
pentru profesori și elevi în-tot cursul lunei culesului viilor, până la 15:
Octombre. .
E
Se
DRE
e

'9. Gramatica, împărţindu se în patru părți adecă: în formule, etimologie,

sintaxă

şi

compunere,

cărul semestru,

trebue

şi ast-fel după

a fi săvirşită”
de

o încercare,

tote

clasele

cei ce aii

în

progresat

în altă clasă; iar cu predarea acestora vor fi însărcinaţi

cursul

dintr'un

fie-

vor trece.

început

profesorii, şi. după chipul acesta din tâte clasele se vor ţin6 în şcâlă în
curs de trei ani numai elevii, cari vor probă mai niultă inteligenţăşi silinţă.
Prelerarea şi aplicaţiunea lecţiunilor eline pentru ori-ce clasăşi. modul cu
cari se vor predă precum.și examinarea şi buna ordine şi îmbunătăţire

4 gimnasiului se dă în sarcina- rectorului, ca. unul de

cuvint despre tote. “

_

a

la care se va cere

a

10. Fiind-că sciinţa dreptului, atât pentru judecători, cât şi pentru cel
ce sunt daţi în judecată și în fine pentru toți Omenii în genere este trebuinci6să, ca una ce, după un principiii firesc, se mărturisesce ca cel maj
sănătos sprijin pentru omenire, găsirăm cu cale într'o conglăsuire cu boeril
a introduce şi profesâre de drept ca să predea aceste sciinţe către acei
ce ar 'voi s'o înveţe. Insă sprea reuși la acâsta după speranța şi voinţa,
nâstră socotirăm că ori-ce lucrare la început trebue' să-și aibă îngrijitorul

săi esperimentat;

de profesore
1l. Va

fi-şi un

năvi dintre
nasiuluj.
Prin

talentul

medic

s'a

fiipd-că

a numişi pre marele

pentru

primindu-şi

gimnasiul din

întocmit

Clucer Nestor.

sciinţelor: sale în drept.

permanent

învățători şi elevi,
i

urmare

buna ordine

aşă dar bine-voim

apreţuind

a căută

SE
cei ce sar

îimbol-:.

salariul din veniturile gima
PIERRE

Bucuresci,

ast-fel; precum

pre

prin

Îmbunătăţirea

cere: stirșitul, “pentru

şi

care s'a

374

.

V.. A. URECHIĂ

cheltuielilor eforist ședlelor a sumei de 12.250 lei, suvbe
nţiuno acordată
de Domnitor Vornicici obştirilor (cutia milelor).
Venitul şedlelor îl va încasă banul Grigorie Brâncovean
u şi-l va depune
în casa șc6lei. Tot acest hoer va face şi cheltuelil
eîn regulă prin înţelegere cu cei-l-alți efori.
|
Unul din .€fori continuă a av6 inspecţiunea s
&ptemânală a șclei.
Profesorii vor fi: de litere, de umanităţi, de filosof
ie şi de limbi străine.
Ei vor trebui

«să fie de o conduită

bună

și nebănuită

şi să aibă credință

în religie...»
|
e
Singura innovaţiune adusă de acest chrisov, asupr
a celui din
„aceea de la punctul 10, prin: care, recunoscân
du-se importanța
dreptului, se decide continuarea acestui studi
i în școlă, prevădut
getul de la Octombre 1815.
Marele Clucer Nestor' este numit primul profe
sor de drept de la
Se vede că din causă că trece profesor,
încetâză de a fi și Efor

făcut,

ordonăm

eforilor

să îngrijescă şi pentru

1814 este
studiului
prin bud-

Ducurescl.
școlelor

cele-l-alte

institute do inşi comune, ca
prin virtutea şi silința lor și a învăţ
„să reverse din mai multe. părți isvâr ătorilor să renască pretudindenea și
tot setosul Principat pentru fericirea e de sciință, după dorinţa n6stră, în
credincioşilor” n6ștri supuşi. Acâstea
dar atât pentru întâiul gimnasiă
din Ungro-Vlachia, cât și pentru
institutele
de prin tote cele-l-alte judeţe, ce dejă
se află și sa aflat, cum ni s'a părut

„strucţiune

publică

din

Craiova

și de

prin

cele-l -alte judeţe

mai bine le-am hotărît. De aceea
spre încredințarea și asigurarea acest
scoţend la lumină acest al nostru
ora,
Domnesc chrisov, ale căruia disp
osiţiuni
„Voim să se păzâscă

întocmai şi
„noi vor domni în veci pe acest de către luminaţii . noştri frați, cari după
stră
nOstră mână iscălindu-le, punem martlucit tron, sigilându-le, şi cu propria
ori pe prâ luminaţii adevărații noștr
fil: George Voevod şi Constantin
i
Voe
vod şi pe prâ-onor. nobilisimil
voitori de binele nostru credincioși
și:
boeri, pe Constantin Creţulescu
“Ban, pe George Arghiropulo
Marele
Mare Spătar, pe Constantin
Vlahuţă
Postelnic, pe Dimitrie “Racoviţă Vorn
ie al “Ţării -de-sus, pe GrigorieMarele
pescu Vornic al Ţării-de-jos .pe
FiliTe

od
Văcă
or
rescu al treilea
Mihaiii Racoviţă Mare Logofăt al
Ţ&rii-de-jos, p e „Toma Creţ Vornic, pe
“Logofăt al Obiceiurilor, pe.
ulescu Mare
Banul. Costescu Vornie al poli
tiei, pe Atanasie
Hristopulo Mare Logofăt al
Afacerilor străine, pe Matei
Cantacuzino Mare
Clucer, -Pe. George Scan

avi: Mare Comis.
Datu-s'a presentul nostru chrisov Prin
ciar în a] patrulea an al Domnie!
Nostre în catedrala Nâstră Domnâscă
:
din
Bucuresci, prin: îngrijirea
cinstitului şi nobilisimului nostru
boer fostul Ban Grigorie Brâncove pr& „anul mântuirei 1816 luna Febr
anu ,
ordonăm a se păzi întrun loc uarie 23, trecându -se în condica Divanului,
sigur de către nu miţii
„_

?

(Cod. LEXVII, fla 231»)

efori.

+

,
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In August 1816 se numesce alt profesor de limba frânceză la Scâla mare..
Este numitul Munier. El este însărcinat: şi cu limba latină. (1)
In urma chrisovului de la-1816, avem budgetul general. al șcâlelor de

“peste Olt şi al bisericei Obedeanu.
orgganisării

deplină asupra

care ne dă o lumină

" Iată acest budget,

Şc6-

de la 1821,
elor în Oltenia a acelor șcâle cari pregătiră mişcarea naţională
Venituri.
2.240
400

taleri
.» .

de la casa şcâlelor ot Bucurâsci tea să dică 0)
din vama Craiovei.

300»

din! venitul mănăstirei' Obedeanu.

150

»

. dela

150»
150

episcopul

Rimnicului.

de la D-lui Caimacamul. 2)...
»

„+ 800 + »
Total 3.690
»

de la zapciii

Divanului

pe 50 taleri.

de la eratul podurilor Craiovei.
venitul şodlelor din Oltenia.
Chelinelă:

1.780 taleri. dascălului

600

.»

întâi.

(3)

|

- dascălului: al doilea.

i

o

a

7

(|) Z6 loan Gheorghe
Preaosfinţia- Ta Părinte

lelor, fiind-că avem
de

aceea

Metropolit

i cel-l- -alţi D văstră boeri Efori al Şe6-

Domnia Mea plirolorie pentru D-lui Miunier, care. are .

destulă sciinţă a limbei
destoinicie,

Caragea “Voevod i Gospodar zemle vloliscoe. E

dar

franţuzesci,
unul.ca

având și la limba

acesta

cu

cuviinţă

latin6scă
fiind a

nu puţină

se sistisi între

dascălii cei trebuincioși al şcâlei, între -carl aii a fi şi dascălul franţez i
latin, după cuprinderea obştescil anaforă, care este întărită de Domnia Mea,
poruncim, ca pre mai sus numitul Miunier să-l orînduiţi a [i la acâstă şcolă,

dascăl franţez cu l6fa cea orînduită și fiind trebuinţă a se orîndui tot însuși de a

[i şi dascăl latin, atunci

Tolco pisah gpd.—

1816 August 9.

îi veți mai adăogă. &fa după. cuviinţă.

(Pecetea spd)
(od, LXXIV, fila. 262 2)
2

i cele următâre chri(2) Venturile până la acesta le-au stabilit chrisovul lui Ipsilante, iar
sovul lui Caragea :1812.

aisposiţiuni ale lui Caragia. :
«
„(3) Acâstă cifră a stabilit'o Ipsilante; cele ce- utrmâză sunt

din 1816.

.
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240 taleri
800 - »

la dou dascăli români în Craiova.
la qece ucenici s&rmani.

300»

la cinci dascăli românt în 5 judeţe. |

"Total 3.690.»

!

-

Budgetul cheltuelilor după chrisovul lui Caragea
„2.000 taleri dascălului întâiti
1.000

:»

»

_-»

_»

500

al douilea
al

1.000»
i»
300
» la doui

»

““Totat 6.100

ler.

1816:

|

-

treilea

frances
dascăl români

500 lei la 5 dascăli români

„800

clini.

din

din

Craiova,

din județe.

câte

150,

la 10 ucenici s&rmani.
-

| Neajunsul din veniturile hotărîte mai
sus pentru asemenea clheltueli s'a
acoperit cu o nouă taxă de câte 2 paral
e la leii, de la lefile judecătorilor
din Craio

va.

a

-

Organisarea doctorilor din timpul lut
Ipsilante se deşvoltă sub Caragea.
" Existenţa doctorilor în țeră, după cum
mat sus am arătat, este 'profitabilă, nu numai din
respect

higienic,

dar și din respectul culture! generale
.

Iată deci budgetul doctorilor după
Ipsilante, cu modificaţiunile lui Cara
gea:
| 1.750
lei de

la.5

huzmeturi: ocna, vadra, oerit, dijm
ărit Și vinăricii

po 350 il..
E
|
250 lei de la Episcopia Rimnicului,

Ă

„250 » de la (loc rămas liber).

|

Sa

5
2.000» din lefile judecătorilor Crai
ovei, câte 2 parale la leii.
„1.250
» adous făcutde Caragea la cele 5 huzm
aturi,
-. *
Total 5.950 lei,
-

e

Cu adunarea banilor impușt mănă
stirilor pentru şcâl;, repetim că
mergea
grei. Mulţi egumeni se declarar
ă nemulţămiți cu cisla otărită
de Eforia,
șc6lelor. In Maii 1816 se

dispunea se face o nouă cislă de cătr
e

„«gumenii nemulțămiţi cu vechia,
cislă, cum

probză

chiar”

actul din. notă (1).

(1) Prea: Inlţate Donme,

După luminată porunca Mărie! 'Tale
am: cercetat acâstă jalbă. ce ai dat
mănăstirilor de aici din Bucu
resci,

egumenii

domnesci

ce-l răspund

cum

că,

mănăstirile pe tot anul, a fost pentru banii șc6lelor
obiceiii a se adună -

:

ISTORIA
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ia în 1816

un

-

bun

i
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avent: peste 320 de: şcolari * -

o frecuentă, așa că localul nu mai este încăpător. Constatându-se
acâstă
insulicienţă de local, Caragea aprobă; în Iulie 1816 adăogirea de camere

noue, (1) *

|

!

.

'
N

egumenii
anul

şi a face cislă păzind

trecut

s'a: tăcut

cisla

pe fieş-care

de. citre

n0i,

mănăstire

fără de

cât

să

a avei cuvioșia

dea, iar în
lor scire,

“care cislă nu li s'a arătat ca so vadă, de sunt puse t6te mănăstirile câte
.
se află în

domnâsca

ţeră

a Măriel

Tale

cu

egumeni

rînduiţi

de

domnie,

ci văd altă cislă în care nu se văd puse unele mănăstiri -ce ai “egumeni
"orinduiți cu cărţi domnescă şi nu sunt mitoace, cerând ca din porunca
“Măriei Tale către egumenii cei practicoşi să se facă de isnovă cislă pentru .
banil.şedlelor, ce li se cer, în sumăde taleri 12.000, păzind orînduiala cea
.
veche, cu analoghie drâptă, după starea şi puterea; -fieș-căria mănăstiri şi |
să se pue la cislă t6te mănăstirile câte se cuvin, afară numai din câte

!

„mănăstiri sai dat anume, chris6ve domnescia fi nesupărate. Dec. cât.
pentru cisla pe acest an următor, fiind întocmită după o cislă ce s'a găsit

la Sf. Metropolie, cu adăugire de taleri 1.230 peste taleri 10.770 ce au fost.
mal înainte, ca să împlinâscă suma de taleri 12.000. de vreme ce nu se :
mulţămesc părinţii egumen, să fie luminată porunca Mărei. Tale, că după
praznicul sf. Imp&raţi Constantin şi, Elena, să se adune egumenii la sf.
Metropolie, ca să-şi facă cisla între dînşii, cu 'drâptă chibzuire puind pe fieş-care mănăstire din câte 4 eparchii, ca să dea cea ce este cu cale, după
starea şi: puterea sa păzind orinduiala şi vechiul obicei, afară din mă-

năstirile ce sunt,apărate prin

Maii

16.

Semnaţi:
lăceanu.

luminate

chrisâvele, Inălţimet! tale. — 1816

Ia
Nectarie
-

Mitropolit,

a

C. Filipescu, Gr. Brâncoveanu,
|
Sa

Domnitorul aprob
acestă nouă-cislă
ă
analora în 25 Maiii 1816.
Aa

prin
!

(Cod. LXXXY, fila 54 v. şi 55).
(1) Prea Inăljate “Dommne,
Ascultând

resoluţiunea
az

Const.. BăSi
|

pusă pe :acâstă
a

1

.

porunca. Măriei Tale la acâstă jalbă a dascălilor şodlei elinesci,

am făcut cercetare la tote câte ai arătat Inălţimei Tale şi: după plirotoria
ce am luat întru adevăr de mulţimea ucenicilor ce -saii adunat: de la o
'vreme încoce la învăţătură de aii ajuns la numer până acum peste 320 şi!

mai virtos că după

cum: vedem

din qi în di vin din

tote părţilela învă-

țătură, şi ca să nu pătimescă atât ucenicii cât și „dascălii cu stenahoria
caselor când şed la paradosis, găsimcu cuviinţă a se mal mări acele patru
odă! de la pârtă, precum şi pentru aședarea a opt dascăli grămătici, de.

vreme

.

că se pot găsi. tot pe suma: lefilor ce sau urmat și până acum. De

aceea după

datorie

nu lipsim
a arttă Inălţimei Tale,

ca să se dea luminată

|
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|

- In 1817'se
Egumeni!

|
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face nouă cislă de banii datorii şeâlolor de

nu eraă

mulțămiţi

cu cisla din

1816.

Caragia

câtre mănăstiri.
ordonă

să se

în.

târcă la mănăstiri banii luaţi mat mult peste ccea-ce aveai
să dea după
| regulata, cislă, Ultima cislă o stabilesce Însuşi Caragia
, căci egumenil nu
se înţeleseră între- ei să facă o drâptă repartițiune. (1)

poruncă, atât pentru meremet a-l pune în lucrar
a-l aşedă. Iară anil. Măriei Tale, fie de la milos e, cât și pentru dascăli
tivul Dumnegeii mulţi şi
fericiţi. — 1816 Iulie 25,
,
,

I6 Joan

Gheorghe

Dumne-vâstră

Caragea

Voevod

-

î Gospodar zemle vlachscoe.

boeri

lor Etori al şcâlelor, de vremo ce şi
mărirea acelor
patru odăi de la pârtă şi aședarea a opt
dască
li
grămă
tici,
după cuprinderea de -mal jos arătată sunt

printr'acâstă anaforă,

de trebuință, după pliroforia ce ne daţi
Domnia, Mea, ca amândouă ucestea să
se
Iulie 27.
a
_

poruncim

pue şi în lucrare. — 1816
L.
8).

Se

(Cod. LXXXP, fila 197)

_

“Vel Logofăt.

-

(1) Cisla miănăstirilorce sai făcut în
16t 1817 Masă 19.
600 Radu-Vodă.
550 Sf. Gheorghe.
550 Cotrocenij.
330 Văcărescij.
350 Mihait-Vodă.

320 St. loan.

„90
Golgota.
„450 Câmpu-Lung.
200 Viereșul. 130 Valea.
!
130 Rincăciovul,

-

:120 Zlătari),

"350 Slobodia.
650

120 Sf. Ecaterina.
170 Mărcuţa. -

120'Sf.

o

"850

Plumbuita.

.

Znagovul..

"60 Codrenil.!
550 Mărginenii.
250

“100

Mislea.

.

420 Delul

250 Nucetul.

130 Butoiul.

a
'Pe

Comana.

|

-

.

|
„7

.

400

"280
2

1...

255

Hurezul

Motrul,

cu metâşele

.

i

Sadova,

"+

280

„60

-.

luj.

870 Jitiia,

„130 Bucovă&ţul.
180 Brâncovenij.

:

a

Tismana.

550 Cozia.
60 Baia de-aramă.

|

Apostoli.

70 Stavropolios.

70

Ă

Căluiul,
Hotăranir,

"890 Sf. I6n ot Focșani
80 Băbenir,

350 Rimnic.

2

.
|

-

2
|

| |
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Din istoria, şedlei mari elene, -din anul 1817, amintim, că la, Octombrie
acel an, Caragea numesce pe Ladislas Erdelion dascăl de |. lătinescă. Acestă
limbă e de mare trebuinţă, dice anaforaoa Etorilor, a se alătură la cea elin6scă, pentru mai buna înlesnire ucenicilor. la tălmăcire, iar mal vîrtos,

că acest dascăl fiind din părţile Transilvaniei are sciinţă: şi de limba românâscă, cu care nu puţin ajutor pâte

a da ucenicilor

.... a putea mal.

în grabă a face ori-ce tălmăcire spre înțelegere, precum și la limba franţuzescă, de vreme ce celă-lalt dascăl frances, ce se află, i nu pote să tălmăcâscă la ucenicii cei arhari (sic) nesciind altă limbă..
o

va paradosi şi limba francesă dar numai la uceâici! cei mici

Noul dascăl

40

Dedulescit.

90

Clocociov..

A

100 Bradul.

-

„o

„80

Caragea

din l€t 1816

Sava.

-

Căseidrele.

„12.000

16 loan: Gheorghe

-Cu tâte că: încă

40 Gruiu.

65 Răzvanul,.

„65.81.

600 Bistriţa..."
70 Plătărescil..

-

|

:

şi va avâ l6fă 100 tal. pe lună.

|

adică taleri două-spre-dece mil:

Voevod

î Gospodar

zemle vlaschoe..

Maiii s'a dat poruncu Domniei Mele la ana-

foraoa. preasfinţiei sale părintelui mitropolitul şi a d lor orînduiţilor boeri
pentru banii şcâlelor ce sunt datâre mănăstirile a da pe tot anul, ca adu-

nându se egumenil mănăstirilor la un Joc să facă cislă între dânșii cu dreptă
_cumpănire, dar fiind-că din pricina neunirei ce sa ivit între unii din egusăvirşit

s'a

nu

meni

nici până

cisla

de

acum;

aceea

pentru

ca să lipsâscă

tâte prelungirile şi pricinuirile .egumenilor, înşine. Domnia Mea am întocmit
cisla pentru banii școlelor pe tât6 mănăstirile dajnice precum se arată mai
sus, după care şi poruncim să se facă urmare cu împlinirea banilor În...
tocmai,

iar

de

la

plinit de atunri
li se

va'fi

(Pecetea

pd.)

ce

dintraceste

sunt aședate

mulți decât
ceea

care

până-acum
luat

în

într'acestă
mai

mai

diastima

mult

sus

arătate

mănăstiri

se vor fi îm-.

prigonirei egumenilor

bani mail

f6ie, poruncim, să li se intOrcă înapoi
ce vor fi răspuns

precumşi mănăstirile

întracâstă diastimă bani mai puţini decât se „văd aședaţi într'acestă fie,
.şi cusurul, ca cu dintr'acelea să se împlinsscă ceea ce ait dat
să răspunqă
|
mai mult cele-l-alte mănăstiri. Tolco: pisah. gpd.—1817 -Maiti 19,
-

Vel

Logolăt.

Două asemenea foi de cislă s'aă tăcut şi sai dat unala Casa şedlelor spre
a sta în păstrare şi alta la egumeni, ca după. analoghia acestei cisle să se
cisluiască şi de acum înainte orl-ce dări vor eşi pe mănăstiri.
. (Cod.

LĂXV,-fila

180 verso.)

.
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Va mal paradosi în latinesce şi «cărţile împărătesc! pravel
nice, când uce-

nicil vor veni

la starea de â înv&ță nomică,

iar mal

boieri când vor voi a învăţă pravilele. Atunci

I6fa, (1)

(1) Z& foan

Gheorghe

Caragea

vîrtos

i se va

din feciorii de

adăogi

100 taleri

i gospodar zemle vlahiscoie.

Preaosfinţia Ta părinte Metropolite i cei-la
lţi dumnâ-vâstră boeri Efori al
ŞCOleY, după arătarea co ne faceţi print'acâs
tă anafora, poruncim să se -orinduiască jăluitorul dascăl al limbel lătine
sci cu I6fa ce se arată mat jos
de taleri 100 pe lună, iar dea paradosi
şi în limba franțozescă, acesta fiindcă este îngrijire a datorie! dascăluluy iranţ
ez ce este 'orinduit la acâstă
șcOlă, precum şi cel-l-alţi dascăli fiind
însărcinaţi fieş-care cu datoriile e-.
panghelmoi sale, remâne a se chibzui
de însuși dascălul iranţez, după cum
îl va povăţui trebuinţa celor ce se cuvin
e a urma spre împlinirea datoriei
sale.—1817 Octombre 23.
'

(Pecetea gpd.)

:

Vel Logofăt

Prea înălțate Domne,
După luminată porunca Mărie! Tale
ca se dă acestă jalbă a lui Ladislav
Edeliot dascălul de limba lătinâseă
prin care cere a s6 orindui la şc6la
cea elincscă spre a paradosi învăţătu
ra cărţel letinesci, următor fiind
minate porunci am cercetat de este
luam plirolorisit că acâstă limbă este cu adevărat arătarea ce face şi nedo
mare trebuință a se alătura pe
lângă clinescă, pentru ma! bnnă
înles
virtos că acest dascăl fiind din părţi nirea ucenicilor la tălmăcire, iar may
le Transilvaniei are sciinţă şi de
limba
cea rumânescă; cu care nu puţin
ajutor pste a da ucenicilor ce sunt
haril la acestă şcâlă, a putea ina!
arîn grabă a le face orl-ce tălmăcire
înţelegere, precum şi la limba iranţ
spre
uzescă, de vreme că cell alt dascăl
franțez
co se allă nu pote să tălmăcâscă
la ucenicii arharii, nesciind altă
limbă,
ce numai! la cel ce aă sciinţă în
....
franțuzescă, însă numal pe ucenicii .,să fie dator a paradosi şi la limba
cel mici; pentru care aceste dou
nelt ale sale, ce are să lacă, adecă
osteatât al limber latinesc, cât şi al
limber
franţuzesci, să i se orinduiască a
-i se da pe totă luna câte taleri
100; dar
fiind-că numitul dascăl ne încredin
ţeză că pote să paradoscscă în
latinescă şi cărţile impărătescl pravi
limba
lnice, care iarăși nu puţin folos
să aducă celor ce vor voi si
înveţe fiind destoiniey (dicem) când pote
cunâsce că aii
vom

şi nomică,

iar

venit vreo uni din ucenici în vred
nicie ca să pstă învăța
virtos, din feciorir

mal

de boeri cari vor voia învăţa
avend trebuinţă, atuncr peste
pravilele
aceşti taleri 100 ce am găsit cu
da pe lună cu mulţămita sa, se
cale a i se
va mal adăoza ceea ce va fi
cu cuviinţă;
ci pentru ca să se pue acestă

învăţătură

în lucrare și numitul dascăl

să

ISTORIA ROMÂNILOR
„Semnaţi: Nectarie Mitropolitul,
ceanu Vornic.
a.

Din Noembrie

1817

Gregorie
Sa

posedem

Me
Brâncoveanu, Constantin
-
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Bălă-

actul următor referitoriti la numirea das-

călului Veniumin şi la înlocuirea ca Elori a boerilor Banu Filipescu repaosat
şi Banu Gr. Brâncoveanu retras (1).
|
Prea Inălţateşi prea bine-voilăre

noslre

Domn.

Conform prea strălucitului pitac domnesc al Inălţimii “Tale ne-am întrunit
servitorii M. 'Tale, pentru a ne: consfătui despre îmbunătăţirea şi. mai per-

.

fecţionată întocmire a şelei
se scie hotărit,
Octombre 17.

ne rugăm-a
.

înfiinţate aci prin prevedere Domnsscă şi am
se da. şi luminată hotărîrea Măriei Tale.—1817
E
o.

„Nectarie Metropolit. Grigorie Brâncoveanu.
Constantin

Bălăceanu

Vornic.

(Cod. LXXXIX, pag.
49)
Io Ioan

-

Caragea

Gheorghe

-

Voevod

zemle

îi gospodar

vlahiseoe.

Preaoslinţia Ta părinte Metropolite, iubitorilor de Dumnezei episcopi i
dumnâ-ta Vel bane Grgorie Ghica i dumne-ta Vel .Vornice Constantine
Vel Vornice
Bălăcene i dumne-ta Vel Logofete de ţâra de sus, i dumne-ta
d6 ţera de jos Grigorie Bălene, i dumns-ta Vel Postelnice, i dumnâ-ta

biv Vel

Vornice

de jos Iordache

Iordache Slătinene i dumne-ta biv Vel Logofete

andre Filipescule, precum

—

şi dumnâ-ta

Golescule

dintr'nceput dorind Domnia

_șodlei, ca pentru .un lucru:
cetata îngriji de tâte câte
de aceeași rivnăși dorire
face printr'acâstă anafora,
toţii la un loc și urmând
dat de

la 19

ale

acestei

“laşi pitae poruncim
Noembre 24.
a
o

şi

Vel Logolete

de țera

de țera de jos Alex-

Mea de întocmirea

folositor şi de mare trebuinţă n'am Înobştesc
privesc spre a sa bună ființă şi întregime, tot
ce ni se
porniţi fiind şi acum, primim cererea
cu ,
adunându-vă
ca
Mea,
Domnia
poruncim
şi
coprinderei Domnescului Nostru. pitac, ce este

luni,

să

faceţi

apoi şi chibzuirea ce tot printr'ace-

să ar&tați Domniei
a
a

(Pecetea pd.) -:

(Cod. LXXAIĂ, pag. 114)

prin
'

Mele
|
-

— 1817
anatora.
„i
Vel Logofăt.

582
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desbătut în destul despre stabilirea mijlOcelor
celor ma! eficace, spre acest
scop. Şi fiind-că, după cum şi Inălţimea Sa
de Dumnegei păzită are acâstă
grijă, principalul și cel mai necesar lucru
este numirea de buni și destoinici profesori, urmâză să chibzuim despre
alegerea acestora dintre cei mat
bine
reputați printre cei ce locuese aci, între
cari este prin urmare eruditul
Veniamin, bărbat și cu multă sciinţă
şi de toți lăudat, cât și din cel
aflători în alte părți.
domn

Şi pe unil îi vom: chiămă şi îl vom
înduplecă prin
viu grai, să întreprindă cu dragoste
acâstă operă, .iar pe cel-l-alţiîi vom
invită prin scrisori fârte amabile şi sper
ăm că scopul urmărit să iea forma
cerută, potriv
it cu

senti

mentele Inălţimil Tale iubitâre
de litere și de ru.
mos şi cu dorinţa generală ; fiind însă
că lucrul despre” care suntem porunciți să deliberăm, este de

domenii public și reclamă: multă Şi
importantă chibzuire, iar din prea nobilii
boeri Efori, boerul Banu Filipescu,
după
voința cerescă şi a plătit dejă
datoria, comună, iar boeru: Banu
Brânc
ovânu
,
retrăgendu-se din Eforie a înceta
t să conlucreze și să ica parte
la
consilii,
rugăm pe Inălţimea Ta de Dumne
deiă, păzită, să numâscă și
alţi câţi-va, boeri
pe cari ar încuviință, ca să ne
consfătuim împreună şi cu noble
ţa lor despre acest lucru comun și să rapor
tăm În urmă opinia nâstră
către. Inăilțimea, 'Ta prea mărită, care

să dea definitivă hotărire.—1817,
. Noembre:
Nectarie al Ungro-Vlahiei,
Iosel Argeş, Constantin al
Buzăului, Const. |
Bălăceanu, Vornic, Mavroc
ordat (1).
-

La finea anului 1817 se agit
ă din noă întrebarea reorgă
nisărey "şe6lei
„elene. In 19:Noembre Carage
a provâcă Elorir să reorganis
eze şedla elenă.
Din 24 Noembre este noul
pitac al lui Vodă cu acâstă
cestiune.
„ Noua eforie. propune în
Decembre 17. luț. Caragia
un
noii nizam de
organisare a şedlei, în cup
rinderea următore:

«Prea Indiţate și prea

bine-voitâre al nostru Don
in. .

«Conform prea strălucitei
poruncice am primit
de la Inălţimea Ta
Dumnedei păzită, de a
ne întruni şi consfătui
des
pre modul cu care
pute amelioră şi reform
ă în ma! bine scâla
domnsâscă din Bucuresci
am întrunit întâia și-a
,
doua Gră consfătuindu-ne
despre tâte cele ce

ni
R
o I

(1) Cod. LXXXIX, pag. 115,

de
s'ar
nei
n-
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căţi a Inălţimei Tale de Dumnedeii păzită opiniunile n6stre emise în privința lor şi decă se va aproba de Inălţimea Ta, rugăm să se sigileze cu
sigiliul S&ii domnesc și ast-fel să ia forţa de lege.! "După sosirea profesorilor chiămaţi, dâcă se va presintă necesitatea să se tacă și ceva alte orîn-

duel, le vom

expune

şi pre

aceste, prin

o altă anafora

a nâstră

către

Inălţimea V6stră de Dumnedeii păzită.—1817, Decembre .10 (1)..
Nectarie al Ungro-Vlahiei, Iosef “al Argeșului, Constantin al. Buzăului
Grigorie Ghica, Constantin. Bălăceanu, Grigore Băleanu, Alexandru Mavro-

" cordat, Gheorghe

Golescu, Alexandru

Filipescu, Mihail Manu.»

Asupra acestei anatorale, din 10 Decembre 1811, domnitorul dă întărirea
următâre noului Nizam întocmit pentru şcâle:
-

Legi şi regulamente pentru. șecla. universală.
„

Despre profesori.

1. Protesorii nu vor predă
torității politice. “constituite.

2. Fio-care profesor se va

lecţiuni

contrarii credinţei

ortodoxe. s6ă

au-.

-

considera personal

independent de cel-l- -alți.

3. Ori-ce profesor va voi să-se retragă va trebui să aviseze pe Efori şi
dâcă se va găsi imediat altul care Să se numâscă în “locul lui, el'se va
putea retrage, în cas contrarii însă va trebui să-şi urmeze datoriile pe.
-şese luni ca să potă în intervalul” acesta Eforii să chiăme un altul în locul lui.
4. La alegerea unui noii protesor, Eforii întrunindu- -se și chiămând şi uni
"din profesori la consfătuire, vor raportă prea Inăţaltului Domn de alegerea.
făcută

şi ast-fel

prin

autorisarea şi aprobarea stăpânirei se va chiămă

pro-

fesorul ales.
:
5. Profesorii gramatici vor urma de acord același metod de gramatică
predând fie-care lecţiile ce se vor. determină. în comun cu profesorii de.
„poetică şi retorică..
a
N

6. Protesorii vor da cel d'întâii elevilor exemplul bunei ordine, moralităţii şi respectului către cele: sfinte (pietăţei) asistând în tâte duminicile
și sărbătorile

la sfinta leturghie

în paraclisul solel.

-

IL Despre supraveghetor.

„1: Se
şodlei.

va numi

un

supraveghetor,
.

„(1)-Cod. LAXXIX, pag. 144.

având

grija. bunet. ordine interne

a

-

,

384
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„8, Supraveghetorul
'ȘCOlă.
-

se

va

alege de către elori și va sta cu
i
Dă
a

locuinţa în

3. El va asiste și veghiă la stricta păstrare a
legilor şi regulamentelor șcâlej.
4.

-

Va mustră şi pedepsi elevii, cari vor face
ncorîndueli
greșala reclamă o pedâpsă: moderată, iar pentr
u o pedâpsă
raportă, eforilor.
d
.
5. Toţi servitorii șcâlei vor depinde de
supraveghetor.

în Şcolă, când
ma! severă va
.

6. Supraveghetorul va ţine un catalog exact
al tuturor elevilor
clasă a şcâlel. ă

din fie-care

Il. Despre elevi.
1.
-2.
din
3.

Toţi elevii în genere vor consider
ă ca sacră persâna proiesorului
Elevul, fie din clerde felul lui, fie
din boeri, sâă din neguțători, scu
ori-ce altă clasă, va fi supus legil
or și regulamentelor șcâlei.
Elev străin fără garanţie admisă
de Etori, nu va intra în școlă.

4. Orice
mână

său

elev, înainte de a intra în şc6lă, e dator
să înscrio_cu propria-i
s&ă

numele

va arătă

în

și: patria

catalogul

elevilor șcâlei, iar dâcă

sa şi prin ce garanţie

e străin, sub

a venit la ŞCOlă,

5. Ori-cărei puteri va, fi supus elevu
l, el va fi astrins

lamentelor

ședlei,

lără
să

legilor

numele

şi regu-

se “pâtă reclamă de protecţiunea:
unei autorităţi

străine. Acâsta o va garantă expres
prin scris înaintea intrărei sale la şcâlă
şi așa se va înscrie şi în catalogul. elevi
lor șcâlei.
a
"6. 'Toț elevii în genere de

ori-ce clasă socială ar fi, se vor.
considera
ca egali.
|
7. “Toţi elevii vor. aduce respectul
cuvenit supraveghâtorului şeslă
i.
_8. Elevii negligenţi și cel neastîmp
ăraţi în clasă se vor mustră și
pedepsi
de către profesori. Iar Când felul
desordinei “va reclamă O mai
mare pe-:
depsă,
se .va raportă de către aceştia
către Etori şi Iitorir. vor decide
„ dâpsa cuvenită..
pe:
9. Elevul

care va comite

|

neorîndu

eli afară din. șc6lă:nu se
va închide
în nici un. arest, ci se va pred
a în "mânile supraveghetorului
şi cercetându-se vina de către Efori

, de se va găsi de caracter
penal se va raportă
autorităţii și se va pedepsi
după legile penale, de unde
nu, se va pedepsi
de către: Efori,
a
ic
e
.
10. Inaintea intrăre! ori-căruy
elev la şcâlă, Supraveghetorul
e dator să
citâscă regulamentele şeolei,
la

cari va fi ținut
să se supună de aci înainte.
_11. Toţi elevii interni sunt datori
Duminecele Şi în dile de sărbător
i să
asiste la sf. liturghie în paraclisul
şcâlei.

e

.
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elev

se va arăta li trei examene
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fără isbândă

Şi

nedemn

[i înaintat în cursuri la o clasă superidră, se va depărtă din şeslă,

a

13. Elevii cari terminându-și cursurile, sei şi înaintea
lor, ar dori să. se
retragă din școlă, vor primi atestate a profesorilor şi a Eforilo
r, arătând
cursurile la cari ai asistat şi la cari din ele ai reuşit.

14. Elev în vîrstă de două-deci și doi an! trecuţi, nu pote să intre
la, șcâlă

ca să urmeze cursurile gramaticale ; se pâte înscrie ca
elev la Retorică,
Poetică, Filologie, Sciinţe şi filosofie.!
15. Elevii sunt datori să se se supue ordinelor particulare
întocmite de

profesori despre modul de audiţiune şi urmare 4 cursurilor.
16. Toţi elevii de tâte clasele și de tote cursurile sunt datori să
asiste

la examenele generale.
|
.
17. Elevii interni nu vor putea eşi fără permisiunea supraveghetoru
lui

scii aprobarea

unui profesor.

AV. Dispre auditori.

1. Auditori, se numesc acel cari fără a

fi înscriși în catalogul elevilor,

ascult regulat cursurile predate în ŞcOlă. |
2. Auditoril: vor purta același respect ca și elevii. |
3. Dâcă vre-unul din auditori face desordini în clasă, sâii sâmănă discorde între elevi, se va depărtă din şcâlă, prin avis al Eforilor.
4. Auditorii nu pot fi interni.
5. Ori-cine de ori-ce vîrstă pâto veni ca auditor în tâte clasele şi tote
cursurile.
V. Despre examenele eleilor.

1. In cursul anului se vor face examenele generale a elevilor de tte
clasele.
2. Examenele nu se vor face prin profesorii: șcâlei, ci se vor chiamă de
către Efori examinatori imparţiali și numat aceștia +vor avea dreptul să e:
xamineze pe elevi asupra celor învăţate.
:
3. Elevii cari vor reuşi la examen vor fi recompensați de Etori primind,
cu daruri relative.şi atestate din, partea examinatorilor, certificate de Efori,
spre dovadă că ai reuşit...
:
|
Sa scris regulamentul de faţă la 1 Decembre 18147,

Nectarie al Ungro-Vlahiei, Iosif al Argeşului, Constantin al Buzăului, Gri.

gore Ghica, Constantin Bălăceanu, Mihail Manu, Grigore Băleanu, Alexandru
Mavrocordat, George Slătineanu, George Golescu, Alexandru Filipescu.
|

Caragea aprobă în 12 Decembre

tul următor:
V, A. Vrechiă.—Tom.

X.—Istoria

Românilor.

1817 acest regulament şi anafora cu ac25
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J& Ioan

„+

Gheorghe

Impreună
cu

Caragea

Voevod

îi gospodar zemle vlahiscoe.

acâstă întocmire a orîndueli! şi pravilelor şcâlei ce se văd

ar&tate. mat jos, de părinţi! arhiere! i de dumnâ-lor orinduiţii boeri, citin* du-se înaintea Domnie! Mele şi anaforaoa ce ne a făcut Sfinţia lor şi dumne-lor, arătătore acestei întoemiri, ale căreia ponturi ce se arată mal jos

câte unul, unul, chibzuindu-le și înşi-ne not:şi gtisindu-le pe tote a fi din
cele fără de cari nu se pâte fiinţa şcâlei întru întregimeşi fără de prihană, le întărim Domnia Mea și hotărim, ca întru tâte întocmal să se ur:

meze şi să se păzescă

acâstă

întocmire

trecendu-se şi în condica șcslei spre a
(Pecetea gpd.)

fără

câtuși de

puţină

strămutare,

fi sciut.—1817, Decembre 12. (1)
Vel

Logoftt.

In 1817, aflăm următârele acte relative la sporirea Iele dascălului
de la Buzăi. ..
.
|
e
I& Ioan

Gheorghe

elin

Caragea

Voevod i gospodar zemle Vlahiscoie
Măcar că Preaosfinţia sa părintele Metropolit i cel-l-alți dumne-lor Efori

al şcolelor, găsesc cu

cale u se face adăogirea leiei dascălului elin din eparhia Slinţiei Sale episcopul Buztă, nuimai până la taleri 1.200
pe an, şi
„Domnia Mea însă, pentru ca să însuflețim și mai mult rîvna. şi silinţa
acelui
dascăl, spre a se arăta fără câtuşi de puţină pregetare la
învăţătura ucenicilor, bine-voind, pe 'ângă acei taleri 1.200 îi may adăogăm alți
taleri 300,
ca să i se dea adecăpe an I€6fă câte taleri 1.500 din banii 'co r&spund
e pe
fieş-care an pentru șcâle eparhia Buzălui de la preoţi i diaconi,
cari
ai a
se ţinea în sema Sf. Sale episcopului de către: Preaosfinţia
Sa
părintel
e
Metropolit. Drept aceea dar, cu osebirea adaosului de taleri
mal sus, întărim Domnia Mea anaforaoa acesta și poruncim300 ce se arată
ca întocmai
să se facă urmare.—]1817, Martie 8.
|
Ia
|
(Pecetea gpd.)
Ii
Vel Logofăt.

„Prea Inălțate Domne,
__După luminată porunca Măriei Tale, ce ni se
bitorului da. Dumnedeii Preaosfinţiei Sale părintdăeluila acestă anafora a iuepiscopului: Buzăi,
următori aflându-ne,

ne-am adunat împreună şi mai întâiă am cerut
să ne
hrisov al Măriei Sale r&posatului întru fericir
e
domn
Alexa
ndru
Ipsila
carent,
l-am
ar&te acel

și vEdut, cu I&tul 1776 lanuarie, coprindător:
că orinduesce a fi șcâlă elinescă.şi la orașul Buzăului
cu taleri 500 simbria unui
“dascăl, care să se dea pe tot anul de la Casa
șcOlelor de aici, în care șcOlă

. după

pliroforia ce am: luat: de la: Preaosfinţia

sa părintele episcop

nelipsit
de loc cu. în&rijirea Preaoslinţiei. Sale, până acum.
De aceea, dicem, că de trebuinţă este
a fi şi acolo la oraşul Buzăului o şcâlă
elinescă mat mult pentru ucenici!
cari pe de o parte „ai
sa

urmat

paradosis' al limbei

elinesci

ucenicilor acelei. părţi

râvnă'a se adăpa

(1) (Cod. LXXXIX,

pag. 144.)

de roduril

învăţăturii, iar pe de

ISTORLA . ROMÂNILOR
alta, ca să.nu

cum-vaşi

din' pricina
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depărtării locului,

neavând

mijlâce a

veni aici la. şe6la cea din politie, să r&mâe fără înv&țătură şi sub întunerecul necunoscinţei, după datoria îngrijire ce are Casa șcâlelor
nu numat
pentru

acâstă

şcâlă, ci şi pentru

tote cele-l-alte de prin eparhii, unde va fi

de trebuinţă, să primescă Preaosfinţia Sa părintele episcop

acestă sarcină

cu îngrijirea acestel. șcâle, adecă să păsâscă un. dascăl elin (de.nu va fi destoinic cel ce se află acum) carele să fie cu sciinţă bună, cunoscut şi celor
de aici dascăli şi vrednic de acestă epanghelmă și să se orînduiască
pă-

zind însă acestă datorie, adecă mai întâiă să iea povăţuire de la cei de aici
dascăli în ce chip să urmeze cu paradosis al matimelor după puterea fieşcăruia selen al ucenicilor, să aibă şi adese corespondenții trimițând temate
şi ecsighesis ale .ucenicilor săi, ca.să se vadă de către. cei de aici dascăli,

precum

și la dou& ezamene ce sunt orînduite de se fac pe tot anul: ucenici-

lor de aici, să: fie dator şi acest dascăl
a veni și el de -va fi prin putinţă
cu ucenicii sti cei ma! de frunte, ca să se cerceteze, spre a se cunbsce în
faptă sirguinţa ce are către ucenici,. pentru. care, dascăl, după scumpetea
tuturor lucrurilor și grelele cheltueli ce se urmeză acum de obşte, găsesc
cu cuviinţă a .se adăoga .lefa pe an taleri 1.200, precum s'aii adăogat şi .la
cei de aici. dascăli, cari bani, de;se va găsi cu caleşi de către înalta înțelepciunea Măriei Tale a se da, se va da luminată poruncă către. Preao:sfinţia sa.. părintele Metropolit, ca din suma banilor ce răspunde estimp
acestă eparhie a Buzăului, de la preoţi şi diaconi, pe tot anul, pentru şcâlă,
să i. se ţie în s&mă acești taleri. 1.200, însă cu adeverinţă chiar a orînduitului, dascăl, coprindătâre,că şi Y%-ai primit deplin, care adeverinţă să se vadă

sa, acum mai întâii
şi de către noi: Drept aceea, să fie dator Preaosfinţia
a publicarisi în tâtă eparhia alcătuirea acestei şedle, chiamând:
pre toţi cei

însetaţi, ca să se adape de rodul învățăturilor, îngrijind sf. episcopiea puru-

rea pentru' mal bună întemeerea acestei. şcdleşi înlesnind cu ori-ce.mijloce
ajutore 'şi 'povăţuiri părintesci, spre folosul obştei, ca din vreme în vreme

cea desăvirşită rămâne a se face de
învăţăturile, iar hotărîrea

să sporâscă

Ta, pentru.urmarea
către Inălţimea
. Nectarie Metropolit,

Constantin

tin Bălăceanu.—1817.Februar

de acum

înainte...

.

: :

Filipescu, Grigorie Brâncoveanu, Constan-

.

a

13. (1)

ti

" Deşi

curentul naţional, care împingea' la crearea: de. şoole cu limba. ro-

mână, se manitestă neîndoios

în anii 1817-—1818, nu mai puţin. Episcopul

de. Râmnicul Vălcei solicităşi dobîndesce de la Eforii şeolelor din Bucuresci şi .de la Caragia reorganisarea unei şcâle grecesci : şi. lângă, eparhia
acâsta.:

:

Să luăm în detalii principalele şedle despre existenţa cărora, în domnia
|

lui Caragia, posedem

acte.

fa X 4. v)
(0) cOod. LXXĂI
-

o

ata
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|

V.

- Tergoviştea. In Martie

1815

A. URECHIĂ

.

elorii Gr. Brâncoveanu, Iacob Rizu Postelnic,

Const. Rosetti și Clucerul Nestor, 'aprobă cererea unor târgovi
şteni de a
li 'se reînfiinţa șc6lă, cu. spesele Metropoliet şi în casele e!
de acolo. In
şc6lă se va preda nu numai! limba română, ci şi cea
elină, se va mat înv&ţa cânturile bisericesci. Profesorul de cântări biseric
esc] are şi sarcina de
predicator al bisericei. La 7 April 1815 Caragia aprobă
anaforaoa (1).

(1) Pre înălțate Dâmme,

“ Vre-o câţi-va boeri din orașul

Inălţimei Tale, fac rugăciune

'Tergoviştei

a te milostivi,

şcolă cu un dascăl elin i altul românesc

printr'acestă

jalbă

ce a dat

ca să li 'se sistisescă acolo o

și unul ca să paradosâscă meșteșugul 'cântărilor bisericesci pentru copiii
dumnâ-lor şi celor sărmani co se
află acolo şi că s'ar fi şi găsit un Macar
ie leromonah ce se află însărcinat
cu schitul Golgotei,'
om

Cu 'sciință la meșteșugul
i se da pe tâtă luna câte taleri 200 pentrcântărei, sar fi și mul:
u câte trele aceste învățături i să i se facă şi opt dârvari
pentru adusu
țămind a

să .plătâscă dintr'aceşti. bani

şi dascălului

elin

l lemnelor, adică singuri
şi celui! românesc, iar. ceea

ce va mai prisosi să fie pentru a sa osten
âlă liind îndatorat a face și lobisericel la tote dilele cele
la “sf. mănăstire dintru început a fost mari, arătând şi acesta,: că acolo
şedlă pentru încățătura copiilor, iar
acum: de sunt
gos în 'anvonul

.

peste dor ani, a lipsit cu totul, print
r'acărora jalbă ni se poruncesce de către Măria Ta, ca să
cercetăm, și de chibzuirea ce vom
face
să arătăm Inălţimei. Tale; următori
fiind luminate! porunci, am socotit
a se deschide și acolo o şcâlă cu
că
acest fel de dascăli cu sciință de
învtțătură, precum se “rOgă- Măriei Tale
acel boeri, este prea cu cuviinţă și
vîrtos aci, la acest oraș, unde a fost
ma!
scaunul cel vechii al sfintei” Metropolii
'că'se află boerinaşi cu' locuință
,
şi
tul isprăvniciel acolo, având st. Metr6ment de cinste, neguțători, este.și tah-

dascălilor și a ucenicilor și tote înlesopolie şi odă! îndestule spre odihna
nirile, iar ma! .virtos întru acest iel
de lăudat și vechi oraş se cuvi
ne să se cinstâscă musele cu rodu
rile
văţăturei, împărtăşind pe cel ce ai
trebuință de pod6ba cea adevărată înprocopselei şi de luminarea credi
a
nţei, prin care aceste mijloce
îşi arată
chiar în faptă filotimia, rîvna şi dato
ştiei şi plăcute: fapte şi înaintea lut ria păstorâscă spre cele de folos ohDumnedeii și socotim, că 'este și
dreptate și cu 'cuviinţă, de'a
cu
tropoliei, din . iraturile eparhiei se ce ținea o asemenea școlă cu cheltuiala Meare, cunși ori unde sar mal -cuveni
în parte să le întoemâscă și
„Școle
să le orînduia

ŞI mal

pentru

înainte

de

doi

any

scă temeinic, spre pomenire,
căci

a tost acolea şcâlă, iar acum

s'a

părăsit cu totul;
care este şi dată hotă
a Inălţimei “Tale, de la 1&
la anaforaoa boerilor, ce s'a rîre
1813 Maiu 17,
făcut atunci, ca tuturor dascălilor
parhii să nu li se mat plătâscă
de prin el6la de la Casa 'șcâlelor, ci
de către părinţii arhierei din
să-și aibă plată
deosebit iratul eparhiilor, avend
venituri, de cari şi: noi de
din destule
aibă urmarea întocmai, căci deopotrivă cugetând, dicem, că se cuvine să-și
la Casa şeolelor.a se prosforisi
țin ajutor nu este mijloc,
cât de puavând îndestul

ă

cheltuială cu

meremeturile

ce
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din acest oraş.să li se continue

urmză, i cu plata lefilor şi la acestă vreme chiar acâstă şe6lă din scaunul
Bucurescilor cere ajutor, nefiind îndestul irat cât este hotărit; părerea n6stră,

întracest chip este, iar cea desăvirşită hotărire rămâne a se face de către
Măria

Ta.—1815,

Martie

24.

a

Me

|

-

Grigore Brâncovânu, Iacov Rizu Postelnic, Constantin Rasti, Nestor Clucer.

(Cod. LXXXIV, pag. 415.)
Id Ioan

Gheorghe

Carage
. Voevod
a

i gospodar 'zemle vlahiscoie.

Chibzuind şi Domnia Mea cât sunt de trebuincidse şi folositâre obștei
rodurile învățăturel ce odrăslesc din fiinţa şcdlelor, tot atâta qicem că este

şi obştea datore a îngriji şi a se sili spre întocmirea acestor fel de lucruri;

când dar fieş-care după o facere de bine datorie se cuvine a se arăta .cu
vîrtos
că mal.ă,
rivnă şi ajutor către acest fel de fapte, nu rămâne îndoial

partea cea bisericâscă, care nu este împovorată cu

sarcină.de familie, ca

partea mirin6scă, se cuvine a arăta, mai cu adaos rîvnă şi osîrdie, pentru şcâla

înfiinţată cu din veniturile ce sunt afierosite la sfintele locașuri 'de r&posaţii
ctitori chiar pentru asemenea faceri de bine, iar may ales sf. Metropolie, care se
împârlejusce

eparhie!

deosebit şi cu iratul

ca o obştâscă mumă
sale

ce se păstoresc de dinsa, cu cuviinţă este, nu numai făcătâre de: bine

celor

către

dinși! a se ar&ta, ci şi pildă de asemenea bune fapte să se facă către cel
ce pârtă cinul și podvigul bisericesc, sub păstoria prea sfinţiei sale. De

Mele anaforaoa acesta, o intărim şi. hotă-

aceea dar, primită fiind Domnie!

rim, ca iarăşi prin a dumne lor îngrijire chibzuindu-se împreună şi cu Preaos-

osfiinţia Sa părintele Metropolit, să se întocmescă şi şeola de la domnescul

nostru oraș al Târgoviştel şi să se ţie tot-deauna întru a sa bună fiinţă cu
cheltuiala cea trebuinci6să, din iratul eparhie! sfintei Metropolii, care acestă

hotărire a Domniei Mele,
ca prin osebit domnesc al
sale părintelui Metropolit,
Epitropi pentru rînduiala

poruncim dumi-tale Vel Logofete de țâra de sus,
nostru pitac, să se facă sciută şi Preaoslinţiei
ca să se înţel6gă tot-deauna cu dumne-lor boerii
trebuincidselor cheltueli.—1815 Aprilie 7.

(Pecetea gpd.)
Ia Ioan ' Gheorghe

Vel Logofăt.
Caragea

Voevod

îi gospodar zenile vlahiscoe.

Preaosfinţia Ta: părinte Metropolite, dintr'acestă alăturată copie după a:naloraoa a dumnâ-lor boerilor ce. sunt orînduiţi Epitropi ai şcole elinesci
cari s'a întărit şi de către Domnia Mea, se va da Preaosfinţiei Tale pe larg
pliroforie, cum. are a se întocmi şcâlade la domnescul nostru oraş
al -Târgoviştei, ci dar 'spre a se păzi şi a se.urma întocmai hotărîrea Domnie!
Mele.ce s'a dat asupra.acestel pricini, iată printracest domnescul nostru
pitac, facem cunoscută Preosfinţiei Tale. Tolco pisah gpd..—1815, Aprilie 29.
|

(Pecetea

gpd.) E

| _

i

(Cod. LĂXIV, pag. 196)

-

o

Vel Logofăt.
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şc6lade

la eparhia; de 'acolo (1). Etorii aprobă

(0 15 Joan
Nu

VW A. URECALĂ!

Gheorghe Caragea

numai. pentru

căci

partea

Voevod
cea

să fie șcâla cu dascăl român

î gospodar zemle vlahiscoie.

bisericescă cu osebire

şi mal cu

adaos

de cât partea cea mirenâscă, este datâre a fi de sine și pornită spre -acest
fel de ajutâre şi faceri de bine, (iar mat vîrtos când are şi îndestulate
iraturi, precum este acsâstă stintă episcopie), ci şi pentru căci I6fa dascălilor
i a .doitorilor de prin eparhii, prin întărirea, ce am dat Domnia Mea, încă
ds la leat 1813, la anaforaoa dumns-lor orînduiţilor boeri, am hotărit a se
da din iratul eparhiilor, iar nu. din banii cutiel milosteniilor, ce se dai
de la eparhii, primită este Domnici Mele anaforaoa acesta a dumne-lor

boerilor : Efori ai şclel elinesci, pe care

biv Vel Clucerul Constantin
dascălilor

Socoteanu

întărind-o,

orînduim

îngrijitor spre aflarea

pe dumnâ-lui

și aşedarea

celor trebuincioşi i a doftorului la orașul lâmnicului, prin povața

dumne-lor numiţilor boeri Efori al şcâlei a căror plată să li se dea de
iubitorul.de Dumnedei, Sfinţia Sa episcopul Râmnicului din iraturile eparhiei,

către

carele .poruncim. și

dumi-tale

Vel

Logofete

de

ţâra

de sus,

să se facă osebită porunca Domniei Mele, ca să urmeze negreșit a se pune
şi în faptă fără de :zăbavă acâstă bună şi lui. Dumnedeii plăcută orînduială,

înţelegându-se și însuşi Sfinţia Sa cu dumne-lor boeril Efori de aici, pentru
ori-ce trebuinţă şi chibzuire va privi spre buna starea şi întregimea șcâlei

şi nu 'numai la.aceu șc6lă ot oraşul Râmnicul să se păzescă acâstă orînduială,
ci încă şi pe la tote cele-l-alte oraşe din numita eparhie să se orinduiască dascăli buni și, procopsiţi, fiind acâsta spre folosul, podâba, i
lauda :și-chiar părței bisericesci, adecă celor ce se preoţesc la acestă eparhie,
ca să:aibă cuviinci6sa sciinţă a citănieişi să fie destoinici şi înşile a
înţelegeşi ascultătorilor să tălmăcâscă cele ce citesc la bisericescile slujbe.—
1815, Maiă 24...
SER
pu
Da
„„.. Vel Logofăt,
(Pecetea gpd.) ...
DI
a
„1, . Prea Inălfate Dâmne,
„Toţi boerinaşii şi t6tă obştea: ce sunt: ședă&tori în orașul
ot peste Olt, prin acâstă jalbă ce ai dat Inălţimei Tale Râmnicul-Vâlcet
oraș dintru început ati avut şcâlă în sfînta' episcopie de arată, că la acest
acolo, cu dascăli
procopsiţi,' a căror plată li se urma prin cel: după
vremi
episcopi şi se
scădea de la cutia banilor preoţilor, și hrana,
i cele-l-alte trebuincioso li se
da de la episcopie, lar acum ai rămas
cu un dascăl elin şi altul
rumânesc, care se plătesc numar de către numa!
sfînta
episcopie
împreună cu tâte :
cele-l-alte trebuinci6se; asemenea arată,
că, încă în gilele răposatului Ale-
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apără

că

nu din -veniturile

altă înţelepciunea Inălţime! Tale, spre a putea fi. îndatoraţi
atât dascălii.a
le învăța copiii fără plată, cât şi dohtorul să caute pe cel săraci şi lipsiţi,
fără interes; a cărora jalbă, din
du-se

la: noi,

ni

se

luminată poruncă a Inălţimei Tale orînduin-

poruncesce,

ca

să

cercetăm

dimpreună

cu

dumnslui

Vel Vornicul al Obştirilor şi să arătăm Inălţimei Tale prin anafora. Următor
fiind luminate! Măriei Tale porunci, mai întâiu am pus de-am căutat în
tâte condicile ce sunt pentru şcâle, încă de când sai făcut cea d'ntâiă
aşedare a lor, şi vre-o hotărire domnescă a li 'se plăti lefile dascălilor şi a
dohtorului ot Râmnicul-Vălcei de la cutia milosteriei şi a şcâlei, nu sai
putut găsi, fără numai la socotelile ce încheiat părinții episcopi cel după
vremi cu cutia Obștei la banii preoţilor,se vede că se scădea de sineși cu
taleri 480 pentru dascălii ot Râmnicul Văloci şi cu taleri 240 pentru doh-

tor, nevrând

Vornicia Obştei să se împotrivescă, iar de.la let 1813 nici cu

aceştia nu se mai scade; "i-am făcut întrebare şi Preaosfinţiei sale părintelui Motropolitul, că de scie să se fi făcut vre-un 'sinet domnesc în diiastimă
de 22 ani, cât s'au aflat episcop Râmnicului, pentru acestă pricină, să ni'se

ar&te, ca să-l vedem; și aii răspuns, că vre-o hotărîre domnâscă n'aii văqut,

dar urmarea se făcea de a se scădea sfînta episcopie cu acești:bani pe toţi
anii; se vede dar că după ce sai dat hotărîrea Inălţimei Tale, la let 1813,
la anaforaoa dumnelor boerilor, ca dascăli și dohtori după în eparhii să
nu se mai plătâscă de la cutia Obştei şi a șodlelor, ci să se iconomisescă

plata lor din deosebitele iraturi ale eparhie, părinţii arhierei cu totul:
au
încontenit

plata

dascălilor,

nevrând

siîntă sinesfora ; de aceea cât

să

pentru a

se

îndatoreze

la

acestă

plăcută 'și

fi la acest oraş şcolă cu dascăli elin,

rumânescși doftor cu sciinţă bună, fiind tactul cel vechiii al sfintei episcopil şi scaunul isprăvnicatului,

l6rte de

trebuinţă

este,şi nu sar. fi cu-

venit Prea sfinția sa ca să împuţineze rodurile învățăturilor,ci mai virtos
a le spori cu adaos pentru eparhie pod6bă şi folosul obștei, iar. mal virtos

că se cade şi în faptă a-și arăta rîvna și filotimia către cei săraci străini
ce
şi lipsiţi, împlinindu-și cu acesta și datoria cea păstorescă, cu ingrijirea
se cuvine a o avea pentru binele norodului şi cinstea Eparhiei. când va;fi

împodobită cu

acest. fel de îmfrumuseţări folositâre obștei

Deci acestă e-

parhie a Preasfinţiei sale părintelui episcopul Râmnicului, fiind cu venit
îndestulat, iar iratul şelei elinesci aici nefiind de ajuns atât pentru 'plata
cât şi pentru trebuinciosele
orinduitelor. lefi ale dascălilor i a ucenicilor,
asemenea scădere, găsim
cu
împuţina
se
de-a
ineremeturi, nu are mijloc
nu numai acestă şcolă
cu cale, ca, din iraturile episcopiei să se îndatoreze

din oraşul Râmnicului săo ţie cu dascălii cei trebuincioși şi dohtorul, precum

cer şi se râgă Măriei Tale orăşanii boeri, ci încă şi pe la tote oraşele celedin vel-alte din eparhie, să fie datori a ţinea dascăli procopsiţi, cu plată
hotăridată
şi
este
precum
nitul eparhiei şi ajutorul eparhioţilor orășeni,
Pitescii
oraşul
în
și
urmeză
se
asemenea
rea 'Măriel Tale la acâsta, căci

sud Argeş, având şi şcâlă şi dohtor din ajutorul eparhiei şi a orăşanilor,
ca să fie spre înarijirea pătimașilor. bolnavi şi. pentru inv&ţătura i :procops6la celor sărmani

şi lipsiţi, cari ai rîvnă la învăţătură, şi ca -să se urmeze

-
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şcOlelor se pâte

plăti acest budget, ci să facă spesele din deoseb
itele iraturi

ale eparhiei. Eforii rînduesc Efor şedlelor de acolo
pe Vel Clucerul Soco.
tenu şi eparhia să întreţină școli! şi în cele-l-alte
oraşe din coprinsul e! și
în primu

l loc la Pitesoi.

|

-. Tergu-Jiuluă. Am arătat aiurea cine era
nice ce am: publicat pentru prima dată în
Stolnicul Dumitrache ajuns sub domnia luj
Ispravnie de Jiă, a înfiinţat acolo biserică

„ Insemnătatea şcâlei, de

|

stolnicul Dumitrache, autorul croanalele Academiei, în anul 1888.
Miha! Vodă Suţul (secolul XVIII]
și școlă,

la Jiul-de-sus e mare în istoria mișcărei
de sub

Caragea şi de la 1821.
e
Acestă şcâlă o recunssc
e noii Caragea
. din'
lie 1813, adresat Ispravnicului judeţului'(2
).
.

?

”

”

.

.

cu

un

pitac

din

6 Apri-

Ş

s6ă. să se pâtă păzi acestă bună faptă
nestr&mutat, să fie luminată porunca
Tale către dumne-lui biv Vel Clucer
ul Constantin Socotânu, ce se
află cu şederea la acest oraş Râmnicul,
să
aibă îngrijirea acesta prin povaţa n6stră a Epitropilor, spre a le
dicem, iar hotărîrea rămâne la Măriapune tâte în lucrare precum mal sus
“Grigorie Brâncoveanu, Constantin Ta. -1815 April 95.
Nestor Clucer.
: Iacă hotărîrea lui Vodă:
|
Iubitorule de Dumnedeii Sfinţia Ta
episc6pe al sfintey episcopii hîmnic
chir. Galaction sănătate; fiind-că
pentru șc6lă ot Rîmnicul-Vâlce!,
torului de acolo, cum şi pentru tote
i a dohcele-l-alte şeole dintracea eparhie
dat hotărîrea. Domnie Mele, ca de
acum înainte, ca un lucru ce prives sa
pentru folosul obștiei şi lauda şi
ce
pod6hba eparhiel, să se plătescă
tuturor dascălilor, cât şi a dohtorului,
lefile a
din veniturile episcopie! aceea, fiind
de îndestule, asupra cărora am
orîndu
it
Domnia: Mea îngrijitor de a se
pune in faptă aceea la orașul
cului pe dumnâ-lui biv Vel Clucer
Stantin Socotenu, adică ca să Rimni
Conaşeze
bune și procopsiți, spre a se putea atât dascăli, cât și dohtor cu sciinţe
rile învățăturei, cum şi cei săraci folosi copiit boerilor orăşeni. cu roduşi lipsiţi să se pâtă căuta la
neputințele lor, precum mail
bslele şi
pe larg se
Mărie!

cuprinde în hotărîrea, Domniei
Mele,
acest oraş al Rimniculuj, la
anaforaua dumnâat șc6lelor, după jalba orăşenilor.
de acolo, încă de la 24
Mai, care ca un lucru ce
privesce spre cele plăcute
și
Gmenilor, i cu mai sus disul
boer negreșit să se pue și
Şc6lă i

ce am. dat în parte pentru

lor :boerilor' efori

ale trecutei luni
lui Dumnedeii şi

în lucrare acestă

dohtorul, şi fil Sfinţia Ta sănătos.—1
815, August 5

„Cee
a ep)
„.(Cod, LXXIY,fila 213 v)

() Ză Ioan: Ghoorg he Caragea
Cinstite

A

vao ogor,

Voevod “i gospodar zemle

şi'credincios' boe e al Dom
nie!
nice lordache Ispravnice ot rulsud
Gorj săn

Mel

vlahiscoie.

e dum
ta biv V
ătate. Facem nă duin
i-tale ei Pahar| .
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La 25 Maii 1813, Caragea dă “special hrisov în favârea biserice
l și 'şc6let înfiinţată în secolul XVIII de acum bine lăudatul stolnic
Dumitrache. (1). că la înnoirea hrisovului de milele şi orinduelile ce are sfinta biserică
domnâscă şi șcdla de la biserica din tîrgul Jiului, s'a făcut cerere şi
pen:

tru nisce locuri ale sfintei biserici ce s'a pus unii de ai făcut nămestit
fără de a se învoi cu bisericu, cum şi alte locuri pe cari a avut biserica

acareturile saleşi ..... unul dintr'inşii fără de învoire, a făcut nămestii,;
cerând, ca locurile bisericei, unde a avut nămestil, fiind-că are să le facă
biserica la loc când îi va da îndemână, să [i se arate acelora,
ca să nu facă
nămestii statornice şi pe câtă vreme le-a ţinut şi le va ținea 'să plătescă
chiria ce se va întocmi de către dumneta, din pricină că epitropit i ctitorii şi alții din pămînteni, ce se va socoţi de dumnâ-ta,că se silesc pentru întemeerea şcâlei şi ait bisericei deosebit ati făcut cerere, ca locurile pe
cari ai fost făcute case isprăvnicesci și. din răzmeriţă “sai ars, ne mal fă.
cond isprăvnicia case. nici fiind pentru altă trebuinţă obştâscă și fiind slo-

bod domnesc,

su pus unil-alţii de ai făcut nămesiit

pe dînsele, cerând ca

să se hărăzâscă şi aceste locuri afi de ajutorul bisericei şi a șcdlei, şi
aceea ce și-a făcut nămesti! să plătescă chirie ceea ce se va întocmi-de

dumne-ta i de epitropi; poruncim dar dumitale, să faci amănuntă; cercetare atât pentru uceia ce şi-a făcut nămestii pe locul bisericei, fără de în:
voială, cu ce cuvînt le-ai făcut și de aii fost şi acest loc cu: adevărat al
bisericel şi al şc6lei? ş ide aii cuvînt epitropil i cel-l-alţi la cererea lor, să-l
şi întocmesc!

la plată

de

chirie, cum

şi acolo unde

are

să-și facă

biserica

acaret când îi va da îndemână, să ne arăţi cum are să se urmeze? câtşi
pentru locurile pe cari ai fost casele isprăvnicesoi, să cercetezi de mal
sunt trebuinci6se a se face case isprăvnicesci, cum şi de nu este locul trebuincios pentru alt folos obștesc? .Așijderea, să cercetezi, de cine anume s'a

coprins

şi a făcut

să dea chirie?

Mele.—1813,

nămestii? de 'le-a

drept adevăr

Aprilie 6. ! -

făcut de „sineşi ca cât sar
-

|

(Con. LAXIV, pag. 40.) .

bisericei şi al şcolei din Torgul- Jiului sud Gorj.

(1) Zrisovul
Tâte

facerile

cuveni

şi cu întrâgă pliroforie să însciinţezi Domniei

de bine ce

tărirea

și ajutorul

sfintelor

evlavia

creştinâscă,

săvirşese
Iul

Domnii

Dumnedeii:

şi Oblăduitorii
ţăre! spre înlocașuri,

sunt

după datoria şi

iar. cele ce pricinuesc şi. deosebit. folos și mângâere în

partea norodului politicesc, cu atâta sunt mai mult vrednice şi bine primite
lui Dumnedeit şi 6menilor. Drept aceea, fiind-că în oraşul Tergul-Jiului, sud

Gorj, sai aflat

o.sfintă

biserică domnescă,

întru

se
care

cinstesce şi se

prăznuesce hramul sfinţilor cereştilor voevod” al cetelor îngeresci. Mihail
şi Gavril, pustie și dărimată, lipsită şi de tote cele trebuinciGse, la care
încă dintru a doua domnie u Domnie! Sale răposatului Mihail Vodă Suţul,
prin

cheltuiala

unui

stolnic

Dumitrache,

ce se afla atunci: ispravnic

al

acestui
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“Din acâstă șe6lă de
r.

.

la Târgul-Jiii aă eşit în trecut mulţi dintre pandurii

judeţ, zidindu-i şi întoemindu-i şeâlă cu dascăl rumân
a se putea ţine biserica şi scâla în starea şi podoba ese și grecesc, pentru
lor, 'T-ati făcut şi Domnia Sa aceste. orînduel! ce mar josse arată, cari
sai
întărit în urmă și
de către toți, frații Domni, precum din hrisovele
verit, .adecă;:. trei preoți scutiți i un grămătie cântăr Domnie! Sale ne-am adeorînduit..bisericei şi .şcâlei vinăricii la -mat, sus eţ, nedajnic,. așijderea ai
rele ce s'aii, găsit neînchinate la alte mănăstiri numitul județ de la pop6.
si biserici, câte do! bani
de. vadră şi pîrpîrul; așijderea aii orînduit
şeslei
de la bâlciurile ce se fac
de dou ori întrun an la Cărbunesci şi la 'Tergu
l-Jiul
ui, ca să iea de prăvălia d'întâii câte un leă, de prăvălia
.al doilea, câte 20, parale şi de prăvăliaa] treilea,

câte dece parale. Așijderea ai orinduit
la șcâlă și dece lude
scutelnici, ca, dintr'acest venit,
să se facă cheltuelile cele trebuincidse
ale
bisericel. i șcâlej,
să se plătâ

scăşi simbri
sele ce; deosebit: de .odăile: șcâlei „erai făcutel. dascălilor, şi fiind-că în _caboer, pot găsi. odihnă de ședere şi cel după prin silinţa mai sus numitului
vremi ispravnici, ai hotărit
Domnia,
Sa, ca boerii

Ispravnici ce vor avea trebuinţă şi vor
avea a şedea
intr'iînsele,:să nu păgubescă st. biseri
că şi. șcOla
de
folos
ul
şi
venitu
l chiriei
ce se cade.a avea de la dînsele, ca
de la un, acaret al bisericel şi al şcslei;
care. aceștă 'sfîntă, biserică ca o.slobodă
ce ai fost din început, asemenea
slobodă
a făcut'o- și Domnia .Sa dimpreună
cu șcâla neînchinată, și: nelegată nicăiurea, ca să se iconomisâscă
şi să se chivernisâscă veniturile şi
bună. orînduiala, lor prin epitropi. mireny
, adecă do! din neguţătorii şi orășanii. cei mal.de frunte. şi cu mai
bună stare al. Tergului-Jiului, prin
naziretu şi al dumnelor .: dregătorilor
ispravnici, ce. vor [i după vremi
jude
ţului. acestuia, ca pri
. acești
n
.epitropi și prin purtarea de grijă
și epi“stasia, lor, să se strîngă veniturile
bisericet şi ale şcOlei, să se
trebuincidse bisericei,
.să ție, pururea trei preoți i un grămăt dea tâte cele
ic cântăreţ. la
biserică; un dascăl grecesc și rumâ
cu ucenici. îndestui la scâlă pentru
vețătura cărței, după starea și măsuranese
învenitului celui orînduit, de la cari copii
şi ucenici să nu se câră nici o plală
aibă a fi epitropi nelipsiți în cât seși acei doi epilropi dintre neguțători să
vor purta cu orînduială, iar murind
aceştia, s6ă găsindu-se în vină,
că nu iconomisese bine,să se al6gă
de către
obştea neguţător
i, ilo
orăşanr,
ilor de acolo iarăși dintre pămiîn
teni,
ca cu
i
i
i
şi al Ispravaicilor judeţului, să se
orînduiască
alţii, cari epitropt pe fieş-eare
an
cel mai de irunte de acolo, înaint să-și dea s&ma la neguţătorii şi orășanii
ea Ispravnicilor judeţului; acum
jalbă : şi '-cei “ce ai: ajutat:
viind cu
în loc :de- ctitori bisericey şi
ȘcOlGI, aii arătat
Domniei Mele, patimile:ce a
tras din - trecuta răzmeriţă şi cumŞcOlaşi: odăile arse,” cum şi. tte
că se află
odârele bisericer prăpădite, de
călcat oraşul: de: ostaşi şi: Sau
'când
s'au
ars,
se putea face cele stricate şi prăpăd cerând 'ajutorul Domniei Mele, 'spre:'a
ite

la 100; a cărora jalbă -orînduind-o
la dumnâlui Vel Logofătul de țera de
sus
de ai cerestat: și prin 'anaforaoa
de la: patru: ale 'trecutului Aprilie
”

ajutorul: şi” ai. cerut atât. la poporele ne-ai: făcut: arătare, că este 'trebuincios
de vinăriciă.
ce sau scoini
t 'de la:.let:1805 Octombre pentru nisce. numiri: nouă
şi. încă
25, prin. anaforaoa -r&po-
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cari apol, sub Tudor Vladimirescu, .la 1821, :vor facă mar
: mișcare,
ea În |
urma căreia va înceta domnia fanarioţilor în patria română, .
satului Banului Dumitrașco Racoviţă, fiind fost .Vel Vistier, i a dumnâlu!
Vel Logof&tului Isaac Ralet; ce se v&qu .şi acum.eu coprindere,
că din

porunca domnâscă s'aii cercetat: atât la faţa locului, cât şi aici şi sau îndreptat şi aici, arătându-seşi prin, fâie popârele de: .vinăriciă,
cu suma
banilor ce aii prinsîn

let 1804, care

sunt la, număr. 50, şi bani:at prins

taleri. 573, prec
acea
um
f6ie iscălită chiar:de taesilda
'i de 'slujbașir
ri “vină-

riciului, adeverită şi de ispravnici! de atunci pe anume arătăşi s'aii daț dreptate
biserice! şi şedlei a lua vinăriciii
şi. din numirile' cele nouă după acea fâie,

precum luase şi pînă atunci.. Aşijderea a. cerut și. pentru, nsce locuri'ale
bisericei, pe care ai. zidit unit alţii prăvşiălii
'cârciume “de lemn, prâste,

în locul

acareturilor

bisericet: ce s'ati 'ars, pînă ale face .hiserica la. loc

cum ai fost, să se.învoiască cu epitropil bisericei 'pentru chirie, cum şi
pentru locul.pe carele aii fost casele isprăvnicescişi sai.
pus unil de ai

coprins dintr'insul făcând şi namestii,ati ceruta se hărăzide Domnia Mea
bisericel; de aceea şi Domnimea,
a după rîvna
ce avem către sfintele lui Dum:
nedeii biserici, cum rana! vîrtos şi la folosul obştesc, le-am primit cererea, dar

mal întâiii din porunca

Domniei

Mele am oriînduit, să se 'facă cercetare

la

faţa locului, de către dumndlui biv Vel Paharnicul Gheorghie, Ispravnicul-de
la acel judeţ, şi de la 28 ale trecutului Aprilie însciinţeză Domniei Mele,
.pe locul ;bisericel "i-ai aşedat a da
cum că pe cel ce 'şi-aii făcut nameștil
chirie pe an câte taleri 15, iar pentru locurile pe care ai fost case isprăvnicesci, s'aii găsit două case a două jupănese: Manda Brăildica și Manda
Politimbia, cum şi cel-l-alt loc s'aii: coprins de, .r&posatul sluger Gheorghe
Crăsnaru,. cu „chip .de grădină şi s'aii găsitcu cuviință a- da câte:5 oca ceră
la biserică,

margine.

ne

Drept

mai

fiiind

locul:trebuineiode
s case

aceea, bine-voind

şi,

Domnia :Mea,

isprăvnicesci, fiind la o

am- dat. hrisovul acesta

biserice! şi şc6lei, .prin. care.nu ' numai. întărim .orînduelile! și întocmirile

ce so arată mai sus că ai avut de la fraţii Domni, ci şi vinăriciă poruncim ca să și-l iea pe deplin şi din numirile cele nouă, precum au: luat în
toți anii de rînd. Hărăzim bisericei și scâlei şi “locurile ce. at fost case
isprăvnicesci, ca să iea chirie de la dinsele precum sai întocmit; deosebit
ca să se pâtă drege cele stricate şi''să:se' ție:. biserica 'şi şcola' [în

stare: bună, pe':lângă lude. 10 :scutelnici--ce ai avut,îl mai -adăogăm
DomniMea
a:şi alţi lude 10, ca să ţie”de acum. înainte; lude 20, “străini
şi fără. de pricină .de dajdie, cu pecetluiri: după orînduiala::Visteriel şi după
cererea epitropilor şi acelor ce s'a ar&tat:cu ajutor ctitori, orînduim Domnia

. pe dumnsta -cinstit:şi credincios: boerule: al: Domniei: Mele biv. Vel
Mea
paharnice Gheorghe, ca în câtă vreme:te vel alla: Ispravnic, să, fi 'epitrop
mal mare apune treaba biserice'și
i a şcoley.la: orînduială, spre a înlesni
atât facerea celor stricate”cu venitul și cu ajutorul ce.-se va; face de la cei

ce aii.mal ajutat,în loc de ctitori, cât-și:de:la alţii-și: dumnâ-ta să alegi
“Epitropi pe cari! să: însciinţezi Domniei Mele, de a.li se da și domnesca
se vor purtata bine; ; şi: âm.aîn 'cât
rĂT utaţi i în'cât
carte o la la mâniy,
.mâny, : a fi nestrăm
n6stră
5
deverit: hrisovul
Caragea Voevod

se:

acesta cu însăși credința Domniei Mele lă loan Gheorghe
şi cu credinţa prea iubiţilor Domniei Mele :fii: Gheorghe
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„* Un:mie act din-1814 Aprilie, ne dă oeasi
une să constatăm oxistența de
şcolă şi la Cerneţi (1).::

Caragea Voevod, Constantin Caragea Voev
od,
„cinstiţi şi credincioși boeril veliți af Divanulu martori fiind și dumnâ-lor
i Domniei Mele; pan Const.
Filipescu Vel 'Ban, pan Radu Golescu Vel
Vorni
c de ţâra de sus, pan Grigorie Brâncovânu Vel Vistier, pan Ghri
sus, pan Radu Slătinânu Vel Vornic de gore Ghica Vel Logoftt de ţera de
țâra de jos, pan Dumitraşcu Ra.
coviţă Vel Vornic al
treilea, pan Istrate Creţulescu Vel
Vornic al patrulea,
pan Iordache Slătinânu Vel Logofăt
de țcra de jos, pan Constantin Suţu
Vel Hatman, pan Mihalache Manu
Vel Vornic de politie, pan Mihal
ache
Suţu Vel Spăta

r, pan Atanasie Hrist
pan Nestor Vel. Clucer, pan Alexandropulo Vel Logofăt al străinelor pricini,
mitrie Manu Vel Comis, şi Ispravnic, u Mavrocordat Vel Căminar. pan Dipan Grigorie Ghica Vel. Logofăt do
țera de sus; şi s'a. scris hrisovul
acesta în anul d'intâiă dintru întâia
nie.a Domniei Mele, aici în oraşul
scâunului Domnie! Mele Bucuresci,Domanii de la nascerea Domnului Dumn
la
1813 Maiii 25, de Chiriţă Logofăt edeii şi mântuitorul nostru Isus Cristos
de Divan.
(Cod. LĂXIV, fila 105.)
(1)

lacă actul:

Anafora
e

în dosul jălvei a Ilineâi Hagiic
a protopopila
i
sud Mehedinţi.

de la Cerneţi

"18 Ioan: Gheorghe. Caragea
Cu cale fiind anatoraoa acâsta a Voevod i gospodar zemle Vlahiseoie.—
dumnâ-lui Val Logofătul de ţera
poruncim dumi tale cinstite
de sus,
și credincios boerule al Dom
niei: Mele,. biv Vel
Postelnice Nicolae -Scanavi caimac
lor divaniţi de acolo ca; întocma! amule al Craiovel și dumns-vâstră boerisă faceţi urmare.—1814 April
i „ (Peceiea SpA)
19...
Vel Logofăt.
IE

„Prea înălțate

Dome,

-

: :După luminată. porunca Inăl
că! Hagiica protopopiţa de la țimei “Tale, ce ni se dă la ac6stă jalbă a IlinCerneţi, sud Mehedinţi, făcend
pliroforisiiă, că pentru şcâla
cercetare mă
i biserica de la Cerneţi, care
s'a „făcut din
r&masul unchiului. jăluitârei Hagi
Măria Sa Constantin Vodă Ipsi : Iordache Medelniceru, este hrisov. de la
lant, cum are să se urmeze
și să se păzâscă

nici Jăluitrea. nici. piriţii ei
nu sunt aici,şi cererea 'e! 'este
ceta pricina la Divanul Crai
de a se _cerovei, găsesc cu cale să fie
Inălţimei. Tale către dumnâ-lui
luminată porunca
caimacamul

divaniţi, ca cu amândouă

i către dumnâ-lor cel-l-alţi boeri

duiala hrisovului domnesc, părțile faţă să cerceteze jalba el, și păzind :orînfacă indestulare, seu să însc de nu va: [i cererea jăluitârel împotrivitâre,- să-y
iințeze Măriei 'Tale.—1814
April 17.

(00. LXXX pag. 74)

Vel Logofet,
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„Slatina. Şeola Ionașcu din Slatina continuăa prospera sub epitropia lui Vel. Vornic Radu Golescu şi a lui vel Ban C. Filipescu..
Ra
In lunie 1813 se dai Etorilor lemne rămasede la' podurile rusesc, ca
întăresce

din ele să repare .chiliile șcâlei (1) şi tot atunci . Caragea

din. nioii

80 de școlari. Epidreptul şedlei la 16 scutelnict, fiind-că în ea frecuentă
stat sâii direct îngrijitor peste acestă şcâlă aii rinduit ce! doi Epitropi' pe
Medelnicerul Nicolae Gigârtul. In şeâlă se predă şi limba grâcă pe lângă cea
Sai
|
română (2).
(1) Io Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod.i

gospodar zemle vlahiscoie:

Dumnâ-ta Vel Vistiere, să cercetezi, şi când.acea cherestea nu va fi trebuinci6să pentru vre-o trebuinţă a Domniei, să se facă porunca Domnie!
Mele, către ispravnicil judeţului, ca să o dea pentru trebuinţa șe6lei.— 1813,
lunie 10.
i
AI
E
aa
i
Me
"i mi i. Vel. Logolăt,
"(Pecetea gpd.)
Data
a
4

Prea Inălţăte
Cu

plecată

Dâmne,

anatora arătăm

Măriei Tale, că

după :rugăciuneace

am

dat

Mărie! Tale, s'a făcut luminată poruncă către dumne-lor ispravnici ot sud
Olt, ca nisce cherestea ce a r&mas de la podurile rusesci, să se dea. pen:
tru facerea chiliilor şcâlel de acolo, nefiind:de ajuns cele ce sunt; pentru
încăperea copiilor ce învaţă carte, fiind doi dascăli, unul elinesc și altul românesc, unde sunt 80 de copii.lă învățătură; acum:ne scrie 'Medelnicerul
îs:
Nicolae Gigârtul, ce-l avem orînduit epistat asupra școlei, că dumne-lor
pravnicil “i-ai dat numar 50 de grindi' şi două scânduri, iar 90 de lemne
Sai poprit de către dumne-lor, care lemne de vre-o altă trebuinţă nu sunt,

iar la chilii sunt trebninci6se a se pune-grindi, ci ne rugăm Măriei Tale,
să bine-voiesci a porunci dumnâ-lor ispravnicilor ca să dea epistatului şi acele
90 de lemne, spre a se săvîrşi chiliile şcâlei, fiind trebuinci6se, de. unde vei

pomenire,

avea şi Măria 'Ta mare
1813,

lunie

6.

,

Constantin Filipescu

Vel Ban,

|

Radu

iar
|

Golescu

|

Vel

(Cod. LXXVI, Ma 345)
(2) Iâ Joan

Gheorghe

Caragea

la Măria Ta.—

hotărîrea rămâne

Da

,

Vornic.
i

.

;

:

Ii

Voevod i gospodar zemle vlahiseoe.

Dumnâ-ta Vel Vistiere, de vreme ce şeâla de la Slatina a avut până acum
aceşti 16 Gmeni, .poruncim să i se facă cartea Domnie! Mele, de a-l avea
şi de acum

înainte.—1813

e
A
„. (Pecetea pd.)

Iunie. 10.

i

i

e,

„Vel, Logotăt.
aaa

-
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:. Continuă
.de

a existe

A UBECHIĂ...

șcOle.în

:

Focşani, 'Ploesci,

Pitesci, etc.

» Pe la unele sate. încă :continuă a existe şedle române, sub Caragia. Ase„menea 'şedle: sunt alipite de; biserici şi în-fâvârea lor Caragia reînnoesce
vechi chrisove de la anteriorii Domni, acordând diverse inatury şi scutiri pentru
întreţinerelor,
a (1)...
:

..Pe lângă unele. biserici Şi mănăstiri încă funoţionâză şc6le românesci sub

Caragia.

.

La biserica Bălinescii din Muscel exista şeslă publică şi Vodă

vrea. el şi a bisericel act noii. (2) Dăm

Prea Inălțate: Dâmne, -. ..

o

dă în fa-

în note acte şi despre alte asemenea.

pa

+ Cu plecată anatora arătărin :Măriei Tale că'dumne-lui Vel Vistieru
l .dice,
că numai dece scutelnici se cuvine să aibă șcOla ot Slatina
sud
Olt,
unde “suntem

noi slugile Mariei Tale epitropi, iar nu 16 câţi ati avut până
acum, adecă şese ce iai hărăzit întâi Măria Sa Alexan
dru :Vo' dă
Moruz
și a fost întărit acel har și de Măria Sa Constantin
Vodă: Ipsilant și alți
dece ce în urmă a mai adaos Măria Sa Constant
. in
Vodă Ipsilant, qicend
dumne-lui, că adaosul Mărie! Sale Constantin Vodă
n'ar fi de dece Omeni,
„ci.
cu. acel; şes
de.emai înainte a rînduit să. aibă și şcâla peste
tot dece

Omeni. scutiți; aşa ar.-fi' Măria Ta când. n'ar avea şela
16 Gmeni de când
a făcut. Măria Sa. Constantin
. adaos până în dioade astăqi, ci fiind-că
Vodă
Visteria:

Mărie Tale nu are nici o pagubă, căci nu sunt
a se da acești 6„ mMeni acum, ci îi are daţi de mai înaințe și ajutoru
l ce se face la acâstă ŞcolĂ
este spre o mare facere de bine şi pomenire sufletâs
că, [iind mult trebuin-

ci6să,.și şe6la pentru. obştea norodului de acolo,
ne, rugăm să bine-voiesci Măria Ta, a da luminatunde este și sfinta biserică,
» nesupăraţi aceşti;16. 6meni al, şeslei după cum ă poruncă ea :să. rămâe
'aii fost şi până acum, iar
hotărârea, rămâne, la. Măria Ta.—18
19,
lunig
6...
“i Constantin -Filipescu Vel Ban, Radu ; Golescu
Vel "Vornic... -

(064, LĂXVI, pag. 346)
(1) Vedi anexele

(2) Cartea

la acest

preoţilor

„-

î

$ în volumul. respectiv

de

la biserica

Pentru

milele

de anexe..

Bălinesci .dlae.
sud

ce are.

*

aie

Muscel,

Zemle Vlahiscoie. Lude tre! preoţ
ca să fieîn. pace şi Tertaţi de tâtei de la Biserica Bălinesci, ot sud Muscel
de lă visteria şi de la cămara Domn dăjdiile şi orînduelile veri-câte ar eși
val şi' supărare să nu aibă, așijdereaieiși Mele peste an în ţeră, de nict unele
ale lor drepte bucate să fie în pare
ȘI scutite:, stupi i rîmă

tori de dijmă

rit; i vinu
vinărici
oile de 4oerit, pentru că ne înş l ce-l va: lace în. viile: lor de
€ ă,'şi Oli
C
ciințăm Domnia Mea, că la ac6stă slintă biserică, din vechime
este școlă de învățat copiiă carte
cu cheltuiala
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trecut deja de dioa cea mare, scrisă cu litere de aur

TI

în istoria cul:

————————

i
Si

„ini

preoților, care este de trebuinţă spre folosul obștei, şi pentru acâstă cheltuială ce fac preoţii-aa avut privileghiul: şi de la alţi fraţi - Domni..a. scuti
vinăriciui, dijmărit şi oerit, precum ne adeverim.
din „cartea. Domniei Sale
r&posatului -Domn Mihaiă. Suţu Voevod, ce.o -vădum,;cu, let :1784 Iulie 18

ne-am milostivit dar și Domnia. Mea de am înnoit şi am întărit mila acesta,

ce se coprinde

mal

sus, ca să se păzâscă

nestrămutat

de a fi pentru aju:

torul şcolei; poruncim. Domnia Mea dumn6-vâstră Ispravnicilor i altor zapcii
și slujbași. ce veţi: fi orînduiţi cu ast-fel de slujbe, nimeni întru nimic supt-

rare să nu le faceţi, întralt chip să nu fie,
Mele, i saam receh epd—1813 lunie 4.

că așa este porunca
ERE
EEE

Domniei

(Cod. LXXVII,fila 198.0)
Cartea

Visevicei Șunţa

ol sud Dâmboviţa

„ Milostiiti
: Bojii /6 Joan. Gheorghe

de milele ce are.

Caragea
. Voevod

î:gospodar :zemle

vlahiscoe. Fiind-că răposatul sluger -Mateiă Lăcustenul, având:o moşie ce
se numesce Şunţa în sud Dâmboviţa, pe care :moșie fiind şi biserică -unde
se cinstesce şi,se prăznuesce hramul adormirea sfintei stăpinei. nâstre. şi
pururea

feci6rel

Mariei,

dup&.ce.

ai

înzestratocu

odăjdii.i.cu oddrele

câte

sunt trebuinci6se,.au aşedat și preot, carele a pururea slujesce sfânta leturghie; osebit de 'acâsta ait mal împodobit acâstă slântă biserică și. cu dascăl,
făcând orînduială de . învaţă ; copiii. sermani şi săraci fără de plată, „care
preot și dascăl .plata. ostenelilor 'şi-o iiaă dela: numitul boer, care-.boer

fiind fost făcut rugăciune Domniei Sale fratelui nostru Domn; răposatului.
Mihail Vodă Suţul, ca să facă un ajutor. şi milă acestei sfinte biserici de ase ajuta
atât la. trebuinţele sale, cât şi;la.acei copii s&rmani- şi. săraci, la îmbrăcămintea şi cheltuiala:ce. vor. avea trebuinţă, Domnia Sa prin hrisovul::Dom:

niei. Sale aa. făcut
scutit de tâte

o orinduială de:milă sfintei biserici,
ca acel preot
'să fie

dăjdiile

şi angaralele ori: câte „vor eşi.: pe:alţi .preoţi -dajnici,

cum și de ploconul' vlădicesc,

să. nu aibă,
de. nici unele val și .supărare

şi: apărat de -tâte dăjdiile şi angaralele,
precum şi acel dascăl să fie. scutit.
aşijderea .să iea şi de la ocna Te:
la.Visterie;
de
ţeră
pe
ori câte vor eşi
lega, pe tot anul, câte una sută bolovani sare; asemenea, săiție și lude şase
6meni străini fără de pricină pe cari găsindu:i şi :cercetându-l. dumne-lor
Ispravnicii dupg adeverinţele,ce va aduce :de. la Ispravnici,. să li::se: dea

" şi.pecetluiri
de. la. Visterie,,
spre-ainta i biseric
în. pace: să.ă.
şi.fie nesuperaţi:
e
i si rîmătorii
ce va-'avea.sf
„scutiţi: şi: precum
apăraţi

stup
îi vimățai)
i de vi anitu și de” ocne or 900, care atat mi

ale
siintel
:biscrici
sai cât,
înnoit
în urmăprecum
atât deşi, fraţii:
xandru
Moruz
noştri fratelui
Domnti; ConVoevod,
Aleși cel-l-alţi,
din hrisovul
statin

Vodă

Jpsilant. ce. 1 vădum,

scris. din. let :1803 Iulie 14, ne-am 'ade:

verit, Deci învrednicindu-ne. Domnul -Dumnedeii și pe nol-cu Domnia ace ţări, ne: -am. milostivit asupra. aceste!
sfinte > biserici
ces
Diseriei după
Cel
Pra voslavnice
era ada:
sfiatelor lui... Dumnegeii: icesiel
locașuri ' şi „printr'acestă
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Dr
_—_—.

turei naţionaleam
;
la 1816.

numit așa timpul

sosirei

în Bucuresci

a lui G. Lazăr

Domnssca Nâstră carte

“-am înnoit şi "I-am întărit tâte acest
o milt câte
mal. sus se coprinde, ca:să i se păzes
că nestrămutat, ca să fie sfinte!
biserici de ajutor şi întărire, iar Domn
ie! Mele vecinică pomenire; rugă
m dar
şi pe alți. fraţi luminaţi Domni,

ce în urma: nostră se vor învrednici
cu domnia acestei. pravoslavnice țări,
milile acestea ale sfinte! biserici, ca să bine-voiască a înnoi şi a întări
ei :ce se. arată mal sus, i saam receh să se pOtă ţinea șc6la cu orînduiala
gpd.-—1813 Februarie 1.

(Cod. LXXVII, fila 8.)

Hrisovul bisericei ce ai făcut'o
Ghinea Speteanul în valea: Sche
ilor,
sud Saac.

Fiind-că boerul

jalbă
de

rugăciune

Domniej Mele Ghinea
către

Domnia

Mea,

Speteanul

biv Ceauș Agiesc, prin

ati arătat cuin că din
sau aflat slujind Divanului şi
Vistieriel ţărei, apoi trăgându-semică vîrsta sa
S'aii „Chivernisit cu viile și
de la slujbă
moşidrele ce ai avut cu
munca pămîntului,
căruia netrăindu-i copiii,

din
preună cu soția sa : Paraschiv strădania, chivernisele! lui s'a îndemnat îm:
o sfântă biserică pe moşia a şi uniţi într'un cuget aii zidit din temelie
lor după valea Scheilor sud
cinstesce. şi se prăznuesc
Saac, unde se
e hra

nostru Isus

Hristos

și cuvi6s

mul

sf.

erarh

Nicolae,

i înălțarea

Domnului

zid, aii făcut şi câte-va. odăi a Maica nâstră. Paraschiva, at înconjurat'o cu
, împodobind'o' precum; se
și cu cărţi, odăjdi!, argintării,
vede, ai înzestrat'o
şi alte trebuincise, unde are
un paracliser, ai întocmit.
dot preoți i
rețul și dascăl, căruia dasc și şe6lă de învață, copil de pomană, fiind cântăăl i se plăt

esce simbria de jăluitorul,
iţele ce .prisosesc peste.
iar în odăşcâl
ă,
ai
orîn
duit a se primi femei
- cară n'a alt mijloc de
văduve, sărace
chivernis6lă, a sehrăni.
de lajăluitor şi în câtă
Vor. avea viaţă jăluitorul
vreme
cu soţia:lui se tăgădu

eso a ținea” școlă i hrana
chel
tuiala lor, iar după msrtvăcă se.va strica acâstă
pom
eni
re
şi
vEdendu-se la starea bătr e
.rodurile ostenelilor lor
ăfără .de nici o aședare
se Înzestreze acest
de întocmire, ai
sf. locaş şi să pue
la orî
lori. chivernisirea biserice
i ce aă făcut, ca dup nduială căutarea
în starea ce ai aședat'o
ă petrecania lor
acum din viaţă, pe

duvelor Sărace şi rînduiala.

temendu-se

neţelor şi

hotărit să

sufletelor

să se.ţină

sf. biserici cu

care ai făcut şi diată,
|

în. cercetarea dumn
„oC
n e-luy cinstiItu
tului
Vel Logofăt de ţer
a de sus Grigorluie
ai ie, prin ana

şi credincio s bo
Ghica, de la 6 ale
acestei

Mele
i
fora face ar&tare Do
Jun
i
Feb
rumn
ie
j
Mele, că făcând cerc
let de
etare ati văqut
tree 2 1L€. mărtur acum .Ianuar. 30 iscălită de numitu
ii,
l Ghinea i de
Moca i și în condic adeverită fiind şi de' boeriy depe
soția
ă, prin care după
rtam
ș
ce împărtăşesce pe entului de opt
Și pe sfinta biseri
'tâte rudele, îmcă cu acestea: mo
șia pe
î

Cata cu

care este

zidită bise-
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că limba

românâscă

n'a fost nici o-

rica şi partea de moşie din Dăneasa i Bătrâna şi. Budureasca,
se va
alege prin hotărnicie, stînjeni 60 de moșie ot Podeni, însă două ce
părți sunt!
cumpărate de ceauşul Ghinea și o parte de zestre, pe care este
vad de
moră i de cârciumă, are şi otaştină,i stînjeni 60 din hotarul Blândeas
ca,
unde dice că are să ridice şiscaun de carne tot pe sema bisericel,
pogâne

25 vie cu acareturile i cu vasele er, pe lângă biserică, pînă în apa Scheilor,

" otaştina ce se iea de la vii şi altele ce' va mai semna
după petrecania lor, lasă epitrop din nâmul lor pe cel
la sfirşitul vieţei, căruia epitrop îi orînduesce o vie de
tacâmul lor, pog6ne
'ca să o lucreze, să iea rodul drept

în condica bisericei
ce va arăta anume
la Dumbravă cu tot
plată ostenelei sale

şi când epitropul va muri, să se alâgă iarăși din n6mul săi de către părinţii Cernicani şi de către rudele lui, care va fi mal vrednice şi cu ipo:

lipsis şi epitropii să chivernisâscă lucrurile a nu se răpune vre-o una seu
a se stremuta, nici din cele mișcătâre, care sunt scrise şi ar&tate anume
în condica bisericel, precum nici veniturile moșiilor să nu le lase la lenevire, ci să le.caute cu silinţă și viile să le lucreze bine, iar vinul să-l vîndă,
din care venit să plătescă l6fa dascălului, care învaţă copii! de pomană, să

ție cheltuiala

sfinte!

biserici

i a săracelor văduve,

să facă praznice și

hramuri cu mese şi 2. doua di parastas cu chirodosie de făclii i cu mese; din
prisosul ce va fi, să se păstreze pentru vre-un meremet al bisericei şi pentru căci îndatoresce pe părinţii cernicani a fi îngrijitori la punerea de epitropi, rinduesce ca din venitul acareturilor bisericei, să dea pe fieș-care an
câte taleri 50 în „cât va fi chinovie, spre a se pomeni și acolo nâmul st,

iar alt amestec
end

şi Domnia

mit rugăciunea
mai întărim

să nu aibă nimeni veri de ce trâptă ar fi. Drept accea, văMea

bun

cugetul

şi printracest

acâstă

orinduială

și sufltâsca pomenire

a sa, spr a se păzi

mai sus se coprinde, nefiind nimeni volnici

precum

întocmai

şi întru tâte

din

ori din rude s6

câtuşi de puţină strămutare, sei dezehinare; ci încă și din partea

alţii a face
Domniei

ce face, i-am pri-

Domnescul. nostru hrisov ce-l dăm, nu nu-

Nâstre,

preoţi şi un

hărăzim

pe s6ema

bisericei

ajutorul acesta,

dascăl şi un paracliser, în câtă vreme sevor

serice! să fie scutiţi

de ori-ce

adică:

acel doi

afla în slujba bi-

dăjdii şi angaril vor eşi peste an, să scutâscă

cum și biserica ale sale drepte
şi ale lor drepte bucate de dijmărit i vinăricii,

bucate iarăşi să le scutâscă de vinăriciă i dijmărit, precum şi scaunul de
carne ce are să .rădice pe moșia bisericei, să fie scutit de tote; cum sunt scutite şi alte scaune boeresci şi mănăstiresci, să ţie şi lude patru Omeni fără

pricină de dajdie, argaţi pentru. adusul lemnelor la școlă, cari şi aceia să

fie apărați de rîndul dăjdiilor .Visteriei i de alte: podyvegi şi angaril, cu care
aceste ajutoruri să se potă ținea, biserica tot-d'a-una în. starea el cea bună,

să se ajute preoţii i şc6la şi săracele văduve,

părinţilor Domniei
Domnice

în

urma

Mele vecinică
n6stră

se vor

pomenire.

spre a fi Domnie! Mele

Rugăm

şi.

dar şi pe. alţi fraţă

învrednici cu oblăduirea

acestei țări, ca

să bine.voiască a întări acâstă milă, ca şi ale Domniilor Sale Mili şi faceri

de bine să fie în urmă de alţi păzite și în sâmă ţinute, și am întărit hrişi pecete şi. cu credinţa
sovul acesta cu însăși Domnesca Nâstră iscălitură
V. 4.

Urcchiă.— Tom.

A.—Istoria

Românilor.
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dată înlăturată din şe6lele din principatele româ
ne şi d6că, precum spunea
NO
prea iubiţilor Domniei Mele fii: Gheorghe Carag
ea Voevod, Constantin Caragea Voevod, martori”

fiind şi dumne-lor cinstiţi şi credincioşi
veliţii Doeri
ai, Divanului Domniei Mele: pan Const. Filip
escu Vel Ban, pan Radu Golescu
Vel Vornic

de ţera de sus, pan Grigorie
Grigorie Ghica Vel Logol&t de ţâra de sus, Brâncoveanu Vel Vistier, pan
nic de ţâra de jos, pan Dumitrașco Racov pan Radu Slătineanu Vel Vor.
iţă Vel Vornic al 3-lea, pan Lstrate Creţulescu Vel Vornic al d-lea,
pan Iordache Slătinânu Vel Logoftt
de ţâra de jos, pan Costache Suţul Vel
Hatman, pan Mihalaebe Manu Vel
Vornic za politie, pan Mihalache Suţu
Vel
Spătarpan
,
Costache. Vlahuţ
Vel Postelnic, pan Atanasie Hristopol
Vel
Logol
tt
al
străi
nelor
pricini, pan
Aleco Mavrocordat Vel Căminar, pan
Dumitrache Manul Vel Comis, pan
Mihail Vel Pitar şi Ispravnic, pan

“sus; și s'a

făt de Divan,

_J6

Joan

scris hrisovul

Grigorie Ghica Vel Logofăt de ţâra
de
acesta, la let 1813 evruar 10, de
Chiriţă Logo-

Gheorghe” Caragea
(Pecetea gpd.)

Voevod.
|

|
Vel Logofăt.

(Cod. LXXAV; fila 197)
-

Carlea reposatului sluger Dum
itrache

Lăcustenu

„ Zemle Vlahiscoie. De vreme ce
răposatul Dumitrache Lăcustean
u, în viaţă
rîvnă creștinâscă, ai pus chel
tuială şi ostenslă de ai prei
şi ai dres o sfiîntă hiserică de
nnoit
la
moşia sa, ce 'se numesce Grec
Ilfov, la care după ce ai
i
ot
sud
dat
de slujbă, ai aşedat şi dascăl zestrea ei cea trebuincidsă şi aii pus preot
cu. simbrie de la sineși, de aceede învăţătura, sărmanilor copil, fără de plată,
a dar şi Domnia: Sa răposatu
Suţul v&dând buna fapta sa,
l
'aii
bine-voit şi prin :hrisovul' Mihaii Vodă
ai făcut milă sf. biserici,
Domnie! Sale
pent
acestă, biserică i șcdlă, ca să ru a putea ținea orînduiala ce at izvodit la
de la ocna Telegă pe an 100
i lude 10 Gmeni străini fără iea
bolovani sare,
de nici o pricină,
fiind, din

făcând 'nedajnie
dascăl; i. preotul scutit de
tote dăjdiile şi orînduelile
stupii Și: vinul din drepte.
viile bisericei. de dijmărit domnesci,
de ceriti un sălaș de ţiga
şi vinăriciă,
ni anume Gaviţa ai: înch
bisericel dintre figanii.
inat
Domnia:
domnesci, care aceste
mili s'aii înnoit şi
Semnt din îteiprooum
ne pliroforisim: Domnia
gale 18.EDec îup
Mea din cartea
3.

lesandeu
odă Ipsilant, ce o v&d
um, cu
i
ne şi pe noi Domnul
Dumnedei
pravoslavnice

let 1797

și pe acel

arhieresci
şi ol 400
Sa danie
de fraţii
Domniel
Septem-

acestel
cu intâia domnie
țări, am. bine-voit Domnia
mal:sus arătate milă,
cu: care să se: potă ţine Mea și întărimi tâte aceste
a rînduiala
şcolei de acolo, de cara
'sf.. biserici şi
poruncim Domnia Mea
păzescăşi să le urmeze
la toți câţi: se cuvine "să a
tâte aceste, i saam receh
le
&pd.—1813 Mart 28:

:- (Cod, LXX PIZ, pag. 60.v )

vV el Logolăt
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I. Ghica,
Carica

«la biserică

bisericei

de

la
la
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Udricani,.

Floresci

la

sud

S-tul

Gheorghe

şi

Ilfov.

Milostiii Bojiiă. 76 Ioan Gheorghe Cara
gea Voevod i gospodar zemle
vlahiscoe. Datam Domnâsca Nostră carte
sfintei şi dumneqeescet biserici
de la Florescilr din D6|, sud Ilfov, unde

adormirei
fecidre!

prea

Mariei,

sfintei stăpânei

ca

să

aibă

de la ocne câte bolovani

n6stre

milă

de

100,

la

'se cinstesce Şi se prăznuesce hramul
de Dumnegeii născătâre şi pururea
Domnia

Mea

a lua

așijderea să ţie şi lude

pe tot anul

sare

15 străini, fără de

pricină de dajdie, cari după cercetarea
ce li se va face şi după pecetluirile
ce |i se vor da, să fie scutiți şi nedajnici de
ori-ce orîndueli și podvezi ar eşi
pe țdră; să aibă şi doi preoţi scutiţi de
dăjăiile preoțesci, cum şi vinăricit
i dijmărit să scutâscă unul din preoți ce
va avea vie și stupi sâă rîmători
drepte bucatele luy, să 'fie şi un grămătic
, ca cu acestă domnescă
milă să pâtă ţinea acâstă sf. biserică și şc6lăscutit
de
învăţătura săracilor copii
lără de plată, pentru că acâstă milă ai avut
o şi de la fraţii Domni de
mal înainte, precum. ne adeverim din. cărţile Domn
Domnia Mea. Drept aceea învrednicindu-ne Domn iilor Sale ce le vădum
ul
acestei pravoslavnice ţări, ne-am milostivit și Domn Dumnedei cu Domnia
ia Mea de “i-am înnoit
şi 'T-am întărit acestă milă ca să se păzescă nest
rămutat; pentru care rugăm
şi pe fraţii Domni din urma n6stră, să bine voias
că a întări acest privileghiii
în rîvna aceea ce am avut'o şi noi spre întărirea
privileghiurilor altor frați
Domn! ce aii făcut la asemenea sfinte locașuri, ca
şi ale Domniilor Sale

să fie în urmă

păzite, i saam

receh -gpd.—1813

April 2.

a.

(Cod. XIX, pay. 82)
Cartea

Zemle

bisericei de

la satul Furduesci sud
|
„co. are
-

Viaşca pentru
:

milele

Vlahiscoie. Fiind-că sf. biserică de la satul Furduesci sud Vlașca

este şeâlă de învăţătura copiilor, aflându-se IOrte săracă şi scăpătat
ă, are
milă de'la fraţii Domni _de mai înainte: a ținea lude. 6 Omen!
străini,
fără de pricină, cum şi drepte bucatele sale scutite, stupi i „rîmător
i de

dijmărit şi

vinul de

cărţile Domniilor

vinăriciii, precum

ne

pliroforisim Domnia „Mea, din

Sale, ce le vEdum; pentru care pliroforisindu-ne şi Domnia

Mea de halul și sărăcia întru care - se află acestă st. biserică, ne-am milostivit asupră-l şi printr'acâstă Domnâsca Nostră carte innoim și întărim

mila acâsta, de

care

supărare Gmenilor
tru folosul

şi ajutorul

(Cod. LXAVII,

poruncim

şi dumnâ-vostră

Ispravnicilor al . judeţului

acestora să nu faceţi, ca săi pâtă avea sf. biserică pens&ii, i saam

receh

gpd.—1813

Mait

29.

pag. 128 v.)

Zeml
hiscoie. Fiind-că
pe moșia Tărtăşesoi din sud Ilfov, a boerului
Domaici iale Geieore Bujordau biv Vel Medelnicer, unde este biserică de
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la Colțea se augia (și. înainte de 1816) glasul ascuţit al câtor-va copil, cari
piatră. şi şcolă întocmită pentru
turile domnesci este slobodenie

învățătura copiilor fără de plată, prin sineși voie dată de a se face tîrg pe tâtă stp-

tămâna odata în dioa Duminecel şi bâlciurile ce ai fost obicinui
vădum Domnia Mea la mânile numitului boer dou anaforale te, precum
de Domnia Sa fratele Alexandru Vodă Moruz, una cu lâtul 1793buiurdisite
Maiă 24
a ispravnicilor judeţului de cercetarea ce a făcut, în care
se
arată,
că este
cu priință tuturor locuitorilor părţii locului a se face tîre
pe acâstă moşie

și cum că nu aduce nici o vătămare la alte tîrguri
alta, tot de la acel lât Septembre 4a dumnâ-lor Veliţilor fiind depărtate şi
boeri pentru dioa
Duminecei, cum şi cartea r&posatului Domn Alexand
ru Vodă Ipsilant, din
IStul 1797 Martie 17, după care sineturi domnesci
târgului şi a bâlciurilor până acum, deci prin jalbă sc şi urmeză facerea
nici Mele numitul boer, ca să înnoim şi să întărim făcend rugăciune Domși Domnia Mea slobo„denia acsâsta, fiind-că cu venitul ce se stringe de
la
tîrg
pentru adetul mo:
șiei se ajută biserica
nia Mea

Dumineca

şi şodla la cele trebuincidse, ne-am
și printr'acestă domnâsca nostră, carte, îl
înnoim

miloslivit Domfacerea tîrgului

şi

a bâlciurilor ce sunt obicinuite, la care tîrg
să se vîngă nuvinul și rachiul stăpînului moșiei, după obiceiul
ce
se
urmâză
de obște;
aşijderea și un scaun de carne ce se află la
numitul
tîrg,
să
[ie
scutit și
apărat de tâte dările ce sunt”pe alte scaune,
ca cu venitul lui să se ajute
biserica și șc6la, i saam receh zpd.—1813,
lunie 28. (Cod. LXXVII, pag. 169)
mai

erarhul Nicolae, la care biserică și şodlă
seri” cu dascăl pentru învățătura s&rm s'a întocmit de ctitorii numitel bianilor copii, fără de plată, și pentru
ca să se p6tă ţinea orînduiala ce
aă făcut'o ctitorii, sai milostivit
frații
"Domni de mai înainte şi ati orînduit
milă la numita biserică i şcolă, unde
se află 32
copil s&rmani învățând de pomană,
ca să aibă a ţinea dot preoţ
scutiţi și apăraţi de tâte dările ce
va eși pe preoţi şi de ploconul vlădi i
cese

de,

vinăriciă;, să soutâscă și oi
școlă. i grămăticul bisericei, fiind 100 de cerit, cum şi dascălul de la acea
fără de nici o pricină, să fie în
ertaţi de tâte dăjdiile i angariil
pace și
e, ca să pâtă

plirofosirim Domnia

Mea

din

sluji nesupărați

după

cum ne

Ipsilant, ce o vădum cu Istul cartea Domniei Sale fratelui Constantin Vodă
ca un lucru guviinoios, milostiv1803, Maiă 27, Drept aceea şi' Domnia Mea
indu-ne, îi înncim și întărim
ca să se păzâscă nestrăimutat
milele acestea
;:
pentru care

nime

i

i câ

ni nici un fel de supăra
i
nu le facă, că pane e toi
Mele. i saam receh gpd.—1813,t să
sa euvino
Iunie 27, (Cod. LXXVII fila câți
169 v)
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strigat cu gălăgie, «on mislete, ucu: omu; pocoiă, on mislete, ucu:. pomu.»; dscă

Cartea
Zemle

bisericei după moşia lui Dolete de din jos de Tohani,
pentru miălele ce are.
-

Vlahiscoie.

Fiind-că

boerul

Domnie!

nicel. a zidit o stintă biserică din nou cu

Mele

Mateiă

a sa cheltuială

Dolete postel-

şi strădanie pe

moşia lu,sud ...... unde se prăznuesce hramul ...... 'împodobind'o
cu odăjdii i alte trebuinoidse, la care biserică a întocmit şi școlă cu dascăl
rumânesc pentru. încețălura copiilor şi pentru a se ţinea tot deauna .şcâla în
stare bună, cum şi siînta biserică, cu pod6ba ef, a inzestrat'o cu patru pogono de vie lucrătâre pe pămîntul lor şi cu venitul unui scaun ce are să
se rădice pe moșia lui, să fie tot pe sema şeâlei şi a Disericei, pentru care
"scaun vădum, că din porunca Divanului, prin dumne-lor Ispravnicii judeţului,
sa găsit că esto trebuinţă a se ridica scaun pe pămîntul lui Dolete, între

două hotare ce se numesc Vidislăvesc i Leghea, unde are și sat și este şi

del cu vii făcute nouă, unde fiind depăriat de alte scaune vechi nu aduce
nici o supărare, ci încă este cerut de toţi poporănii și locuitorii părţii loculul a se ridica scaun într'acel loc, precum se văqu adeverinţa lor, cu 16tul 1812, Maiui 7, i deosebit însciinţare a orînduitului boer Enache Dâmbovicâenu

polcovnic,

cu

lâtul

1812

August

24; dăm

dar

Domnia

Mea

vole

şi slobodenie a se face scaun întracel loc şi fiind-că numitul Dolete a cerut şi milă domnâscă de ajutor spre întemeiarea școlei şi pod6ba, sfintei

biserici a se ţinea tot-deauna în stare bună, ne-am milostivit Domnia Mea
şi printr'acestă

carte

ce-i: dăm,

poruncim,

că doi preoţi

ce vor sluji la sf.

biserică i un grămătic și dascălul ce-l va fi orînduit pentru învăţătura copiilor, să fie apăraţi de rîndul dăjdiilor, ce sunt pe tagma preoțâcă; să fie
scutit şi dascălul i grămăticul de rîndul dăjdiilor Visterieii de alte orînduel,

să scutâscă

ale dăscălului

şi drepte

bucatele

şi a grămăticului, de

bisericei i

ale

şc6lei

i ale preoților i

vinăriciiii dijmărit; hărăzim

şi apăra-

rea scaunuluY de carne, de vameşi, de vinăriceri şi de ork-ce alte orîndueli
şi dâcă vor fi pe alte scaune, obicinuite şi neobicinuite, ca şi scutirea scau-

nului să fie tot pe sema bisericei şi a şodlei. Să ție şi un vier la vie i un
posluşnie la şcâlă, scutiţi şi apăraţi de dăjdii i de alte angaril. Drept aceea,
ca să se păzâscă aceste orîndueli şi mili, spre a se ţinea tot-deauna,. șe6la

şi biserica în stare bună, am dat acest domnescul nostru sinet, întărit: cu
iscălitura şi pecetea Domniei Mele, spre a fi Domniei Mele şi părinţilor
Domniei Mele vecinică pomenire. Rugăm dar şi pe.alţi fraţi Domni, cari
în urma

n6stră

vor

fi oblăduitori,

milă, ca şi ale domnescilor

alții

ţi

bine

în s6mă,

i saam

de care

să

bine-voiască

a, înnoi și a întări acestă

în vemă de

sale mili și facere Pe
poruncim

la

toţi că

„ine,

receh opd.—1813, Aprilie 6. (Cod. LĂĂVII, fila 186 ».)
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la aceste şcole ai învăţat numeroși
i dieci de Visterie și calemgil;
dâcă la
Da

Hrisovul casei Ageştilor al Lum
inatului beizadea
bise
ricei şi şcălei

Precum

dragostea

de acolo,

de

milele

Grigorie Suţu, s a

ce are.

ziditorului

tătâre şi de obşte, spre tâte se a tote, firâscă este spre zidirile sale cuvincând nu numai acea. după dato revarsă, cresce în acâsta și se îmulţesce,
aceste zidiri și cu fapte plăcuterie dragoste o aă zidirile sale spre el, ci când
se arată către ziditorul lor
părinţii cel 'iubitori de fii, de
(aşa
obșt
e
iubesc pe toţi fiii lor, cu deosebir dar şi
pre acei ce "ai mulțămit în
e. însă
fapt
dragostei și iubire! părintesci.) ă şi cu cuvîntul şi Sai arătat vrednici
Deci de vreme ce Domnia
satul Domn Mihaiu: Vodă Suţu
Sa
l,
prin
ajutorul şi darul lu Dumned T&ponumai părinte, și pări
ei nu

dei

păzite

nte

iubitor

țări, învrednicindu-se

dobîndind .pe Luminăţia

sa

de

a

fi

fii, ci și Domn
şi

fii

vrednice

al acestei de Dumne.
dragostei

părintesci,

d'iintâi, cu hotărîre l-ai făcu beizadea Grigorie Suţul încă din domnia cea
lege cu fiică pămîntâscă de t pămâîntean al acestei țări, împreunându-l după
bun nâm şi părinţi a! patr
atunci "I-ai hărăzit și casey
ier aceştia şi de
Lum
hrisov, privileghiurile acelea inăţiei sale ca unui pămîntân, prin domnesc
cu cari sunt împărtășiți păm
vii, case, mori, vite şi alte
întenii la moșii,
name
Oră și a trera Gră, otoârmair stii, Apoi încredințându-i. se iarăşi, a doua
țări, şi vădend că nu numai ea și oblăduirea acestei de Dumnedeii pazite
prea Luminaţii frați Domni
tărit domnescile sale hris
din urmă a în.
6ve tâte' câte sai hără

zit
luminăţiei Sale, ca nisce
cuviincise la obrazul să, de Domnia Sa, atunci
întărit şi tâte acele pro
de aceea și atunci i-a
nom
nia Sai sa 'hărăzit, și dei! şi haruri domnesci câte întâii de către Domfraţii Domni

din urmă i sai întărit
pilda ce avem de la cei
şi după
mai d'înainte luminaţi Dom
ce ai avut, ai făcuţ ajutorur
ni, cari după volnicia
i
şi
face
ri de bine,
parte, cât și la sfinte și
dumnegeesci locaşuri şi hărăzind atât la obraze în
adogat şi le-ai înmulţit,
după vremi încă le-ati mai
mutat și s'ai întărit-cu care tâte de către Domnia Sa sai păzit nestr&acest cuvînt dar și volnicie
Sa de i-ai mai făcut şi
, ai bine-voit Domnia
Greş

i-care adaos la vinărici
casa Luminăţiei Sale,
ă, hotărînd ca să aibă
adecă 120 lude scutelnici
pecetluiri domnesci, 30
în catastihul Visteriei,
Sărata sud: Buzăă, iarășilude osebiţi pogonași pentru: lucrul viilor de cula
din pămînteni ca

pece
pricină de dajdie, ca. toţi
aceia să “fie şi unit şi alţiitluituri 150 menit f4ră
nedajnici întru tste şi
și le aibă şi să şi le
pînâscă; vama de la dou
de la un tirg pe tâtă stă
ă bâlciuri întrun
s&p
năției sale Ageșştii, sud temînă, ce este 'orînduita se face la moşia Wa şi
Lumi:
ilfov, să o iea şcâla și
a Ageşti
biseri

ca Luminăţiei sale de
, care ŞcOlĂ şi
ciului ce a avut de la biserică să aibă a lua pe tot anul și mila
Sla
vinărim-R
îmnie, Poporul
Hărăsci, Zăplaşi, Rădăce
sci, Belciugata şi Măc Putreda din del i din vale,
sineni, din care aceste
să iea tot vinăriciul de
popâre
vadră câte 5 bani și păr

părul după obiceiti de
la
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să

scrie

românesce

Logofătul

câte dintr'aceste popsre nu vor fi ale lui II spătar i din sud Saac poporul

Arva, Urs6ia, Valea Humei, Valea Urloi, Tocilele, Valea Dobrotenii, Valea
Ceptura, faţa Cepturei peste apă, Valea, Meghirii, Valea Mănăstirei şi Valea
lui Stan, din care aceste popore să iea vinăriceri! po bani tref de vadră
fără de pârpâr, i de la sud Dâmboviţa poporul Cârcinâvele, Bucșani, Gura
Ocniţei, Gorgotenii, Răzvadul de jos, Sărătia, Doiceșcii, Lăculeţile, Viia
Bătrână, din care aceste popâre să iea vinăriciă po bani doi de vadră i din
Olt, poporul Rogozele, Ostra, Năneasa, Slăvitesci, Berceşci, Crăceşci, Crângeni, Oltul de sus şi Vedea, de la aceste popâre să iea câte bani 5 de vadră şi părpărul după obiceii, însă .din poporul Crăceșci și Slăvitesci dintracest judeţ Olt, să se iea pe sema.casei Ageştilor numai câte trei bani |

de vadră, fiind-că do! bani și pârpârul sunt al mănăstirei Mărcuţa, daţi prin

hrisâve domnesci de mai înainte şi are să-și iea mănăstirea Mărcuţa; aşijderea să iea biserica şi şeâla de la Ageșci şi adaosul ce a făcut Domnia
Sa în urmă, de dă un ban de vadră din mai jos numitele popâre ot.sud
Slam-Rimnic, adică Judenii şi Oratia, în care are: mănăstirea Rimnicului
milă de 'vinăriciu câte 2 bani de vadră i din Gârbov, i din Fâmboesci, i
Bordesci, i Cândesci i Dragoslaveni, din Urechesci şi Tărchilesci, în. care
are mănăstirea

sf.

I6n

de

la Focșani,

iarăși

câte

doi

bani

de

vadră,

i din

Curături, Bledari şi Bonţesci, în care are episcopia Buzăului iarăşi câte doi
bani de vadră, i din Popesci, i Palanga şi Urichesci, în care are mănăstirea Anindsa

iarăși

câte

doi

bani

de

vadră,

i din

Calicul, i Golesci,i

Sluoi,

i Cârcel şi Cotescl ot Cotesci, i din Olteni, i Brosceni, i Pituluşa, i Vârtișcoiu, i Faranele, i Dălhăuţul şi Cârliwele ot Vârtişcoiu are în care, mănăstirea sfintulul Panteleimon iarăși câte doi bani de vadră, din tâte aceste
popâre să ica Ageştii câte un ban de vadră din trei bani ce sunt domnesci,
“ca să fie pentru cheltuiala bisericei şi a şedlei; aşijderea să ție un isprăv-

nicel scutit el şi drepte bucatele lui, de dijmărit i vinăriciii,dol preoţi şi

un diacon și doi grămătici şi un dascăl, să ţie biserica.şi şodla de la Agieşci scutiţi, 150 bolovani sare să iea de la ocne biserica şi şodla, de la
Ageşci pe tot anul, să scutescă și patru scaune . de carne, 5 cârciume În

Bucuresci. Aşijderea şi din. venitul slujbei goştinăritului, să iea şi şcola şi

biserica ot Ageşti taleri. 1.500 pe an, după întocmirea ce a făcut Domnia,
Sa fratelo Alexandru Vodă Moruz, pe care aceste milă, întocmiri şi orîndueli, tâte

sovul

lie 15.

câte

Domniei

se

coprinde

Mele,

mai

ce-l văqum

Me

sus, a dat Domnia

şi Domnia Mea,

|

Sa răposatul Domn

hri-

scris cu lâtul 1802, Apri-

|

,

a

Drept aceea, învrednicindu-ne şi pe Noi Domnul Dumnegei, cu oblăduirea acestei pravoslavnice ţări românesci, am bine.voit de am înnoit și am
întărit tâte aceste mili şi orîndueli câte se coprinde mai sus, şi spre nestrămutata pază a tuturor celor mal sus numite, am dat acest domnescul
nostru hrisov, nădăjduiţi fiind că şi cei ce se vor învrednici în urma n6stră
a îi Domni şi oblăduitori acestei ţări, socotind cu înțepoiunea Domniilor Sale

cuvîntul acesta al dreptăţii, vor păzi nestrămutat t6te acestea, de cari îl şi
rugăm frăţesce după datoria omenirei să bine-voiască a le întări și cu hri-
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Greceanul,

Văcărescii,

Anton: Pan,

Paris

Momuleanu,

etc.;. nu 6 ma!

puţin

adevărat, că cum sosi G. Lazăr, limba românescă dobîndi un loc. cu
totul
altul în învățămînt, dobîndi locul de onâre, care deja îl avea în Moldova,
în. şcâle, altmintrelea organisate de cum erai șcâlele de la. Udricani, S-tul

Gheorghe Vechii, Colțea și de sigur aprâpe în tâte judeţele Munteniei.
s6vele Domniilor Sale, ca şi alţii în
cerile de bine ale Domniilor Sale, ce
cu însăși domneâsca nâstră iscălitură
Domniei Mele fi: Gheorghe Caragea
martori fiind și dumnâ-lor cinstiţi şi

urmă să păzâscă aședămînturile și lavor lace, și am întărit hrisovul acesta
și pecete, i cu credinţa prea iubiţilor
Voevod, Constantin Caragea Voevod,
credincioși boerii veliţi a! Divanului

- Domnie! Mele pan Constantin Filipescu Vel Vistier, pan
Radu Golescu Vel
Ban, pan Isaac Ralet Vel Vornic de ț6ra de sus, pan
Grigor
e Ghica -Vel
Logoiăt de ţăra de sus, pan Barbu Văcărescu Vel Vornic
de
ţera de jos,
pan Dumitrașco Racovi
ţă Vel Vornic al treilea, pan Istrate Creţulescu
Vel
Vornic al patrulea, pan Iordache: Slătinenu “Vel
Logofăt de ţâra de jos,
pan Constantin Suţu Vel: Hatman, pan Mihalache
Manu Vel Vornicde politie, pan Mihalache

Suţu Vel Spătar, pan Constantin Vlahuţ Vel Postelnic,
pan Atanasie Hristopulo Vel Logot&t al străinelor
Clucer, pan Alexandru Mavrocordat Vel Căminar, pricini, pan Nestor Vei
pan Iordache Scanavi
Vel Comis şi Ispravnic, pan Grigore Ghica Vel
Logofăt de era de sus,

şi s'a scris hrisovul acesta în anul dintâită dintru
întâia Domnie a Domniei
Mele, aici în orașul scaunului Domniei Mele Bucures
ci, la anii de la nascerea
Domnului Dumnegei

și mântuitorului nostru Isus Christos, 1813, Iunie
16,
de Chiriţă Logofăt de Divan.

(Cod. LXXXIV, pag. 270).
'Carlea, bisericei de pe moşia
|

Odorescă sud Dâmboviţa,

î un dascăl î ţârcovnicul apărați de

ca să fie preoții

rindul dajdiei.

“Zemle Vlahiscoie. Dattam domnâsca n6str
moșia Odoreşti, sud Dâmboviţa, a dumnâ-lu ă carte sfintei biserici de pe
i cinstitulul şi credincios boerului Domnie! Mele biv

Vel Stolnicul loan Cătunânu, ca preoţii
ce se află
slujitori la acâstă 'stîntă biserică i un
dască
învăţătura, copiilor Și un ţircovnic slujit l al bisericei, ce se află şi. cu
dăjdiilor i de alte podvâde și angarii, caor bisericei, să fie scutiți de rîndul
să fie nelipsiţi din slujba bisericei, pentru că după cererea Și rugăc
iunea stăpânului .moșiei, ne-am milos
tivit Domnia Mea de am făcut acest
ă milă, sf. bisericel, pentru care porun
:

cim la toți câţi se cuvine, întocmal
fiţi următori şi nimeni întru nimie
supărare împotrivă să nu le faceţi, 'să
i saam receh pd. - 1817, August 30.

(pecetea gpd.)

|

Cod. LXXVII pag. 204.

Da

E

„Vel

|

Logofăt;

o
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Nu suntem din acei, cari punem. începutul existenţei în şeâlă a limbei
„. române de la întrebuinţarea e! prin G. Lazăr în: predarea artimeticet şi a geo.

metrici, sciinţe predate în limba românâscă.
cu: 3 ant 'ma! înainteîn Moldova (1813); dar aducem tributul nostru de laude şi de glorificare acestui
bărbat, care avu buna s6rtă de a sosi
în Bucuresci:
.
la .moimentul “psichologic al luptei românismului contra fanarioţilor: carele înţelese acest moment
psichologic şi so puse, inteligent şi cu devotament,
.în'' fruntea mişcării;

carele avu sciinţa necesară şi arta de a aduna în jurul.săă tinerimea Bucu:
resciană, din prima di când apăru în capitala Munteniei şi în puţinii ank
în câţi a putut

sta în mijlocul ei, o învaţă,

exaltă prin tarmecul simţimintelor naţionale.

pâte carte

-. -.:

mai

puţină,

dar o

DIR

Istoria lui G. Lazăr nu mai este de făcut astăqi, după ce P. Poenaru
ne-a dato la 1871, în Analele Academiei Române şi după câte ne-aii seris
de dinsul I, Eliade, ilustrul săii şcolar şi I. Ghica. «Când a venit
în Bucu-

resci dascălul Lazăr, scrie I. Ghica (1),

băeţii de la Udricani, de la Situl

Gheorghe, de la Colțea și de la tâte bisericile au golit acele.şcdle şi aii
alergat la S-tul Sava, cu Petrache :Poenaru, cu' Efrosin Poteca,cu Simion
Marcovici, cu Pandele, cu Costache Moroiii şi cu mulţi alţi tineri din şcola
grecâscă.».
e
ca
a
i
a
In însuşi faptul acesta al alergărel unei întregi generaţiuni la prima so-

sire a lui Lazăr, care de la Avrigul 'Transilvaniei nu aducea un nume deja
ilustru şi cunoscut Românilor, trebue să vedem confirmarea aserţiunel nâstre,
că Lazăr ajunsese la momentul psichological redeşteptărei naţionale.: In

Martie 2 anul 1818 se preface şi etoria şcedlelor prin actul următor:.

Ia loan

Gheorghe

Caragea. voevod

-

i gospodar zemle. vlahiscoie.

:

-

Cinstiţilor şi credincioși boerilor ai Domnie! Mele, dumne-ta biv Vel
Bane: Grigorie Ghica i dumnâta biv Vel Logofete Iordache Golescule şi
dumnâ-ta biv Vel Logofete: Alexandre Filipescule, fiind-că unii din dumneDomniei Mele. aii fost, orînduiți asupra
lor boerit Efori, ce prin hrisovul
şcdlelor, aă lipsit, însă r&posatul Banul Constantin Filipescu. dându-și obș-

tâsca datorie, iâr dumnâ-lui Banul Grigorie Brâncoveanu paritisindu-se de0de acestă Etorie; de aceea iată printracest domnescâăl nostru pitac, vă
rînduim pe dumnâ-vâstră în locul mai sus numiţilor dot boeri, ca dimpreună cu Preaoslinţia sa părintele Metropolitul i cu dumne-lui Vel Logoi&tul
Constantin Bălăceanu şi cu cel după vremi dumnâ-lui Vel Postelnicul, ce
din începtut ait fost orinduiţi sinefori, îmbrăţişând trâba Eforiei cu osirdie
si vă siliți a se păzi în ființă buna orînduială şi nizamul şedlelor ce27 este
v,)
întocmit, tolco pisah gpd.—1818 Mart 2. (1) (Cod. LĂXĂVII, pag. : -.-:
Logofăt,
Vel
(Pecetea:gpd)
.
.
N
at,
i
de I; Ghica, Bucuresci 1887, pag. 57.
- (1) Scrisori „către V. Alexandri.
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-- Acestași lucru probâză şi buna primire ce Lazăr avu pe lângă Eforil
ședlelor: Metropolitul Nectarie și apoi succesorul s&i Dionisie Lupul,
Banul C.
Bălăceanul,. Vornicul G. Golescul şi jurisconsultul Logofăt
Nestor. Numele
acestor bărbaţi, istoricul nu le - va, despărţi nici odată
de al lui George
LazEăr.
învoiră

lui Lazăr

deschiderea, chiar în

localul

veche!

şcle eline,

a unei şcâle românescă : «de deosebite. învățături şi sciințe
predate românilor în
limba lor.» Legenda despre înfiinţarea acestor şcole lăsăm
să se citâscă în
lucrare
a

lui P. Poenaru.

î

a

:

Conclusiunea n6stră este, că nu G. “Lazăr a putut să
facă inutili pentru

români profesori

renumiţi

ca Lambru,

Comito, Vardalach, Neofit Duca, etc.

ci situaţiunea la care ajunsese cultura şi deșteptăciunea
naţională. Deja în
primii ani ai secolului al. XIX, boerul Bogdan își țrămise
se. pe fiul săi la
studii în Franţa; un altul studia la Viena, un; al 3-lea
.la.Berlin.: Profesorul

Furnarachi, tatăl d-iui Furnarachi, fost senator
de Bacăi, a condus la studii

în Paris pe cel întâi feciori de boeri din: Moldova,
in primit ani at secolului al XIX. Metropolitul Dositeiii, donând averi pentru:
acâsta, îndreptase

pe români. să-şi facă studiile,

nu mai mult

la școle grecesci

din

Orient, ci
in Europa apuseană; înşi! Etorii ma! sus citați,
cu puţin înainte de sosirea

lui Lazăr, chibzuiseră să trimiță la învățătură,
în Austria, în litalia şi în
Franţa, pe călugărul Eufrosin Poteca, pe Pandeie
Stamate (care nu târdiii
muri), pre C. Moroiii, pre. S.. Marcovici şi ceva
mal în urmă pe Petru Poe-

naru. Când G. Lazăr organiza în Bucuresci. şcâla
sa memorabilă, la care
“în curînd va fi ajutat de I. Eliad Rădulescu, deja
dintre cei maf'sus numiţi
tineri se găsiaii la învăţătură în străinătate,
II II
a:
In organizarea

şeblei române

din Bucuresci, G. Lazăr urmăre

sce aceeaşi
cale ce apucase la IașiG Asaki, cum mai departe vom
vedea. Numerâsele pro-

cese pentru moșii făcuseră de mult timp simţita
trebuință de ingineri topografi. Ambele şodle superidre grecesci, din
Bucuresci şi Iaşi, “posedaii
cursuri de.matematici, dar nu era de ajuns pentru
un inginer român să
fie un învăţat matematic, ci trebuia, să scie bine
ceti, descifra documentele
vechi

ale proprietăţilor. G

Asaki susținu acestă teză și.convinspre
e

ducătorii şodlelor din Moldova despre

necesitatea; predării

con-.

matematicelor

în limba românescă, așa
că .
deja la 1813. putu Asali înaugura, cursul
săi
de matematică și inginerie, ichiar.în
școla elenă de la Metropolie. E probabil că de cele

întîmplate la Iaşi aveati sciință la Bucuresci
şi de sigur
lucrul era vestit şi în' Ardeal.
A
aaa
a

„G..Lazăr tot 'ca- inginer român bătu în pârta.
cetăţii.

grecesci. din Bucu.
resci. El supuse planul săi de organizarea
unei şcâle române în' Bucuresci
Etorilor şeslelor în 1816, dar planul s&ă
nu isbuti, cu tâtă primirea favora.bilă ce
îi acordară

Vornicul

G. Golescu: şii Logotătul “Ştefan

Nestor,

decât
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după ce ca inginer, Lazăr convinse şi pe cel-l-alt efor Banul C. Bălăceanul.
«Bălăceanul,

dice P. Poenaru, nu avea învăţătură,
dar era un om

şi de pătrundere în trebile ţării; era. din acel boeri
cestiunea de vre-o greutate, punea peptul cu tât ă
ricolul vieţei, pentru binele public» . ......
.
Bălăceanul luând cunoscinţă de proiectul. ce ;
şeslelor,

nu

credu

de

o cam

dată, că

de inimă

cerbicoşi, cari când era
puterea și chiar cu ] pe:
Na
ă
|
|
presintase Lazăr - Eloriel

s'ar putea învăţa în 'limba română

sciințele filosofice şi matematice, ce propunea el. să predea în acea
: şcâlă;
dar vădend stărninţele lui Lazăr, de a încredința prin diferite demonstra:
țiuni, că sciinţă este, ca adevărul, una şi aceeaşi, în ori-ce limbă se arată,
numai să scie cine-va.a o expune pre înțeles, boerul bănuitor voi să se
încredinţeze ma! întâiii despre sciinţa lui Lazăr şi îi qise: «Augi-mă dascăle»
deacă este. adevărat că dumne-ta (deşi român?. V.. A. U.) ai sciința de care
vorbesc), iacă.eii am o grădină aici în oraș.şi voii! să: cumpăr un loc ală-

turea ca s'o măresc. Am măsurat'o cu un inginer n6mţ şi.ași vrea să m&încredinţez

dâcă locul e de întinderea ce el îmi arată pe planul 'săă. M&-

s6ră şi dumne-ta

acel loc şi voiă

vedea

tale cu al nemţului...
Lazăr măsură locul cu - dificultăţi

dâcă

se potrivesce

planul dumi-

e
a
mari, că trebui singur. să-și fabrice

mal întâii instrumentele
de inginer. Boerul dete. lucrarea
lu! . Lazăr în
Acesta
matematică.
de
noţiuni
lui Golescu, care avea 6re-cari
controlarea
aprobă lucrarea lui Lazăr şi resultatul fu, că Etorii în unanimitate sem„_mară o anafora către Caragea cerând înfiinţarea şce6lei române propusă de

i,
E
şc6lei superidre

De
Na
G. Lazăr.
cred, immediat
unii
cum
Acâstă şeâlă nu se substitue,

iar noua şcâlă, cu, mare greutate
grecescy. Aceea continuă la Măgureanu,
îşi dobîndi câte-va camere în . vastul local de la: sf. Sava. Acest local
destinat încă de la C. Brâncoveanu, ca în el:să fie şeolă şi în care Al

Ipsilant

îşi aşeqă

şcâla

elină

altă

dată,

acum era

ocupat,

în peste

50

de camere, numai de străini: greci, arnăuţi, sârbi, cu! familiile lor,: unil
pentru că făceait. parte din garda domnescă, alții fiind-că erai rude cu aceia
|
şi cu idiclii, servitorii, domnesc, 'copiiă. de casă, etc. (1).
,

(1) J& Ioan Gheorghe Caragea voevod i gospodar” zemle vlahiscoie.
Cinstite şi credincios boerule

de ţera, de

sus

fost şeâla

veche

al Domniei Mele Dumnsâ-ta Vel Logofete

Constantine Bălăcene îți facem în scire, că dumne;lor boerii

Efori ai şedlelor ne-aii făcut ar&tare, cum că casele de la st. Sava, unde ai
făcându-le zapt egumenul acestei mănăstiri, fără de a avea

vre-o voie dată: în scris de la stăpînire,ci de sine-şi făcându-se
aă urmat

înca! a pune

în sălășluire

stăpin, nu

cântăreți, preoţi :al'bisericel,ci ati cu-
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«Câte sudori trebui să verse Bălăceanu pînă să pâtă dispune de o parte
din :acele încăperi!» exlamă P. Poenaru.
|
|
Şeola fu redeschisă fără sgomot, fără reclame .... Reclamă îl făcea dâr nu-

mal un român neguţător numit Tell, (tatăl cunoscutului regretat bărbat de

stat

băeţi

Christian

de

Tell).

Acel

neguţător

prăvălie. Boerimea

trămise

tot nu credea

la şesla

lui Lazăr

câți-va

în sciința lui G. Lazăr! De

aceea, discipoli! lui. Lazăr nu 'fură din fil de .boert, ci din treptele ma! de
jos. Şi tot din acelaș motiv nu gâsim boerime, din protipendadă, în fruntea
mișcărey naţionale. care îşi are apogeul în micul boerinaş Tudor
Vladi:
mirescu. Treptele de jos ai dat pre cel mai mulţi prelați bisericei
române
treptele de jos ait conservat în decursul secolilor limba română;
trepta de
jos a înţeles-la 1816 pre Lazăr şi la 1821 pre Tudor. Vladimires
cu.
„Că G. Lazăr nu a fost numai un dascăl, ci însuși drapelul
naţional român, o vedem și dintr'acea împrejurare, că pe dată ce isbucnesce
mișcarea
grecescă,şi dascăli și ucenicii de la şcOla lui Lazăr merg
să se pună în
şirurile'
lui Tudor Vladimirescu. De aci şcOla devine ţinta gânelor
fana:
rioticesci.
De
”
Câţi-va ani cât ţinu şcâla lui Lazăr, ea produse un număr
de ingineri hotar-

nici, şi câţi-va profesori, între cari la locul întâiti va sta ţot-d'a-una [. Eliad.

Intre aceştia însă nu trebue uitat de a se numi cu
recunoscinţă, pe T. Paladi,

cel care, întroduse cel d'intâii metoda lancastriană
în şcedla primară.
“La 1821, dice P.-Poenaru, școla lui! Lazăr fu închisă
şi marele dascăl
isgonit:
«Intru ale sale

ai

venit,

și aă'săi nu

„dignare Eliad; noi din contră vom

Vai cunoscul»,

esclamă

cu în-

dice că: AY să Vaii cunoscut și Vaii urmat.

tezat de le-ai închiriat la unii alții şi la herar
n au ingrijit, ca din chirie să le fi meremetisit, i nemți, cari nu numat că
ati făcut, aducându-le la prâstă stare. De aceea ci ai şi stricat din ceea ce
poruncim dumi-tale, ca aducând pe numitul egumen față, să-l îndat
orezi, nu numa! a scâte pe acel
sudiţă herari, plătindu le dreptul ce li se va
cuveni,şi pe de altă parte
să suput pe egumen, ca .să le dregă, să
le meremetisâscă, dea le face cum
aui fost starea lor când le-ai făcut zapt,
luat egumenul de când le-a închiriat şi cu cheltuiala din chiria ce ai
se pune în faptă porunca acâsta a Domnpînă acum, îngrijind dumnâ-taa
iei Mele fără de zăbavă, tolco
pisah gpd. 1818 Mart 24
Vel Logoftt,

(Pecetea pd.)

(Cod. LXXXVII, fila 79).
- Am adus aiurea

şi lista
al şcâleide la sf. chiar
Sava,|

celor cari lo

iati abusiv

vaci
5, „9euiaă abusiv înî localul1 vechiii
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Continuat-a a existe şe6la lui. Lazăr, sub Al..Suţu, după Caragea? Se pare
că da, deşi se întrerumpe la 1821. Sub domnia lui Gr. Ghica în 1822, aflăm
numit dascăl şi pe Gh. Lazăr, cum mai departe vom arăta.
ia

Lazăr, abia în vîrstă de 44 ant, a murit în cea
Avrigu, în Transilvania, la 1823, dar memoria lui,
rămânea între

mai n6gră sărăcie, la
eternă a rămas și va

Români, de şi nu (s'o mărturisim. în trâcăt) sub aspectul puţin

simpatic al statuei ce i s'a ridicat în Bucuresci.
+

Din documente inedite descoperite de mine, resultă, că Lazăr n'a putut
deschide şcâla în 1816, ci ma! târdiă. Abia la 10 Decembre 1817, Eforii
intră cu anafora la Domnitorul Carageaşi îi supune planul înfiinţărei unei

şcoli românesci în localul bisericei sf. Gheorghe. Eforii alegeaii acest local
ca și când ar fi avut în gând să transforme şcâla vechiă română slavonă
dide acolo. Şc6la, cea nouă de la sf. Gheorghe va primi două direcţiuni

verse: va fi şcâla românâscă în care Lazăr va preda matematicile cu agri:
mensura. și tot aci se vor forma pe viitor candidaţii de preoți.
către Dom:
lacă propunerile făcute la 10 Decembre 1817 de Eforii şcolelor
ae
nitorul

ap

Caragea:

Prea înălte şi prea nobile stăpâney -

supus
" Gunoscând rivna Măriei Tale cea vie pentru. luminarea poporului pitacul
Tale, prin învăţătură, şi pentru care scop stînt privesce .şi

Mărie

dat în ultimul timp, ca să ne întrunim şi să ne consfătuim despre alege-,
rea profesorilor spre ma! bună orînduire a şc6lei domnesci din Bucuresci
atât stucare va, fi de mal mare folos, decă în acestă şcâlă se va preda
din
,.
câte-va
şi
.
religiuni
n6stre
sfintei
diile gramaticale cât şi catechismul
formeze
se
să
şcâlă
acâstă
din
pâtă
să
ca
sciinţe,
cele mai de trebuinţă
acesta să
buni impiegați pentru cancelariişi judecătorii.: Ucenicii pe lângă
de folos
f6rte,
este
ce
ceea
locurilor,
şi
fie deprinși şi cu măsurarea moşiilor
asupra
convenit
am
indu-ne
consfătu
şi
dar
întrunit
pentru ingineri. Ne-am
puncte:
le
următdre
modului organizării unei asemenea şcole şi am proiectat
în sf. mă1) să se institue o şc6lă în Bucuresci de învăţămint românesc
pentru
odăi
de
os
trebuinci
numărul
du-se
orînduin
,
năstire sf. Gheorghe
dascăli,
3
şcolă
acesă
în
clase şi locuinţe dascălilor, 2) să se orînduiască
spre a-i învăța
din cari unul

să se ocupe

cu

ucenicii

cu totul: începători,

scris6re, iar celsă citescă şi să scrie cât se pote de lămurit şi de. curată
cel mal metomodul
în
alt să predea gramatica şi ortografia ŞI. sintaxa
al

amiagi. „lar
dic. Tot el să predea;şi si. Catechism în fie-care qi după
un mie curs
şi
amiadi
de
înainte
a
geometri
şi
ica
3-lea să predea aritmet
cu exercit
însărcina
să. fie
de geografie după amiaqi. Tot acest profesor
când timoraș,
în
şi
el
cu
eşind
ui
pămîntul
tarea ucenicilor la măsurarea.
e, Al
neregulat
forme
de
locuri
diverse
a
pul va permite, pentru măsurarea
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3) Atară de dascălul hotărît pentru ucenici! începă
fi însărcinaţi şi cu conducerea ucenicilor.la şc6la cea tori, cel-l-alţi doi vor
mare pentru a fi'supuși unul examen, spre a se constata progresul
făcut
de
er. 4) Să se orînduiască învăţători români la tste orașele 'celor
12 judeţe şi să li se
dea lefă fie-căruia cu 250 taleri.pe an şi
la
7 oraşe, adică Tirgoviște,
Câmpulung, Ploesci, Câmpina, Urziceni, Găesccele
i
şi
Roşiorit-de vede, aflătâre
în eparhia sf. Metropolii, P. Sa Metropolitul.
să fie însărcinat cu aşedarea
unor profesori capabili. Şi dacă în -dou&
din
fi nesuficientă, să apeleze la locuitori, să contraceste orașe l€fa orinduită ar
ibue fie-care după putere cu
o mică sumă. Asemenea Pr. S. Sa să aibă
grijă
să orînduiască asupra ic.
cărei. din șc6lele mari sus arătate câte
mal În vagă şi mal de folos şi mat cu .doi şi chiar tre! epitropi dintre cel
deosebire să fie rinduiţi acel cari
vor trămite şi copiii lor la şcâlă, ca să
se îngrijescă de bună rînduiala şc6lei.
Să fie obligat asemenea P. S. Sa la fie-ca
re exămen ce se vă face la adu.
narea obştâscă a eforilor, să aducă
și catalogul şcolarilor frocuentând fie-ce
şi semnăturfie
a cărui. dascăl în deosebi, cât
și acea a epistaţilor orînduiţi,
cu ar&tare lămurită
şcolă, catalog care va purta

cari şcolari aă terminat şi
aceştia să declare în' deosebi de ai fost
mulțămiţi de învăţătura tuturor
materiilor ce li sa predat: și'că sa dusa
veni la sc6la din Bucuresci, spre a urma casă cu dorința exprimată de a
mai departe învățătura. Cei cari
vor fi doritori să vie la acestă: șc6lă
din Bucuresci,să aducă certificat de
buna lor purtar

e şi învățătură din partea, dascăl
ilor şi epitropilor şcâle!
unde aii învățat. Șcâlele din cele
trej orașe, Curtea-de-Argeş, Pitescy
tina vor fi sub îngrijirea P. S.
şi SlaEpiscopul de Argeș, păstrându-se
regule și disposiţiuni arătate ma!
aceleaşi
sus, lar cele-l-alte 5 orașe, Focșani,
nicul (sarat), Mizilul, Urlaţi şi
RîmVălenii de munte să fie. sub privi
gherea P.
S. Episcopul (Buzăi ?) tot în acelea
şi: condițiuni.
„Aceste sunt cele proiectate
|
de noi și le supunem la adinca
Măriei 'Tale: de Dumnedeii păzite,
judecată a
rugând umilit, că dâcă vor fi
primite, să
fie: întărite și cu pecetea domnescă
pe viitor nestrămutate.: Acâsta este spre a se pune în lucrare și să r&mâe
plecata n6stră rugăminte, iar "primirea
ei rămâne 'la. voia, și hotărârea
Mărie! 'Tale de Dumnedeii păzit
e.—10 Decembrie 1817.
DE
ui
|
Semnaţi:.Al Ungro-Vlahiei Nectar
ie, Iosif Argeș, Constantie
al
Gr. Ghica, Constântin.... » Mihail
Buzăului,
Manu,
Băleanu, Gh. Slătinenu, Alexandra
Mavrocordat, GQ. Golescu şi Alexandru Gr.Filipe
scu (1).
Ne

- Ia: Ioan

Gheorge

Caragea

: Voevod

î gospodar zemle vlahiscoie.

mirea

acestei şe6le românesci, ce ni se arată
printr'acâstă anafora a părinților arhierei şi a dumne-lor
orînduiţilor boeri, fiind “primită
Domniei Mele,

(1) Cod. LĂXXXIX, pag. 152,

|
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pe lângă care acâstă
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cu.urmare întru tâte întocmai;

orinduială de ma! jos arătată, după chibzuirea
ce am

făcut Domnia Mea, spre podba sfintelor biserici şi a pravoslavnicel nstre
credințe laudă, hotărim, să se urmeze şi acâstă osebită orînduială, adică cel

ce va voi a se hirotonisi preot să
vre-un

sat, scă

la vre-un

oraș

diacon, după trebuinţa ce va fi, ori la

dintr'acestă

de Dumnedeii

păzită domnâscă

a nâstră ţâră, să nu fie primit a se învrednici acestui dar, de nu va. avea
la mânile lui -dovadăîn scris.de la dumnâ-lor Eforii şeslelori de la dascălil aceste! şcole rumânesci ce acum se întocmesce, că a ascultat şi el bi.
scricâsca învăţătură, ce este orînduită a se paradosi în tâte dilele la acâstă
şeolă şi a învăţato cu destoinicie, ca cu acel mijloc cel ce se va hirotonisi, să fie destoinic a-şi împlini neapăratele datorii ale darului preoţesc
după povaţa bisericescilor, dogme a pravoslavnicei n6stre credinţi şi toţi
cel ce vor cugeta de acum înainte a se hirotonisi, să fie datori a veni cel
puţin măcar. cu 6 luni înainte la acestă şcâlă,ca să asculte bisericâsca învă&ţătură şi pe câţi dintr'aceia îl vor cunâsce dumnt-lor Eforii că sunt săraci şi se discoliisesc pentru hrana -lor. într'acea diiastimă ce vor şedea

aici, spre ascultarea învăţăturei, să le orînduiască a li se da'pe tâtă dioa
din venitul şcdlelor ceea ce vor
nizam pentru întocmirea acestor
cim dumi-tale Vel Logofete de
judeţele prin osebitele cărți de

Pecetea

gpd).

găsi cu: cale pentru hrana lor, care acest
șc6le rumânesci i pentru hirotonii, porunţera:de sus, să se facă cunoscut în tote
publicaţii —1817 Decembre 15 (1).

e cc

să

„Vel

Logofăt

E do observat că nineaiure nu' se vorbesce în actele de sus despreG.
Lazăr, deşi pare, că introducerea agrimensurel în programul şe6lei
se referă la el. Eii bănuesc
că Eforil ai isbutit să capete aprobarea domnescă
mai mult asigurând pe Caragea, că şe6la cu: deosebire.
va avea, caracterul

de seminarii.
DI
e
a
aia
Imediat .după aprobarea
' Domnitorului, 'se expediază cărți 'domnesci
deschise la tâte: isprăvniciile de judeţe, dându-le
pe larg informaţiuni.
despre organizarea “şcălelor rumânesci. şi a celei de la ,S-tul Gheorghe, cu'scop

de seminariiişi de inginerie. ... ;
Ne
lacă acâstă importantă circulare: :: .:
l& loan

Gheorghe

Dumnâ-vâstră

Caragea

Voevod

Ispravnicilor.
ot. sud

E

Ia

în

i gospodar zemle. vlahiscoie.

sănătate. Vă facem Domnia: Mea: în

scire, că precum pentru şc6la. elinâscă de aici din politia. Bucurescilor,
am îngrijit Domnia Mea de a se întocmi cu cele mai. bune chipuri și mijl6ce, aşa şi întocmirea școlelor rumânesci, ce prin anaforaoa părinților arhierei
i a dumnâ-lor veliţilor' boeri ni s'aii arătat, primită fiind Domniei Mele, o

(1) Cod. LXXXIĂ, pag. 79.:
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am întărit acea anafora, şi am hotărît

întocmai, după chipul de' mat jos arăta ca să se puc în iucrare cu urmare
atât dumnâ-vâstră, cât și tuturor celor t, care întocmire, ca să vă fie sciută
ce locuesc întracel județ, iată vi
se face

cunoscut, că. aici: în oraşul Bucuresc
ilor, este a se sistisi o șcâlă
pentru învățături. rumânesci, la
mănăstirea sf. Gheorghe, cu odă!
rînduite
pentru .paradosis și șederea dasc
ălil
trei dascăli, unul să înveţe pe ucen or, la care Șc6lă sunt să se orînduiască

nui să citâscă slovele şi a le scrie icii cei mici şi arharil, de a se obicl. curat, cel de al: doilea, să para
bisericesca învăţătură a pravoslavnic
ei nâstre credinţe, iar 'cel de al dosâscă
de dimincţă să paradosâscă arit
treilea,
din: gheografie şi acest dascăl metichi i gheometrie şi după prînz, o parte
să fie dator tot-d'a-una când îl
vremea, a-și ghimnasi ucenicii
va îndemna
la m&su

curi nepotrivite,

rătâre de pămînt, în felurimi
de lopolitiei Bucurescilor, din cary
dască
li,
afără
arhariy (începători) cel-l-alţi doi

pe marginea

din cel cu ucenicii
să fie datori
ucenicii. la ghimnasis ce se face.
în șcOla cea mare;ca să se cerca-şi aduce
vrednici cercetători, spre a se
eteze de
vedea izbutirea lor ce fac spre
iar pe la orașele din 12
învăţătură,

judeţe, să se'.orinduiască
alţi dascăli: rumânesci,
taieri 250 pe an, însă la: 7
orașe, adecă Târgovişcea,
Câmpu-lung, Ploesci, Câmpina,
Urziceni, Găesci “şi Ruşil-de-ved
află. în eparhia: Preaosfinţiei
e, ce se
.
Sale
părintelui Metropolit, să
sfinţia Sa grijă de a se
porte
Preaoorîndui vrednici dascăli Şi
când la unul două dintre
aceste oraşe, orînduita plată
va fi puţină,
fieş-care

cu. plată. câte

atuncea să îndemneze şi pe
din cei ședători acolo, a da
unil
şi
el
fieşcare
câte o sumă după puterea
ȘI tot prea sfinţia sa să îngr
lui,
ijas
că
a orîndui şi la fieş-care şcâlă
sei trei €pitropi. din cei
, câte doi
mat aleși și mai de
ispravă

vârtos din cela ce-și trimit

al

acelul

Oraş,

mai

buna orinduială a şe6lei acelcopil la „acea șcâlă, ca să îngrijască 'ei pentru
ui oraş, iar prea slinţia sa
care $colă, când se va face
să fie dator la fieşobşt
âsca adunare a Eforilor,
de ucenicii. ce se află în fieş
să
aducă catalogul
dascălului ace” şcolI” i: a orîn-care 'de mai sus arătată șcâlă, cu iscălitura
duiţ
ilor Epitropi, şi
ucenicii ce merg spre proc
opselă la învățături, Și deosebită însemnare de
ceea ce aii învățat şi s'aii
Ok că s'a mulțămit pe
din Bucurescr ca.să audă şidus de la acea ȘcOlă, s6ă că voiesc a veni și la şcâla
șc6la din Bucuresci, să vie cualte învățături, și aşa, ceia ce vor :vrea să vie la
mărturii în scris de

la dascălul lor şi de la epitropul'acei şcole, pentru
isbut
oraşe, Curtea de Argeş, Pites irea şi buna petrecere a lor, iar cele-l-alte trei
ci și Slatina, să fio-sub
nedeii episcop Argeș, tot
grija iubitorulutde Dumcu acest mijloc și: orînduială
sus ar&tate oraşe, iar cele.l-alt
precum și cele de mal
e cinci orașe, Focş
ani! Râmnicul, Buzău, Urlaţ
i

episcopul

Buzăului, ase
ea tot cu aceiași întocm
Oorinduială de mai sus, men
ire ; iar pe lângă acâ
dup
ă
doba sfintelor bisericiși a chibzuirea ce am făcut Domnia Mea spre:pstă
opravoslavnicei nostre
rit să se urmezeşi ac6
ţe laudă, am hotăosebită orînduială, adicăcredin
rotonisi preot sâă diaconstă
cel ce va vrea a se hi, după trebuinţa ce va
a vre un sat, dintr'ăcâstă
fi,
ori
la vre-un oraş
nu fie primit a se' învred „de Dumnedei păzită domnâscă a nâstră țeră, seii
nic
să
i
acestui dar, de
dovadă In scris, de la
dumnâlor Etoril şcolelor, nu va avea la mânile lut
rumâne
i de
sci

ce acum

se întocmesce,

că at

la dăscălii aceste
ascultşiatel' bisericâsca i şcoli
învăţă-
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tură ce este orînduită a se paradosi în: tâte dilelela acâstă şedlă
și ai învățato cu destoinicie, ca cu. acest.mijloc, cel ce se va hirotonisi
să fie des-

toinic a-şi împlini - neapăratele datorii : ale. darului “preoţesc;
după povața,
bisericescilor. dogme a. pravoslavnicei . nâstre „credinţe. şi . toți: cel:
ce: vor
cugeta de acum înainte'a se hirotonisi,.să fie. datori „a veni cel
puţin: mă:

„car cu 6 luni: înainte

la acestă şcâlă, ca să asculte: bisericâ
- învățătur
scaă,

şi pe câţi dintr'aceia.îl vor: cunbsce dumnâ-lor Eforii, că sunt sărac
şi.ise
discolipsesc pentru hrana lor .într'acea diustimă ce vor. şedea aici 'spre 'as-

cultarea învăţăturei,.să li se orînduiască a.li.se da pe tstă

dioa,

din-ve-

„nitul şedlelor, ceea ce:vor: găsi cu cale, pentru hrana lor; care acest nizam,
pentru întocmirea acestei şcâle rumânesci și. pentru-hirotonit, am poruncit
Domnia Mea. dumne-lui
Vei. Logofătului de ţâra de sus, ca să'se facă cunoscută în tote judeţele prin deosebite asemenea cărţi de publicaţii, după
care scoțând d-vostră copii, să trimeteţi să se citâscă prin tâte satele acelui
judeţ, ca să le fie şciut și cunoscut tuturora nizamul pentru întocmirea
acestor şcâle românesci
'i pentru: hirotonii, i saam receh:gpd. —1817:Dec.
-

Numai

din Martie, 1818 sunt actele

oficiale relative, la înfiinţarea şcâlei

lui G. Lazăr,
nu la st. Gheorghe,ci în localul,d
Ia. esf. Sava. Aceste 'acte
rămase

până

astădi

necunoscute, .aii coprinderea următâre:.;... -.; MI

Prea Inălţate

Dâmne,

-

e
ta ti
Pa
a
"După luminată porunca: Măriei “Tale, ce 'sa 'dat la: anaforaoa' dumne-lor
boerilor

orînduiţi

a face alegerea dascălilor încă de

la'15 ale trecutel luni

„“Decembre cu lâtul: 817 prin care a, fost riigat'pe Inălţimea Ta;'ca'pe lângă
“cele-l-alte să'i se dea vole să întocmescă șcâla românescă cu dascăli iscusiţi și epitimonilki, spre a se putea îndeletnici'-şi acestă învățătură, atât la
cele

bisericesci,

cât

şi la cele

filosoficesci,

precum

aii

şi cele-lalte

limbi,

la care următori aflându-ne, n'am încetat, cercetând, ca să găsimpe vreunii din dascălii români, cari să aibă acestă sciinţă şi să pâtă învăţa pre

ucenici chiar în limba nostră cea românsscă şi. altul: mai. destoinie n'am

putut găsi fără pe an Lazăr înginer, ce a venit acum de curind din părțile Transilvaniei aici într'acest pămînt, pe carele ma! întâiii lam cercat
: ca să vedem la: cari învățături. pote.fi destoinic 'a le învăţa ! şi: măcar că
„numitul dede făgăduială.căla ori-ce “meșteșug filosoficesc,
este destoinic,
dar mai întâiu: dice, ca să le tălmăcescă din. limba latinâscă pe cea. româ-

„nâscă şi apoY

să le paradosâscă „ucenicilor;
ci. fiind-că acum ral întâiit

"neavând nici ucenici destoinici de' aceste 'meșteșuguri,
am chibzuit, ca de
o-cam-dată,
să: se orînduiască!.numitul. dascăl a paradosi aritmetica: cu:geo-- grafia istoricâscă 'pe'harte. şi .apoi: geometria teorică și geometria practică,
dimpreună
cu. gheomesia. practică, cu care intrând în tocmelă
sa mulţă-

„mit pe an cu taleri 3.500, fără să i se mai dea alt-cevaş pentru, ale mâncărei sâi altele i taleri 1.200 unui popă Pavel „ce-l cere numitul, ajutor pe
lângă dînsul, la ale gramaticei, care
“mai

înainte

orînduit

de învăţa

măcar

că acest popă Pavel'a

gramatica: românâscă

fost:şi

şi altele mai mici în-

v&țături po taleri 70 pe lună, dar i sa mal adăogat şi acestuia încă taleri
V. A. Urechiă.—Tom. X.—Istoria Românilor.
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- 30 pe lună peste ceea ce a fost. spre a pune tâtă silința
- faptă.

Şi fiind-că pentru

acestă şcOlă am

a tace

rodul în

găsit cu cale să se așede în mi-

” năstirea sf, Sava în 'nisce odăi ce sunt la altarul bisericel unde a fost mal
“ înainte șcâla elinescă,: în 'carl odăi fiind-că se află nisce carătaşi nemți, cu
ordinul egumenului mănăstirel, care fiind. supuse şi la 6re-care stricăciune,
rugăm pe Inălţimea Ta, ca despre o parte să se dea luminată poruncă a
Inălţimei Tale, mai întâiăa se pune acâstă învăţătură în lucrare, făcându-se
şi într'adins pitacul Măriei Tale către egumenul mănăstire! a scote pe acel
.- nemţă din acele odăi şi apol să avem luminată poruncă, ca, mai în vreme

spre a aşeda și a pune la orînduială acustă

„să putem pune a le meremetisi
şeolă

românescă.—1818,Martie

6.

(Iscăliţi:) Nectarie Metropolit, Gr. Ghica, Constantin Bălăceanu, Alexandru
E
SE
Ia
Mavrocordat, lordache Golescu.
15 Ioan Gheorghe

Caragea

Voevod

i gospodar zemle vlahiscoie.

“Preaosfinţia Ta părinte Metropolit i cei 1 alți dumne- văstră boeri Efori ai
şcolelor, primită fiind chibzuirea ce se arată mai jos printracestă anafora
pentru întocmirea acestei şcole, o întărim Domnia Mea și poruncim, să se pue

și în lucrare cu urmare întocmai, precum și pentru deşertarea acelor odăi
poruncim: dumi-tale Vel Logofete de ţâra de sus, să se facă pitac din partea Logoleţiei către egumenul mănăstirei sf. Sava de a le deşerta, împăcând
_ însuşi, egumenul pe acei nemți chiriași , cu ori-ce mijloc. va sci, ca să se

„facă apoi începere şi a meremeturilor
„ năstirea. de la acele

odăi

de când a

cu. din chiria cu care sa folosit mă-

lipsit şc6la. de acolo şi. până acum, de

nu, va fi avut poruncă domnescă prin .care să. se [i dat vole spre, a „face
zapt acele odăi.—1817, Martie 2.
Vel Logolăt.
(Pecetea spa)

„(God LXXAIX,, pag. 302)
-

i

pi

EN E

'De scurtă durată . a fost şedla lui Lazăr aședată la Bucuresci , dar doctrina
i lui nu mal putu fu r&pusă de neamici, căci doctrina lui era mal presus
„de

tâte: să facă români buni, fi devotați patriei, românismului,

Ra

„Ce frumos studii, „Sar putea face! din cercetarea aceea care ar urmări
substituirea .neprecurmată a bărbaţilor eșiţi din şeâla română, la vechile
„-nume de boeri din oligarchia trecutului. “Treptat, treptat, am vedea filiaă țiiinea societăţii nstre moderne compusă din neguţători, meseriași, Gmeni
de carte, mici funcţionari, treptat împingând la o parte pe vechii privile-

giaţi, necunoscători de patrie și de naționalism şi pregătind triumtul acelor
cete de, pioni al revoluţiunel

române, cari

aduc în

fruntea. țării : „Sciinţa,

ISTORIA . ROMÂNILOR

cultura europeană,

consciositatea

In locul formulelor

naționalism, în locul ignoranței. priviee,

Ta

sec bizantine, în locul alipirei de budget iar
nu de
degete

numărape

țeră. Se pot

de

ini

:

legiate (1).

:419

familiile

cari. în secolul al XVIII

boeresci

îşi disputaă” puterea, scaunele din 'Divanuri.:De'la '1816

încâce vedeţi fa-

miliile care se'ridică' «homines novi» şi cart sai substituit fie pe cale pacinică, fie pe cale revoluţionară, vechilor familii boeresci. La noi opera
şcolei a fost ceea ce în Franţa'ă 'tost opera 'revoluţiunei: răsturnarea
oligarchiei, cu acea deosebire, că' din revoluţiunea francesă
eşia «le tiers
Stat» pe când la noi «tiers ctat» nu exista,
ci s'a creat treptat şi mereu .
"3
se crează și aqi prin şcolă. OO
Acâsta ai înţeles'o
nu târdiii. clasa oligarchică.
Un membru din
ea cutâză în plină adunare, sub domnia regulâmentară,
să c6ră deosebite şcoli
pentru popor decât; acele 'ale boerimei. Daţi boilor “fin şi &menilor, hrana
ce se cuvine,

de jos.
Atâta
cel din
raţiuni

qicea boerul. Nu mai învăţaţi

mult

pe ţăran, pe cel din tr&pta

Invăţătura este pentru boerime. 1
o
a
numai, că boerimea, cu rare escepţiuni n'a învăţat şi că a învăţat
trâpta de jos..: şi'aşia șcdla a 'fust «arietele» cu care nouele' gene:
de la 1800 încâce aii tot isbit-în zidul oligarchiel, până ce la spart
N

„

şi a redus cetatea

ci la starea

cunoscută

2.

(1) «L'education

des boiards

se borne

ordinairement

et a 6crire la languo du .pays et le grec moderne.

„

ă apprendre ă

lire

Quelques uns, mais en

petit nombre, joignent ă ce fonds si leger diinstruction, les €l&ments de
scrie 'Wilkinson pag. 116... „see
langue frangaise»,
Un alt scriitor adaogă: '«Boerii moldoveni (şi munteni) :sunt: mai . în. to-

talitate profund ignoranță, superstiţioși, vani şi ostentatori, dedaţi la o; indolenţă şi la o,muliciune excesivă. (P. A. Dufa. «Du partage de la Turquie»,
1 vol. 80, Paris 1822.
„„.. Iveducation des femmes n'est pas plus longue que -celle des hom-

mes. Will.

pag. 18).

.

ti

at

,

,

amintesce şi el că nu boiarii frequentară școlele publice din

(2) Wilkinson

.1816—1821,: ci 'copil din :clasele: nai: de .jos, fil'de':boerinași și de -negutori...

îi

o

atei

ai

. «ll a ât6 âtabli depuis -quelques annces. des .6coles publiquesă Bucarest
et ă Jassy. Elles sont entre tenues aux depens du public,et il y a-des mai'le grec: ancien, le grec
-tres” pour. la. langue: Valaque,

moderne, l'&criture et

Yarithmâtique. Le nombre des âtudiants de chacune de ces ccoles est en'ce
.moment d'environ 200, presque. tous enfants de. boiars interieurs et de marchands. Les entants des principăux boiards sont €leves .chez eux par :des
;
ces Prininstituteurs, qui sont ordinairements des .pretres grecs nes dans
E
IIU
E
AISI
. . :;
cipautes.
pag. 117—118.
“eTablcau historiqne de la Moldavie. et de la. Valachie»,

: 420
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-:. Dar să închidem acâstă parantesă prea lungă. .... E lungă,
căcl lung
a fostși timpul cât obligarchia fanarioto-boerâscă a înghenuchiat
ţâra şi
a
nemul -românese !

„Nu numat de șcâlele din ţ6ră aflăm Gre-care îngrijire
în ani! 1812—1821,
ci şi de şcâlele grecesci din Turcia. In anexele acestu
l volum al nostru
și la capitolul Bisericel lectorele pste afla destul de
numerâse hrisâve din

acest an, acordănd ajutoruri la şcoll din Orient (1).
Să reintrăm cin templa serena» ale culture] naţionale.
„Din

se

stera

ocupă

sciințifică

cu chimia.

In

înregistrăm
1815

|

numele .unu! Nicolae Castrianul,

Februarie,

acest N. Castrianul

este

care

acuzat, că

face monedă falșă, cu ajutorul argintarului Gheorghe
de la Zlătari. Urmâză
anchet
a. și nu se probâză

că acești

doi cetăţeni erai

calpuzani,

ci numai
din «felurimele ape chimice ce sai găsit la
el, fac dovadă că Castrianul ar
fi alhimista:» a
„ Himis

t s6ă alhimist, Castrianu o păți. Marele Spătar
îl acuză că amăgesce

pe cel săraci

şi proști

şi deci, ca să

apere

pe

aceştia

de

mistului, propuse lui Caragea să fie isgoni
t din ț6ră..

amăgelile alhi-

„ _ Noroc că nu Tai, ars, cum se ardeau altă-d
ată alhimiştir! (2)
(1) Vedi în volumul de anexe şi la Cap.
Bisericei, actele de care e vorba.
(2)

Iacă documentul

ă

DI I& Joan! Gheorghe

relativ:

Caragea

Voevod

î Gospodar

zemle ulahiscoe.

Dumne-ta

Vel Spătare, cu -caleşi primită fiind Domn
ie! Mele acesta aporuncim ca întocmal să se facă
urmare.— 1815, Februarie 24...
a
E
De
n
Sa
Vel : Logofăt
„(Pecetea gpd.)
- nafora. a dumi-tale,

A

|

„Prea

Inălţate

Domne,

E

|

Pa

|

Aia Cinstit consulat al' Rusiei, de 'la
la spătărie doi sudiți rusesci, însă 19. ale lunei lui Ianuarie, a:trimes aici

Nicola Castrianu ce se p6rtă cu. nume
„de. doctor şi: Gheorghe .Argintarul; cu ar&ta
re, că fiind calpuzani, i-aă Je-pădat de. la protecţia: ruscscă,: spătăria,
spre descoperirea . adevărului, fă„când tote cercetările câte se cuvin la
sit la diînșii, nici vre-un. om din. casa o. faptă ca acesta, nici ergalil s'a găunda locuia ei, nici vre-un vecin de
-afară, aprope s6it mai departe
nu s'a găsit, ca să arăte că a
vădu
semn, sc faptă. de calpuzanlâc;
iar felurimile apelor himice ce s'a.t vre-un
dînşiI. fac dovadă, că unul dintr
găsit la
înşi! ar fi
dinsul,

amăgit

şi înșelat,

însă.

alhimisty şi cel-l-alt ucenic

lângă

fiind-că 'acest fel de. alhimist silinînvinovăţire la dînșii nu se găsesce, dar
du se. de neavere şi scăpătăcinne
năzuesc

ISTORIA

ROMÂNILOR
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In Feb.:1818 domnitorul trimite șcâlei. elene dou& machine pentru predarea fisicei ; credem că e vorba de o mașină pneumatică şi una electrică (1).:
Nu numai.prin şcâla lui:G. Lazăr, care nu va întîrdia a'se substitui
po
deplin şc6lei grecesci,.evoluţiunea culturală se manifestă. în anil. aceştia,
ci şi prin alte direcţiuni, așa prin diverse lucrări din:sfera artelor.: -Pictura, sculptura, arhitectura.
i.
RR
„:
Et

Bucurescii în urma focului şi a cutremurului de la începutul secolului.
dai ocasiune
.să 'se construiască

o serie

de;case! nouă

de o valre arhitec-:

tonică mail deosebită. Câţi-va arhitecţi străini, ca: Hartler,
vor construi

casele

desfiiințatei

curţi

Giulini, etc. (2).

de apel (înlocuită astă-di. cu.palatul!

justiţiei), palatul Brâncoveanu, apoi palatul Ghica (astă-qi proprietate
a familiei Al. Lahovary:) etc. Interiorul acestor case une-ori tu adornateu picture :
datorite la obscure penele italiene și române, dar de'6re care - valdre.. (3).
tot-deauna
păgubâscă,
înşela de
domnâsca
Argintarul

la înşelăciuni, amăgind pe cel săraci şi proști Gmeni, ca să-l
şi pentru 'ca să se păz6scă supușii Măriei. Tale a nu se: mai
unii ca aceştia, se găsesce cu cale, ca alhimista să lipsescă din
Mărie! Tale eră şi să se izeonâscă peste Dunăre, iar Gheorghe : să se dojenâscă de către spătărie şi să se slobâdă, nefiind vi-

novat; iar cea desăvirşită hotărire rămâne la Înălţimea Ta.—1815 Fevruar

14.

Vel Spătar.

e

(Cod. LXXVIII fila 418 v)
(1) 16 Ioan Gheorghe Caragea

Voevod i Gospodar zemle vlachscoe,.

Preaosfinţia Ta părinte Metropolite şi cel-l-alţi dumnâ-vâstră boerilor
Efori ai şcâlelor, iată se trimite din partea Domniei Mele aceste pnevmatichi andliia şi ilectrichi, cu tâte cele trebuinciâse ale lor, ca să fie pentru trebuinţa învăţăturei ucenicilor, care şi poruncim ca primindu-se de

dumnâ-vâstră, să se facă teslim cu tâte cele trebuinci6se ale lor pe deplin
precum se află, dându-se în mâna dascălului filosof, trecendu-se aceste
instrumenturi între lucrurile şeâlei la catastih. tolco pisah &pd.— 1818 .

i

Februar 24.
(Pecetea

gpd.)

e

iat

i

-(Ood. LXXXPIL fla 66.0)

i

Vel Logolăti
so

iai

e

i

(9) ni se spune că arhitectul Burelly, care sunt numai puţine luni. dispăru dintre cei |

vii în vîrstă fârte înaintată, a fost discipol lui Giulini.

pe

ee

i

de la Balaciţa a lui Clucerul Dumitrache, (vei
(3) Se zugrăviră în anii aceștia biserica

la Academie, portof. 39 actul 98) de către zugravul român Jon.

|

Biserica sf. Dumitru, mitoh episcopu! de Buzăă, unde astă-di se adună Sinodul, a fost.

zugrăvită în 1819 de zugravi români. (cedi la Academie actul No. 158: din portof. cu No. 43.)
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..: -

“La exterior:ase
căse.mene
manifest
a ă 6re-căre încercări.46 sculptură,
prin porţi. monumentale de pâtră, (casa Lahovary. şi casa Vernescu,)
prin 'baso-reliefuri mat: mult saii mal puţin reuşite (casa. Lahovary.). .
: O perdere însemnată avu Bucurescii în ârna anului.1812, pe la luna
Decembre,: (1) Curtea. cea. nouă domnâscă, cea zidită de Alex. .Ipsilant

viiile de la Mihai

Vodă, fu prada unut incendii.

-

fie
[ie
lui
în

PE

Ședlă. de musică: Un Petre Efesiul veni în Bucurescila 1816 şi
la biserica

si. Nicolae:din Şelari descohise
nouă șcâlă, de musică bisericâscă, introducând

în .ea metoda.lui cea nouă de transcriere a notelor. In acâstă
şcolă învățară
musica bisericescă ma! mulţi români, cum amintesce
Anton Pann (2).
- Curînd :apol,: în :Iunie 1813, musica bisericâseă dobândi
de la.:Ioan Caragea, după 'stăruințele Metropolituluy Nectarie, o şelă
reînfiinţată cu banil
Cutiei școlelor (3). leromonahul

Gherasie

fu numit dascăl musicus cu 250 ta-

" (1) Vedi Dionisie Fotino.I p. 126...
(1) Vegi Viaţa şi Activita
lui.
tea:
Anton

(3)- 3 Ioan Gheorghe

EI

pa

Pann de G.D. Teodorescu. 8, Rucuresci 1893.

Caragea: Voevod

4 gospodar

zemle

Viahiscoie,

- Primită fiinduine. arătarea 'ce' ne fac dumn6-lor

'orînduiţiy boeril printr'acestă anafora, o întărim Domnia Mea şi
orînduim dascăl musicos pe acest
Gherasie leromonachul, căruia, poruncim dumitale Vel Agă, să-i faci teslim

două odăi dintr'ale șcâlei ot sfeti Sava, ca să
se aşede aco-şi
lo-să încâpă
meșteșugul musici!, la cel ce vor voi a-l învăţa
,
fără
de a le lua
vre-o plată şi dumnâ-ta biv Vel Vistiere Ioan
Moscu
,
epist
atule
al epitropiei obştirilor, să-l aședi la catastihul lefilor epitro
piei
'câte taleri 250
pe lunăde
, a i se da din venitul şc6lelor.—1813, lunie cu'
16,
a paradosi

„MPecelea gpd)

Ra

„Prea

i

"Vel Logo

ălfate Dommne,

; După luminată -porunea Măriei 'Tale ce
s'a dat, că ar.:hotărit Măria.
Ta a se întocmi aici în politia Bucurescilor.ni școlă
de musică, a slujbei. sfin-.
telor biserici,

fiind lipsă de cântăreți şi trebuincioşi pentr
u aceleași dum.
nedeesci slujbe, adunându-ne la un loc, am
făcut
chibz
uire
și se găsi cu
cale să se orînduiască dascăl .musi

cos, Ghera
venitul şedlelor, .pe lunăpo taleri 250 căruiasie leromonachul, cu.l€fă din
să i se dea şi două 'odăi dintr'ale şcâlei ot sfeti Sava,
ca

musicii, fără a lua' plată de'la

acolo să aibă șc6lă a paradosi meșteșugul
ucenicii ce-l va învăţa, iar hotărîrea rămân
e

la, Măria Ta.—1813, Iunie 3.
DOR
e
Constantin: Filipescu' Vel Ban, Vel Postel I
Ioan
nic
Moscu
, , Na

Cod. LXXYI, fila 41)

a

423
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.

rea acestei
leri pe lună. Cu erdre a susținut D.G. Teodorescu, că înființa
lui Nec. -:
succede
va
care
şcoli se datoresce Metropolitului. Dionisie Lupul,
şodlei reînființate de Caragea

este decât continuatorul

tarie; acesta nu

şi de

musică am arătat

Metropolitul Nectarie. Dicem reînfiinţată, căci șcâla de

că a existat încă în secolul al XVIII (1).

șcâlă de
În 16 lunie 1817, Caragea numi un: Efor special pentru acestă
rul *
următo
cu
nul,
Bălea
musică, în persâna lui biv Vel Vornicul Grigore

18 Joan

Voevod îi Gospodar zemle olachscoe.. Di

Gheorghe Caragea

Cinstite şi credincios

boerule

di

ae

A

|

pitac:

Mele

al Domniei

dumnâ-ta

biv Vel Vor.

aici în politia 'Domniei
nice Grigore Bălene, fiind-că sa întocmit acum prin
învăţătura cântărilor
ca
ie,
musich
de
nouă
Mele Bucuresci și o şcâlă
i, de aceea iată prinsă se pricinuiască o osebită podsbi la sfintele biseric
al. acestei

dumnâ-ta Efor
tracest domnesc al nostru pitac, te orînduim pe
rea, atât pentru întocîngriji
totă
aibi
să
şcâle, asupra căreia şi poruncim
se păzi în bună fiinţă şi orînduială, cât şi pentru

mirea acestei şeâle de a
dreptăţile sale, ce iadatoriile dascălului musicos, ce s'a orînduit i. pentru
.se urma în. vreme
a
de
făcut,
s'a
ce
răşi sunt orînduite prin contractul
ime acestă bună .
întreg
întru
sa.
fiinţa
auna
tot-de
şi pe deplin, ca să-şi aibă
(2).
16
Iunie
şi folositâre întocmire; tolco pisah: gpd.—1817,
»

po

_- Vel Logofăt,

August 1817, următorul pitac:
In tavârea acestei şcoli, Caragea dă în 28
ce ne-ai făcut: dumnâ-lor .
Zemle Vlahiscoie. Fiind-că după rugăciunea aiciîn politia Bucurescilor,
it
sistis
bocril Etori al şedlei de musichie, ce Sa,
n6stră carte am orîn-

domnâsea
am bine-voit Domnia Mea şi printr'acestă ai a fi dârvari de a aduce lemne
cari
,
lnici
scute
duit la numita şe6lă patru
Vel Vistiere, că
poruncim dumi-tale:
pentru trebuinţa şcolii. Drept aceea,
lnici de mal
scute
ei,
politi
al
e
găsindu-se de către dumne lui Vel Vorni
sus ar&taţi dintre

birnicii

politiei

şi

făcându-se

cunoscuţi

la

.:

ADI

Visterie, să

spre a fi apăraţi şi nesupărați; i
li se dea şi pecetluiturile Domnie! Mele,
Da
:
m
saam receh gpd.—1817, August 28 (3)..
Vel Logoft&t.
.
(Pecetea gpd.)
ENE
n

PI

,

Ie

E

a

care dă-::
G. D. Teodorescu, că Eforia şcdlelor,
(1) In acel sens totuşi are dreptate d-l
e oca-: divers
la
banii şodlelor, s'a manifestat
dea cu neplăcere 16îă dascălului musicos, din
să
plătit,
ului
dascăl
locul
în
ente ai cerut, ca
siuni puţin simpatică acestei şcoli şi finalm
am:
ce
actul
(Vegi
ci.
domnes
cile
biseri
la
de
fie obligaţi a face şcâlă de musică protopsalții

cel noă
LXXIV, fila 42, este aşedămintul
iati
dat în urmă, după 0o1. LXXIĂ pag. 337.) In Cod.
aa
Sc

- aligeâleă de musică,

cc

(2) Cod. LXXXVII, fila 28. .
.;
(3) Cod. LXXVII fila 273.

424.
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-:

Părintele Macarie, 'după Ieromonah
- Gherâsi
ule, apoi. Dionisie Fotino şi.
în ' urmă . Ahton': Pann; vor 'ilustra :şcolă 'de musichie din “Bucure
sci, între
1818—1820.
IN
Piti
IOn- Caragea a ajutat și: șc6la de musică bisericâscă:
din Constantino-

pole, ba se pote

dice,

că ea era considerată

ca o fundaţiune a țări! româ.-

nesci,. de. 6re-ce Caragea o: pune sub. administraţiunea
unei Epitropil de
Episcopul de: Argeș și de doi boeri.din țeră:. biv. Vel
;Vistier. I6n Moscu
şi Polizache Dumitriu (1).
|
Lăutarii continuă a [i alcătuiți în' brâslă sub câte un
vital. Vătafi de lăutari nu “sunt de cât .la oraşele domnes
mari, slobode
ci . Iri 9 Maiii 1818, Caragea dă o resoluțiune pe anaforaoa Divanului domnes
c cu.referinţă la unele
drepturi ale” vătafilor de lăutari. (2) o
N
pa
dr

(1) J& Joan

—
.

.

.

at
Pe

.

..

.

„.

i

mu

te

Gheorghe Caragea':Voevod îi gospodar. 'zemle
vlahiscote.

Iubitorule de Dumnedeii Sfinţia Ta .epi
Argeşi
se
iiâp
'i: dumnâ
e.
-ta cinstit şi credincios boerule al Domnie! Mele biv Vel
Vistier I6ne Moscu şi dumne:ta :
chir Polizache: Dimitriu, fiind-că. șe6la de:
musichie co sai întocmit acum
în “Țarigrad este ună din

se cuvine de a

cele ce trebuese spre pod6ba'sfintelo
(i apururea sub o cuviiriciâsă îngrijire; de aceea r biserici şi:
iată printr-'

acest domnescul nostru pitac, precum și
de
al acestei şcâle ni se scrie şi nouă deose
bit

către

Etorii cel din Țarigrad

arh, vă orinduim. Epitropi ai acestet şcole-de de către preaosfinţitul patrimusică. de: acolo, ca să aveţi
îngrijire şi privighere, spre a se afla tot-d'
a-una în bună fiinţă și a fi în
bună stare şi orinduială, spre.a putea cunos
ce rodurile sale, „pentru. care
și suntem bine încredinţaţi,că veţi pune
t6tă silinţa și osîrdia; tolco pisah DC II
„ui
Vel: Logolăţ,. |

=, Peoateă edi e
,
:

i

(00. LEXIflaV,367)
| (2) 15 Ioan Gheorghe Caragea

pa

i

it

Voevod i: Gospodar zemle vlachscoe....

Primită fiind Domnie Mele rugăciunea
dumne-lor veliţit boeri printr'acestă obştâscă.ce ne fac părinţii arhierei și
anafora,. de a i adecă, vătaşi
de lăutari numai pe la oraşele cele mari domne
sc! slobod
săiea
:ș
avaet
I ul nunţilor.și ploconul numai de la lăutariy e .și. ace! vătaşi |
ce. vor fi locui-.
tori chiar într'acel .oraş,:0 întărim Domnia - Mea
rugăc
iunea
. de ;mai sus
arătată și hotărîm, ca apururea și așa” să: se urmez
e. Fiind încă că vătăşiile de lăutari ai apucat de s'aii vindut pe anul
următor însă de.la trecutul.
lanuar și de se va face vre-o strămutare acelor
cinui nu puţine judecăți şi prigoniri, de aceea vîngări urmeză. a se pri:
poruncim dumi tale -epi-

ISTORIA : ROMÂNILOR

425.

Numâi musică instrumentală: nemţescă
nu ieste protegiată de Domnitor, prin faptul, 'că: în 19 Ianuarie 1813 desființeză bânda Musicanţilor
. nemți, *
N

,

ca nizamul

statule al armășşiei

eee

a

o

sus arătat,

de mai

la dintâii a viitorului lanuar cu let 1819—1818

(Pecetea gpd.) DR
e

186)

a

să se pue în lucrare de
„Vel

:

Logolitt....,

ii

a

ae

tate

a

N

a

Maiu 9.

azi

e

Ia

o
pag. ,
(Cod. LXXXIX

e.

„Prea Inălate Dome,

m

Cu plecată. anafora arătăm Măriei” Tale,.că mal. înainte, în- vechime .văta: |

şii de lăutari, pe la alto orşe de prin judeţe de margine, care pentru, oste-.,
nâla ce

făceait

cu cântare fără plaţă, cel de aici la. curtea

isce-y..

domnâscă

de la Craiova. lu caimăcămieşi celde la Focşanila isprăvnicat, avea obiceiii ;
de lua vătalul; de nuntă câte taleri unul şi, de la lăutarii ce-se afla într;

pe e,an po bani 33, după cum se face dovadă,
acest oraş plocon de la fieş-car

din alăturata copie de cartea.domnescă,.ce Sai scos din condica Divanului,
ot l&t 1775, de

sunt

ani 43, iar- altă! mal :mult supărare

nu, aveaii locuitorii

i oraşe. nu
în, alte
de către armăşie, câtuşi. de puţin, nici vătășii de lăutar

erati, apoi după vremi S'aii tot întins câte puţin:puţin. în eră acestă rîndu-;,

ială de vătaşi de lăutari, pînă ai ajuns la tote judeţeleşi lao mare .catahrisis, de vinde armășia județele” precum. se ,vînd .huzmeturile domnesci și ;
acei cumpărători âmblă. din..sat în sat i pe la tote cârciumile de, pe, la.
drumuri'îi pe la mori

mănăstiresci

și

și
boeresci

ori unde

găsesc, lăutar;

cât de prost, măcar să nu ficântat la nici o.nuntăşi chiar, în cârciuma stăpînului
și pe .băeţii cel. mici, cari atunci se învaţăla lău- .
lor s6ă la mâra'sa, încă
cum.-,
acei
uesc
vatră,ci şi lăeţii, îi pradă şi îl.jăf
de
, țigani!
nu numai
tărie

de la dînşii.
părători, cu nume,de avăetal:vătăşiei, luându-le cât pot -hrăpi
copil mici, ;
la
de
chiar
şi
avaet,
la taleri 30, luând acest

de la unii şi pînă
din care acestă pricină rămân

şi: boerescicîn
țiganil' mănăstires

lipsă şi;

facă posluşania.
sărăcie, de nu pot să-și plătescă birul stăpînului lorșis6ii să-i
.
«
pe
Ț
„d
poe

Prea

Țiganii

Inălţate

mănăstiresci

Domme,

şi boeresci

de la începutul

ţărei nau

fost

supăraţi

şi birul
întru nimic de către armăşie, ce 'şi-aii căutat numai de posluşania
cu aiar:
lor,
desăvîrşit:al
stăpîn
cunoscut
stăpînului lor, și pe dinsul Laii!
ridică
se
lăutari,
de
vătăşiei
al
avaet
de
.nume.
în
câstă urmare a armăşiei
armăşia stăpină
cu totul dreptatea stăpînului lor de asupră-le şi se. face lasă: jos lucrul
armăşiel,
-avaetul
pe dinșii, căci pentru 'ca să “agonisâscă

şi. ce “câştigă : de abia
stăpînului lor şi,se duc de muncesc la-altă parte
ce ;se
plătesc avaetul: armăşiei, iar, stăpînul rămâne. lipsit. de; dreptul: folos:
:
avut,:neavând
au
vechime
din
cuvine să aibă de la robul săi după cum
de
căpui
a
ţigan
acelui
vreme
rămâindui
nici
ce să .iea de .la' dînsul şi

birul sâă de posluşania stăpînului

săi;

pentru

care cu' toții de-obşte ne
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- :

cea. reorganisată. sub Constantin Vodă Ipsilant şi menţinută în timpul muscalilor,.în interesul balurilor şi a petrecerilor muscalo-boeresci. Domnitorul
desființeză acestă musică, Qicând că «nu ne mal sunt trebuincidse.» (1)

rugăm milostivirel Mărie! 'Tale, să se dea luminată hotărîre, ca numa! pe

la oraşele cele mari domnesc! slobode să fie vătași de lăutari și acer vătaşi să iea de la lăutarii ce vor fi locuitori chiar într'acel oraș, avaetul
nunţilor i ploconul, care avaet şi plocon, măcar că în vechime era taleri

unul de nuntă şi plocon pe an bani 33, după

sus

numita

domnâscă

fiind-că acum

carte, ce se află

cum

trecută

se dovedesce din mai

în condica

Divanului,

dar

sunt înălțate tâte preţurile, să se adaoge şi la acestea

a se lua avaetul

nunţei întreit, adecă taleri 3, care avact să-l

iea

spre

vătaful

de la totă câta lăutarilor ce se vor toemi ca să cânte la acea nuntă, iar
nu. de fieş-care lăutar câte taleri 3; așijderea şi plocon să 'iea de fieş-care
lăutar pe an taleri unul, iar nu mai mult, însă acest avaet şi plocon să-l
iea vătaşii numai de la lăutarii de vatră ce locuesc în oraşe mari domnesci slobode, iar de la alţi lăutari de prin Oraşe mici i de prin sate,de la moşii
mănăstiresci, boeresci si ţărănesci şi de la lăutarii lăeți, ce sunt âmblători din loc în loc i de lu copii micice învaţă lăutăria să nu 'aibă voie
a lua nici un avaet de nuntă, nici plocon, nici alt nimic cu nici un fel de
numire, ca să pâtă [i destoinic! țigani! mănăstiresci şi boeresci cu agonisita
ce vor putea dobîndi să-și plătâscă birul stăpînului lor, sâii să le muncescă |
la trebuinţa
'ce aii ca nisce robi ce sunt, spre a cunbsce și robul 'că
„stăpîn, cum şi stăpînul că are rob şi a nu fi robul tras în "două părţi. are
—
1818 April 28
|
e
a A
a
Al Ungrovlahiei Nictarie, Iosif Argeşiă, Costandie Buz&i, Radu Golescu,
Grigorie Brâncoveanu, Constantin Creţulescu, Barbu Văcărescu,
Dumitrache
Racoviţă Vel Vornic, Constantin Bălăceanu Vel Logofăt, Mihalache
''Manu
Vel Logofăt, Grigorie Filipescu. Vornic, Grigorie Băleanu, Teodor
Văcărescu,
Constantin Caliarh Vel Vornic, Constantin Dudescu Vel Vornic,
Dumitrache !

Racoviţă,

Mihalache Racoviţă, Ioan Ştirbeii

pescu, lordache

Golescu,

Vel Logofăt, Nestor Clucer.

Alexandru

-

Ghica

Vel Vornic,

Vel

Logolăt,

Constantin
Grigorie

:

Fili-

Ralea

(Cod. LXXXIX, fila 386)
(ID) Anaforaoa pentru: ca. să se plălâscă banii
pecât aă cântat musi.
pe
„n: “can
ță

„Io Joan Gheorghe

Caragea

la curtea. gpd. i...

Voevod

i

i Gospodar

Domnia 'Mea dumi-tale Vel Cămăraș să plătes zemle vlahscoe.—Poruncim :
cu cuviinţă.pe vremea, ce ai slujit, că nu ns ci jăluitorilor: ceea ce. va fi:
ma! sunt trebuincioşi.—1813
Ianuarie 19,
ci
e
2
: ie
:

-

E

- „Vel

Logofăt,

aa
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în -is- |
Importantul factor a]. culturei, tipografia, încă are o 'bună pagină
- era:
iei
toria acestei culturi, pentru anii 1812—1821. Tipografia Metropol

de:
în rea stare, âşa.că nu mai servia.. pentru tipărire de cărţi bisericesci,.

ania. :
erat nevoite bisericile din ţâră să aducă cărţile necesare din Transilv

Clinceanu şi.
La 1817, doctorul Constantin Caracaş, Stolnicul Răducanu
folosul obşteso» : cer :
Slugerul Dumitrache Topliceanu «cu buna rîvnă-spre

lui Caragea învoire, să deschidă o tipografie privilegiată
mânâscă şi grecâscă. EI se lgă pînă în timp de 6 luni
semenea tipografie «cu tâte cele trebuinci6se ergalii. şi
trebnici şi. învăţaţi la acest lucru. Tipografia o vor aședa
la cișmeaua

lu!

Mavrogheni,

pentru limbile ro-asă 'organiseze
cu Gmeni meşteri,
în casele domnesci

la Biserică...

anual: chirie

plătind taleri: 100

pe 20 de' ani, în'.
Cerură Domnitorului să le acorde monopolul tipografie.
liberă, “Jucrăr6re. :
tâtă ţâra, afară de cea de la Rimnicul-Vâlcei să rămână
4) să; dea,
i
.se obligă:
Ca răsplată pentru: dreptul. de monopol, asociaţi
cărți. celor săraci co-:
din vreme în vreme, fără de: plată filade :şi alte. mici.
i
DI
|
.
pil de la şeolă.
un ajutor la spitalul Iubirei de 6meni
dea
să
iei
b) Din câştigul tipograf

câte taleri Bla sută...
(Filantropiei),

i

cc

:

|
lor politiel..
c) Să îngrijâscă a nu se strica haznaoa cișmele
de starea acesteia, care
d) Să rînduiască 'stăpînirea un -Efor dintre boierii
iul a-

să îngrijâscă

la orice împrejurare.

şi să apere

" cordate tipografiei.
Carageă, 'dă cererea

asociaţilor în

E
cercetarea

privilege
şi - ţil
dreptă

aaa
Aceştia con-

a
Divanului.

în ţeră monopolul tipografic, dar :
stată. mal întâi, că nici odată n'a existat
Metropolitul singur are: contro-încă de la Mihaiii Racoviţă s'a hotărit, că
boerii nu

arii, arhiereil şi
Jul imprimatelor bisericesci şi că nici particul
Metropolitului. Totuși staputeai tipări nimic, fără de voia şi blagoslovenia
că numai tipografia Metropolici
pilirea unei asemenea censure nu însemnă,

Prea Tnălţate, Dome,
nd cercetare, m'am pliroforisit' .
După luminată porunca Măriei, Tale jăcâ
luminaţi Domni nu este.cunoscut, .
de la sameşul Visteriei, că în dilele altor
de la.
, cărora să i se plătescă 181ă urma
t
în Visterie să fi tost muzicanți. nemți
sa
ant
Ipsil
Vodă
Constantin
Visterie de cât în, dilele Măriei Sale.la Cămara domnâscă nefiind aşedaţi în.
acest obiceişiu.li se plătea l€fa de
m a arăta Măriei “Tale, rămâind cea. de.-.
catastihul . Visteriei, de care nu lipsi Inălţimea 'Ta.— 1813, lanuarie 14. ....
stvirşită hotărîre a. se face de către

e

(Cod. LĂXXIII, pag. 88).

aa

ti:

„el Vistieri,
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a

ati
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(strămutată aici de Ia: Colțea).
are monopolul imprimărei. Apoi constatând,
că de vre-o dece ani. tipografia Metropoliei: sa părăs
it şi ai ajuns cărţiel
bisericesci la lipsă,.de sunt nevoiţi preoţii a cump
ăra cărți din alte părți
străine, în care se găsesce multe cuvinte vătăm
ătâre şi împotriva pravoslavnicoi credinţe,: Divanul află bună propuner
ea asociaţilor boeri, fiind de
folosul şi -trebuinţa obştâscă, atât spre cele
bisericesci cum și spre cele
politicesci, totuși menţine Metvopoliei drept
ul ds a avea tipografie, decă ar
vrea: Metropolitul însă nu primesce să
întocmâscă tipografia Metropoliei
și deci nefiind poprit prin hrisâve de.a
se deschide aici în ţâră altă tipogralie, Divanul aprobă cererea asociaţilor boeri,
prin anafora către Domnitor,
cu. privilegiileşi obligaţiunile”de ei cerut
e. Prin punctul 9 din hrisov se
decide despre 'censură: cărţile bisericesc
i, fie românesci, fie precesci, din tâte
trele tipografiile: din ţ6ră (când va fi
una și la Metropolie) să fie prealabil
cercetate si aprobate de Metropolit. Acâst
ă censură nu va avea loc de cât
pentru cărţile bisericesc

i din not tipărite şi nu şi pentr
u nouele ediţiuni :
de cărți deja aprobate și anterior
tipărite.
: Pentru: censurarea cărţilor bisericesc
i, Metropolitul pâte a-și delega
dreptul la episco

pi, ca să nu se întârdie tipografia
când Metropolitul n?are timp,
sau la alte obraze bisericescy desto
inice.
.
Prin punctul10 se acordă tipografiei
voie a tipări şi filologhică adecă scrieri
de celea :ce

privesc 'asupra iubirei de învăţătură.
Acestea

de către dumnâ-lui

Vel Postelnic.

-Ac6stă tipografie a

se vor censura

Se

avut o merit6să activitate. In anl al 2-lea
al existenţel
el sa; tipărit la ea condica de lege
a lui Ion Caragea. Aci s'a tipărit
și poesiile dintâi ale lui Paris Momulenu.
(1)
a
aa
pa
Data
0)

Hrisovul

tipografiei de aici din Bucuresci
,

Fiind că între alte lucruri tre

buincise, de folos patriei, este
grafia, ca să se tipărâscă cărţi pent
una și tipoŞI se proslăvesce numele mareluj ru sfintele biserici, prin care se laudă
Dumnedeului nostru, i cărți de înv&
“copiilor, atât la 'şclele elinesci
țătura
„S98e, spre. luminarea, credinței,, i'la cele rumânesci, câtşi la alte trebuinspre deschiderea minţii şi a învă
atât în limba românescăcât
ţăturei,
, şi în limba grecâscă, care tipo
grafie ai 'avut
fra acesta din vechime pusă în
lucrare, iar de o vreme încoce,
sind
u'se, se afla țera în lipsă, nu num
a
ai de alte cărți trebuincidse, ciamelimal

biserici a răsăritului; De aceea
găsi

ndu-se dumnâ-lui dohtorul Constant
Caracaș, i dumnâ-lui stolnicu
in
l Răducanu Clincânu și slug
erul Dumitrache
Toplicânu cu bună rivnă spre
folosul obștesc, al. patriei, și
spre. ajutorul

.
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Cea-l-altă tipografie, de la Rimnicul- Vâlcii, încă funcţionâză şi se tipăresc
spitalului

Iubirii. de'6meni,

i a

şeâlei elinesci,

şi al

celor-l-alte

şeole "TO-

mânesci iar mal virtos pentru sfintele biserici a-nu avea lipsă şi trebuinţă,
ca să se mal aducă de la alte locuri străine cărți tipărite, cuprindând unele
dintrînsele şi învățături neprimite, precum::mal sus sai: dis, sau arstat

se: da voie
cu jalbă către 'Domnia Mea, tăcând cerere, cu rugăciune:a li
a dumnecu
ă
românesc
şi
grecescă
e
tipografi
politie
în
aici.
să întocmescă
să

cel ce voiesca tipări cărţi
lor cheltuială, spre:a nu mal avea trebuinţă
a.se tipări, precum şi spre
ă:
chelţuial
trimiţă la depărtate :locuri cu grea
aici în Domnesca Nâstră
,
înlesnire
multă
mai
cu
,
a se găsi de cumpărat
ca: în: soroc 'de 6:luni
țeră cărţile cele trebuinciose, făgăduindu-se numiţi,
şi cu. Gmeni

ii,
să întocmescă acâstă tipografie cu tote cele trebuinci6se'ergal
ticu adăogirea
şi
că
întocmes
o
să
lucru,
acestui
a
meșteri trebnici şi învăţaţi
celor
cărți
mici
alte
şi
parurilor şi să dea din vreme în vreme fără de plată filade

ce vor dobâdi să dea
săraci copil dela şe6lă. Osebit, din câştigul acestei tipografi!dar să aibăși ei soroc
ajutor şi la spitalul Iubirii de &meni, câte tal. 5 la sută,
voie alt-cinevaşi a:mal
de 20 ant, în care acest soroc:să nu aibă nici dec um
la: Râmnic

ce este
deschide tipografie în tâtă ţera, fără numai o tipografie
cărți rumânumar
tipărind
fost,
aii
cum.
sud. Vâlcea, să se aşede :după
tipografiei, casele

lucrarea.
“nesci, şi să li se orînduiască. locaș „de aședare şi
Domn. Mavtogheni, - po
ui
r&posatul
a
:cişmeao
la
de;
domnesci
numai cele
d cele de jos, şi

.să le dregă cu chieltuiala lor, îngrădin
care se făgăduesc
pe. an, 'și către acestea
se dea chirie. bisericel de acolo, câte: tal. una sută:
politiei; să se orînduiască şi
să îngrijâscăa nu sestrica hasnaoa 'cișmelelor
obrazul cs.se va sod'întâiti,
„un Efor tipografiei dintre boterii din starea
la 'ori-ce :întimapărate
şi
jinite
aifi:spri
spre
coti de către Domnia Mea,
'jalbă

da tipografiei, a: cărora
plare dreptăţile şi privileghiurile ce se vor
de: Dumnedeii Episcopi, :i:a
'orânduind:o Domnia Mea în.:teoria, iubitorilor,
de este vre-un :hrisov
cerceteze
să
,
dumnâ-lor veliţilor: boteri, am poruncit
ori. la: sfinta -Metropolie, seaii alt unde:vaşi,şi

domnesc pentru tipografie,
e, sai făcut arătare că s'au
prin anatoraua de la 14 a trecutului Septembr
Mihaii' Racoviţă, de ani
Domn.
ui
giisit la slînta Metropolie cartea răposatul
'a tipări cărţi bisericesci fără
10, cuprindătâre, ca să nu aibă: yoie nimenea i hrisov al numitului: Domn
de scirea şi 'blagoslvenia Metropolitului ţării,
„bisericesci Metropolitul ţării, şi
ca să aibă dicheoma tipografiei 'cărţilor
a fi după candele 'biseeze.
celea ce se vor da în tipar întil să se :cercet
fie în lăuntru: în mitropolie,
ricesci, şi așasă se tipărescă, şi tipografia săsă nu se dea:în tipar pină nu
,
cum şi cărţile ce să vor tipări la” episcopie
hrisov al r&posatului: Ghica.Vodă,
„se vor cerceta de numitul Metropolit; alt
tipări cărțiai tost numai cu
de an! 60, cumcă 'a.lucra tipografia! şi a se şi din arhierei şi din Domni,
încă
voia şi blagoslovenia - Metropolitului: țării,
lor, nu sati. putut tipări
„şi din boteri, cari ai vrut a 'tipări cu cheltuialaDe acea volnicesce pe Neofit
fără de voia şi blagoslovenia Metropolitului ţării. ea Colţei, şi săo ia-e în stăMetropolitul ţări! să rădice tipografia de la mănăstir
fel de cărţi va voi, spre mărirea şi
pînirea prea sfinţii sale ca să tipărâscă orl-ce biserices
c şi luminarea norodului
lauda lui D-dei, şi spre învăţătura clirosului

1130

V.

“la: ea. cărţi de

treba

şi

slujba

A.

URRCHIĂ

slintelor

biserici.

lon

Caragea

a reîn-

a

“întru buna credinţă, după care aceste sineturi Ne-a făcut
„are dout privileghiuri,-unul de a ținea tipografia chiar arătare, că Metropolia
“de a: nu putea să. tipărâscă alt cine-va cărți biseri în Metropolie, iar altul
„"venia şi cercetarea celui după vremi “Metropolitul cesci, făr de blagoslocare acestea: privileghiuri, 'fiind-că privivesc... spre ţinerea . credinţărei,
ței, die părinţii ar-

-hierei şi dumne-lor boeri ca 'să se păzâscă,
adecă.să.
nu se poprâscă a fi
tipografia în siînta. Metropolie, după cum a
tost, şi să lucreze pe s6ma Me“tropoliei fără ao da, sei'a o vinde la alt
obraz, cum și. carte bisericâscă

„să nu se dea în tipar fără blagosloveni:ași cercet
Metropolit, și:de : vreme ce în numitele sineturi. area :celul după vremi
nu se cuprinde: vre-un
„cuvînt a se opri alţii de a nu deschide tipogr
afie aici în ţâră, afară din
sfinta Mitrop
ci încă
oli
-pomen
e,
ese că at fost
“orînduind ca cărţile ce se vor tipări la Episco'tipografil:şi pe la Episcopil,
pil'să se teorisâscă
ma! întâiu de prâosfinţia Sa părint
- Metrop
ele
olit, şi : fiind-că tipografia Metro"poliel s'a părăsitde vre-o'10 ani, şi aă ajuns
: din. care: pricini sunt. siliți - preoţii .de . cumpă cărţile bisericesci la lipsă,
"Părți străine, în :cari să găsesc. multe. cuvin ră cărți tipărite de 'la -alte
te'vătămătre şi împotriva pra- voslavnicel nâstre . credinţe, care cetindu-se:l
laudă. Dumnedeirii, se aduce “hulă, iar tiparu a sfintele biserici,în loc de
l: grecesc ai lipsit cu totul
“de mal nainte, pentru aceea aă găsit
cu'
“lor boeril, făcându-ne . şi, rugăciune :a da; cale'părinţii arhiere!, şi dumnehrisovul Domnie! Mele de întă'rire pentru întocmirea, aceste: tipogra
-mai sus numiţi
-cele bisericesc,

chibzuindu-le

fii , grecescă şi. rumânâscă de către
tovarăși, find de “folosul: şi': trebuinţa
'obștâscă,, atât spre
cum și spre cele politicesci, care acest
e cercetându-le și

Domn
Mea, le-am.
ia
că sunt în tocmai precum 16 arată :
părinții arhierel şi dumnâ-lor boerii,găsit:
.
dară-c
u. tâte acestea nu: ne-ain grăbit
a da hotărire; ci am poruncit

-:de s'a, făcut întrebare :pr6osfinţiei:
Sale pă“rintelui :Metropolit, de primesce a. se.
încărca prâosfinţia: Sa: cu! tipograia: acesta,;: şi cu ' şarturile. ce “cere

es
- tovăr
tă
ăşie, şi ati dat “preosfin- ţia Sa r&spuns:în scris către Domnia ac
Mea,
că nici starea Metropoliei,
nici
:arhie

retice
. harac
scu
tir,.
l nu slobâde-a ținea ast-fel de. tipog
rafie, fără nu.
ca oricând -vor:trebui: «căr
:
biser
ți
iceso
l'
în . limba .ru:mânescă. pentru trebuinţa :bisericil
or
:aici la Metropolie, cât şi la Episcopia : . din. -46tă țera, să se 'tipărâscă, atât
Râmnicului ; "deci - neprimind:.prâo- Sâinţia' Sa ase însărcina cu întocmir
ea tipografiei, şi: ne' fiind popriţi. prin
-hrisove' precum s'ai dis mal sus

„mai. se făgăduesce,

de a :se deschi
aicide
. în. ţeră altă tipo[iind: lucru de. trebuinţă și tolos “întocmire
a. a„cestel-tipografil, din care urmâză a:
isvori
- atât înmulţirea: cărților.: bise„ricesci,: [cari sunt de trebuință -spre lauda
lui: Dumnedeii și sprea dăpărea
„întru ale pravoslavnicei credințe), cât şi
Greș
-car
e raze de luminare ale noro:
dului acestei dumnedeesci a Domnie!
Mele ț6ră, şi mal vîrtos spre curățirea
iîn 'neghinatele cărți; Drept aceea dăm:
“sus numiţilor tovarăși a întocmi ti Domnia .Mea voie şi slobodenie mai
pogr
'ceaf
'cer,
ia
.cu orînduială şi ponturile de mai jos arttate:!
.
-..
A
a
;.*1.. Să întoemescă acâstă Tipografie:
în soroe de 6 luni,. cu tote. ergaliile,
grafie, și pe lângă. acesta
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_noit anteridrele
a
PI

hris6ve

ale

tipografiel. încă

în 13 Decembre

1813 şi-i

tă

spre a o aduce în stare, încu 6meni înv&ţaţi meşteri, .ce se. cuvine a avea
să tipăr&scă. cărți grecesc)
i
cât să nu mat. aibă trebuinţă cel ce vor trebu
grea, cheltuială. a .le ti-

cu
e
şi rumânesci, să le trimită la locuri depărtat
re .cu.a lor: cheltuială,
cumpe
le
şi:să
facă,
le,
să.
pări, cark tâte acestea
e
îiră de a cere.de la nimenea' nicl-un ban... spre înlesnirea tipăririi cărților,
dauna
2. Să înmulţeâscă şi să adauge tot
cărţi: celor. săraci copil de .la
3. Să dea fără de plată filădi şi alte mică.
pe
O
şcâlă, din .vreme în vreme... ui: nt dobândi
ul
spital
la
r,
ajuto
dea
'să
4. Din câştigul acestei tipografii ce vor
ta
lubirei de Gmeni câte.tal: cinci la,sută... slobodenie nimenea altul. a desşi
5. Să aibă privilegiua nu avea voie
roc de ani, 20. : Afară. numai
în:so
Mele,
ei
Domni
ţâra:
în
chide tipogralie
precum aii „fost: slobodă,, ti.
fie.
:să
a,
tipografia de la Râmnic sud Vâlce
să fie.
e în sfinta Mitropolie,
tipografi
părind numai cărți românesc, şi altă 'sus,căare.. . :. e
e - ta
mal
după privileghiurile ce sat dis
Domnesci
celea
casele
în
ai
num
fie
să
6. Aşedarea tipografiiel cea nouă
ții,cu
numi
drâgă
e, carele să.le

la cişmeoa răposatului Domn Mavrogheni
;: şi îngrijinda nu se. strica .hasnaoa
cheltuiala 'lor, îngrădind calea de.Joshbisericil de, acolo pe an câte tal: una
prin
cişmelelor politiei şi să dea chirie
cu egumenul hisericei, care egumen
sută, făcend şi aşedămînt în scris sa, şi din; partea. epitropilor. acelor, ;Mă-"
aşejalbă ai făcut arătare, din, partea
închirierea binalii cişmelei pentru
nirea
împli
năstirii Ecatonta piliâni, că primesc
la
ȘI
pe.an,
de tal: una sută
ie
darea tipografică, cu acâstă chir numita biserică, nici o para pentru mela
de
ti
sorocului să nu aibă a cere
tace acolo,şi din .noi măcar.» cel după
fie
remeturile, sii ori-ce alte vor
ocînduim' Domnia Mea să
IE
1. Eforos al acestei tipografii,
ui
-..
rumâceşei
vrems Dumnâlui vel. Post. .
biseri
cărți
volnicăa tipări numai
, iarăşi aro
8. Sfînta Mitropolie să fie
Râmnic a Episcopiei Râmnicului rumâneşci.
la
de
.
nescă, cum şi tipografia
icesci
cărți 'biser

să fie slobodă precum

aii, fost, a tipări numai.

ce se, vor tipări,
ori greceşci, s6ii rumânesci
“9: 'Pâte cărţile bisericeşci,set la Râmnic: sud: Vâlcea, mal întâit să se
or['la acestă nouă tipografie, ţiasa părintele: Metropolit, şi găsindu se Dogămător,
_ţeorisâscă de către” Prea Sfin
într'insele vre-un cuvint vătce spre
nd
ave
ne
ie,
nic
lav
vos
pra
ves
pri
mele după
ă acestă! orînduială, pe. cât: bisericesi cesă se şi 'dea în tipar, îns
,
ţile
„căr
tru
pen
ai.
eze num
acâstă tipografie, să se urmci din noi. întâiaşi“ dată la acestă tipografie
,
rite
tipă
fost
ai
uinţa a. 'se tipări
lea cari -nu
t tipărite şi vă face treb
afla
sai
cari
iar
ri,
iaşi . dată sa
tipă
se vor
ce sa fost teorisit când, întâ
me
vre
de
ea,
acel
întru acestă
vă,
vă
isno
isnâ
de
o schimbare, la cel de
tipărit, de nu vor avea vre-buinţă a le mai teorisi, ca să nu se dea zătre
ntele Metropolit
tipografie tipar, nu este afi
iar când Preaosfinţia Sa pări
e;
ogr
tip
ării
lucr
rdie,. căci tipoire
întâ
tien
se
să le- teorisescă, ca să nu
ii de Dumitor
“iub
nu va avea îndeletnicire
pe
orînduiască „oil
să
lă,
tuia
chel
cu
ni.
&me
ice, ce va socoti
grafia ţine
aze pisericesci 'destoin
nedeii

părinţi

episcopi,

sâă :alte obr
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acordă 6 liuqi (1). Asemenea liudi erai
dâră utilizaţi la râta machine.
PI NI
Preaosfinţia Sa ca să le teorisâscă şi să
datoraţişi ace! pe cari va orindui' Prea dea slobodenie a tipări, fiind înSfinţia Sa, spre a nu zăbovi teo“risul prin :stricarea de dile, în aducer
-: 10. Să aibă vole a tipări şi filol ea de pagub! și smintirea tipografiei,
“asupra iubirii de învățătură, care ogica adecă scrieri de - celea ce privesc
atât acestea, cât şi alte cărţide înve
grecesci, întâi să se teoris
țătură

âscde
ă dumnâ-lul Vel:-Postelnic 'şi apoi
dea la: tipar. “Drept acesta, spre
să se
a 'se păzi orînduelile:ce
mat sus se cuprinde
“întocmai, am adeverit: hrisovul
acesta cu insăși Domnâsca Nâst
ră iscălitură
* „Şi pecete, cu credința prea iubi

ţilo
iVoevod, Constantin Caragea ' Voev r Domniei Mele fil :: Gheorghe. Caragea
credincioși boeri veliți al Divanuluod, martori. fiind şi. dumne-lor cinstiți și
i: Domnie Mele: Radu Golescu
- Grigorie''Brâncovenu Vel
Vel Ban,
Spătar, Barbu Văcărescu:Vel
Vistier, Dumitraşcu
de. ț6ra de sus, 'Mihalache Man
u
Vel
Logofăt de ţâra
Bălean

“Racoviţă. Vel-Vornice
,
.

"de sus; Grigore

u Vel Vornic de'ţâra:de jos; Ale
xandru Mavrocordat

Logofăt procit,:.: - ai

pi

îi

lie

(Cod, LEXVII, filă, TD

role

ui
ae

aa

„(1), Cartea, tipografiei de la Rimu
ntăe' Sud | Vâtoca, pântru șase
buda scutiţi

„Zemle Vlahiscoie. Fiind-că
tipografia. de la Râmnie sud
„Se lucrâză şi se tipăresc nec
. Vâleca,, la .care
urm
„Trică, prin cărţile fraţilor Dom at. cărți .d6 treba şi Slujba : sfintelor 'biseie .lude, șâse scutiți şi apăr ni. de mal, Înainte, a avut .privileghiii; ca să
aţide tâte dările și. orîndueli
tru căratul lemnelor
le țărei, a fi :pen-

i-alte trebuințe, spre înlesnirea
„ „ne-am milostivit şi; Dom
şi.aju ul tipografie,
nia
ds am. înnoit și am. întător
„leghiă, cu acâstă orînduială Mea
rit acest :priviti şase se vor, fi aflând
„făcuţi, să şi-i aibă şi de acu ca câți dintr'aceşlude
m înainte nesupăraţi,
iar câţi dintr'aceştia va,
„avea „lipsă, la vremea: aședăm
„lude. şâse tot-d'auna -pentru. întului să i se împlinâscă,
ca să aibă aceşti
treba tipografiei; de. care por
„se cuvine întoemai să fiți urmă
im la toți câţi
tori; i, sam. receh pd.— unc
1813, „Dec. 13.

„n (0od LXXVII fă 108).
o

e

i

a

Pitae ponitru tipografia ce este
d se face, RE
Il Joan. Gheorghe: Caragea;
Voevod î gospodar zemle vla
“Iubitorilor de Dumnegeiă slin
hiscoie.—
ția vâstră Epi

școpilor i. d-vâstră Veliţilor
boeri,
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O ultimă privire ne:'rămâne să. aruncăm asupra mişcării literare, sciinţie
ti ci ETER
iri
fice, şi artistice din anit ce-studiem. i:
: „+ D.Gaster în « Chrestomaţia română».nu înregistrâză pentru anil:1813 —1821
i
a
îi,
i
tai
iii citi e
decât următârele: cărți:..:

1. ARIA RĂ. : Duaceoduratagaii. uni: noaurinitațrii? ngrini: BăsSae mepdanie
pt
ii
1814,
DSaa—
ABB TSpit.ee
Bacapăsicii— BiuuiiuizS
Ogaacreii
2. SImaazazurSan Ocpazonânicii
ri

Anul 1818,

fi

.

3. RONGTAUNTIIL AlSIRONOBIU AOTAI.-Bicmape aa: rrnzpiipk . tzpuiiawp
Posizutaui uni nepeSpn nereS.pApenrrâprk Tiinepiawp ÎBiSTE Ac... -N:DSaa
ia
ia
sS rundpioa kpzeaiiii Ovninepcirauii a Oyurapieii— 1821; i
DSISmasii...
lepScaati
SII. BSIPSID.: Pueumigk sk:Ac npe. Spava a:
24.10
pt

ai ere ur

a

at

ei

piu 1891; ii

pet

iii

.

împreună şi: d-ta: biv.:.Vel. Bane Grigorie Brâncovens;;Epistatule al Spătăriei,

i. dumne-ta Vel, Vistiere, Barbule: Văcărescule, -fiind-că... prin -anaforaoa.;ce
ați făcut' Domniei. Mele pentru. tipografia, ce. se. cere -de unii .de alţii. a,se

sistisi acum din noă, ne-aţi dat pliroforie, vă tăcârid cercetare, atât la sfânta
mitropolie,

saă

nu

Divanului

cât şi în condicile

un hrisov

găsit nici

. ne-ait:mfăcut arătare Preasfinţia Sa părintele Mitropolitul;
oprire, îar acu
jos arătate, însă un hrisov!cu
ai găsit la mitropolie sineturile de: mai.
1251 al. răposatului: Grigorie: Ghica Voevod pentru rădicarea, tipografiei
la. Colțea: şi:să. r&mâie' pe: sâma, sfintei Mitropolii î o';carte cu l&t+7250
pentru acâstă tipografie, a. răposatului: Mihai.

de

că
lt
de
tot

ă alt hrisov
Racoviţşi!

Vodă

din: lât :1742 al r&posatului Domn Mihaiii Vodă Racoviţă, grecesc, tot:pentru

tipografie, sati urinat până în: vremea ciumei ce a- trecut. De: aceea ;poarătate; să
runcim, ca luând de la'stânta Mitropolie sineturile:.de mal: sus:

pină
vedeţi: coprinderca lor, cum şi.pentru lucrarea tipografiei să cercetaţi:
pitoloo
anafora;:
'osebită
prin
Mele
Domniei
când: s'a. urmat? şi să: arătaţi
E:
| coat
sah:

gpd.—

1817,

te

ae emil

pp

tai

42.)

DOBOletni

e i mrui
at

at

a
fila

i Vel.

ata

Îi

e

ș.. „(Pecetea gpl)

ie

tt

astea

si

IQ,

August

E

Cod. LĂXXVII,

16

gospodar. zemle, vlahiscote.
Ioan : Gheorghe Caragea: Voevod i an
mapa:
al

pa
NENE
ai
ED

43?
tite

i paie

i

DER

a
n.
ea

.e

îi

i

pet

a

_

AI

i

pi

:

sta

; pl

ii

tote că din: coprin:cu:ra
:acâstă analo
ie.
-„Gitindu-se înaintea DomnMele
:jos;:am luat și
mal
arătate
sunt
ce
.hrisâvelor și-:cărţilor: domnssci
ea

derea
nu mai
că în adâvăr. aceste. sineturi! nu: sunt popritâre sf.deaMetropolie
noi 'pliroforie;
din
afară
fie
avea alt:cine-vaşi: vole:a' ţinea şi a „licra tipogra
se tipărescă prin
cât numai cărţile bisericesci ce vor fi a se tipări,să
de
certătarea! celui

dupt

vremi

Metropolit, am poruncit

însă de sai făcut în-

primesce a întocmi Preaostrebare Preaosfinţiei Sale părintelui Metropolit de tipo
cer. unii alţii
ce: ie
graf
finţia Sa cu cheltuiala sfintei Metropolii, acestă
V. A. Urechiă.— Tom. X.—Istoria Românilor.
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Ve A. URECIITĂ

-:.Mai cunâsc
D.: e'
Gaster

câte-va' manuscrise

din '1815

şi anume:

,

a). HSeâur ninwrpS einrwvape ySAenărz ui nerp$: cbapuntrSa ASatiii, Anu
enpunTrSpă sk ek unt: “k" noaw. apasati ante Atu anStaamnțiieSa . chzuTsASii kvan BorocaSaSaSu um a a4Trwp cununii nzpunuii, ASna ESnânTSa Acu

uSasii Ioerps. IE XE, năpeae apăra usi: nerpS

geniipe : AS SurexpucT.

Pare a fi o copie după un manuscript anterior, din 1799. (vegi Codez mis
cel..la Acad-Română) ia
4
e
5) Versuri de Petru Furdui de la Abrudialva, din 18 Decembre anul
1818
publicate. în «Columna lui Traian» (an VIII 1878, pag. 185—187)
.. ..
0) Diverse colinde adunate în un manuscris posedat de D. A.
Densușianu

și căruia se pune data de :1820. -

a

„Numai la atâta nu se mărginesce activitatea literară şi culturală
a întregului

neam

românesc. Ma! departe vom studia mişcarea culturală

în genereşi sub

direcțiunea lui Veniamin, dar mai ales sub acea a glorio
sului G. Asaki.
:- Să :dicem aci însă 'câte-va cuvinte asupra: mişcării :
culturale de peste

munţi, căci este necontestat

că acestă: mişcare

din 'ţâră. Comereiul de' librărie între

are

influenţă “asupra

celei

Ardelşi țera românâscă şi Moldova

a o'întocmiîn soroc de şase lunişi a o ţinea
de a:pururea sf. Metropolie
cu şarturi mal jos arătate deplin și ne-aii dat
rEspuns în scris, că nici sta-.
„rea: Metropoliei, nici arhieraticescul haractir:nu-l
slobâde a ţinea acest fel
de tipografie, fără: numai se făgăduesceca,
ori când: vor trebui cărţi. bise:
ricesci în. limba românescă pentru trebuinţile
bisericilor. din. tâtă ţâra; să

se.tipărescă atât 'aici 'la Metropolie
cât şi la: epis

copi
.de ala Rimnic: Deci
primind Sfinţia. Sa a: se însărcina cu a întocmi
. acestă: tipografie, ce. prin
jalbă ai cerut uni! alţii: să o întocmâscă cu
șarturile de ma!'.jos arătate,
şi prin hrisâvele i cele-l-alte 'cărți domnesci
ce are sf. Metropolie pentru
orînduiala. tipografiei nefiind tocmit: de a
se întocmi aict în: eră -altă ti.pografie, poruncim Domnia Mea Vel Logofe
te
! se: pue
„în .lucrare facerea domnescului nostru hrisov de țsra : de sussă,.
după porunca ce am dat du.
mitale la acea de mai înainte anatora, încă
de la 14 ale trecutului August,
cu aceste osebiri însă: întâi să fie volnică
și sf. Metropolie a tipări cărți
bisericesci; al 2-lea, tâte cărţile bisericesci
câte se vor tipări de 'acâstă nouă
tipoprafie, mal întâi să se teorisescă de Preaosf
inţia Sa părintele Metropolit,
şi găsindu-se curate adecă fără de a fi într'în
împotriva leget și a pravoslavnicelor dogme, sele vre-un cuvînt 'vătămător
să se dea apoi în tipar; al 3-lea
gazeturi: nu

slobodim: Domnia. Mea a se tipări precum
cer întocmitorii acestei tipografii fără numai „«Filologhica
ispomnimata», adecă însciințări de
cele ce privesc: asupra, iiubirel:de învățături;
al 4-lea, efor al acestei tipografii să fie cel după vremi dumne-lui
. Vel Postelnic.—1817, Octombre 12.

„ (Pecetea pd) -

3

Mu

(0od, LXXXIX,
pag, 39)
+

N

„

Nel Logofăt. -

e

este. destul

activ.:sub

de

impună

de cărți

Domni

din Tran:

care

Scarlat. Acesta, la 1820 va ave proces cu vama,

silvania pre un Ene
să

şi sub. următorii

Caragiaşi Calimach

între alţi importatori, la Bucuresci;

Suţesci. Cun6scem,
voia
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taxă

pe? cărţile importatieşi „va

dobîndi de: la: Suţul

Vodă scutirea: de .vamăa. cărţilor «ca: în trecut». Şi să qicică astaqi cărţile
-;.
românesc! din Ardeal plătesc vamă 'ca' să intre în ţera Românâscă!..:.
mo„:. Acestă mișcare, din respectul şcolei, este de o mare consecinţă. E
naţiunile:
tote
la
şcolare
mentul când s'aii introdus în Banat institute noul
ba 'chiar
sârbă,
nă,
româ

Cea mai importantă

şi pentru

colonia: grecă

i

din Pesta.

«noua introducere»în : Banat” din acestea a fost: .

Organisarea de scdle pedagogice

menite

adecă preparandele,

a da,

în ;scurt -

cu
timp, acea filiaţiune de învăţători, cari vor lucra, şi cari pînă astăqi lucreză
atâta devotament

Ia

la deşteptarea -românismului.

sunt aceste,
- «Aşa tel de sholă, dice-se în broşura tipărită la Buda în 1813,
preparandii,

unde

cari se mărginesc

cea de lipsă tinerimei și
spre'educaţia

:

deregătoria dăscălâscă asupră-şi a primi voiesc...
cu adevărat

«Așa sholl a se introduce

-. La organisarea' preparandelor
Ştefan Nestorovici, inspectorul
ta,
din Ungaria.

au fost de mare

lipsă..

.:.»

a contribuit consilierul împărătesc Uroş

tuturor şeâlelor române, sârbesci, grecesci
ii

4: profesori, dintre.
- Prâparandele sait regulat în 9 Februar 1811, să fie cu
pre:

instalarea şcolei
cari unul va -preda religiunea. Aradul fu ales pentru
câte :5 luni pe
15:'lunj,
.în
parande. românesci.: Studiile aii să fie făcute
„i
timp şi pentru practica, pedagogică. fie-care an, '.reservându-se
prăzArad «cu osebită
“La 10 Noembre' 1812s'aii deschis preparanda: din
a
DI
nuive», sub direcţiunea lui Nestoroviii.
“Programul

i

aa

cel următor:. .

studiilor este

tălcuirea sf. Scripturi .
1. Catihetica adecă învăţătura credinţei,cu împreună

go a gap5 mo

şi învăţătura morală...
a legei cea nouă şi a celei vechi, adăogând
Sa
A
.
„Cântarea hisericescă. . :î
a ceremoniilor bisericesci.
„ Tipicul, adecă îndreptarea “pravilei şi

Pedagoghia, adecă învăţătura pentru buna
„ Methodica, adecă modul învăţăturei.

„ Istoria, ţării Unguresci.

Gramatica românescă. '
Conceptul, adecă în limbi

în viața omenâscă.

|

:
de multe feluri

|

educaţie a pruncilor.

e
a
E
lipsă
de
sunt
ce
de. scrisori

.

|

Aaa

suptile gheometricesci adevăruri.
9. Matezisul, adecă învăţătura care cercă
şi: cea. cu numere şi cea din cap.
La acesta se adaogă îndoită artimetica,:
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..-10.' Geografia ţării Unguresci,cu
: producţiunile naturei

lor; către aceea, geografi
a 'tâtă
a Europa... ! :

-11.. Limba Nemţeseă.
;: Profesori!

ie

ou

şi a!'mânufâcturi-

tat

numiţi.la acest important; institut fură:..

e

1. Dimitrie. Țikindeal,. profesor ..de religiune, '«carel
e cuvîntul.

„precum în" șe6lă,'
așa

și de faţă în biserică .propovăduesce.»

-:2. Jon "Mâhuţ, profesor ..de: pedagoghie,

Unguresc.

::; .:..-.

lui -D-deu

:.'.

DR

:methodica : și . de istoria: țării

au

cc.
„i
3. Josif Iorgovici, doctor filologiăe, proiesor de. geogra
fie 'şi matezie. ŞI...
4.

Constantin

Diaconovici

Loga, profesor.

de

gramatica :româ

nescă şi de
„conceptul (ionnenTr$a): românesc.
tu
ce
a
Loga,"la nevoie predă şi. cântările biseri
cesc) şi tipicul. (1).
:
„Acţiunea lui Loga (2) ca şi a. lui
Țichindeal,
nu puteai să aţiţe energic
curentul naţional în Banat.: Acel Curent
va face posibile” subscriereu de
cler şi popor a unei .petiţiuni,în -Iulie
1814, către împăratul, cerând ca la
m6rtea Episcopului Paul Avacumovici,
să. se dea bisericei române la Arad
un Episcop român. (3)...:; DIE
Ie
;: Acţiunea
:lul Loga. și Țichindeal.

aia Aa DI
displace: de sigur . MetropolitulurStra-

timiro
din vic
Carlovi
ăţ. Ceea.
ce at fost. Petru Major,

Şincai, Samoil Clein,
pentru Ardeal, ai fost pentru Bana
t Loga şi Cichindeal.
IRI
EaE Ia
:- Loga. rămâne, profesor la prep
arandă până la, 28 Ianuarie 1831,
când
apoi
va

fi numit în acelaşi; an (luna. Iulie
11), ca director al. șcâlelor naţional
e
din regimântul Bănaţian şi din distr
ictul serbese bănaţian până la-Dunăr
e
(4);
In Ardeal. tot

Blajul păşesce în fruntea: mișcării
culturale Şi naţionale.
--In 1812 Petru „Major. publică,
Istoria pentru începutul. Românilo
r. în: Dacia
şi este censor cărților românesci.
.
aa
In 1811 G. Șincai a terminat
cronic
sa a
cu, anul 1739. In '1812 Şincai
cercă inutil. să-și trecă la Alba-Iul
ia cartea, la. censură.:De atunci
încep.nenorocirile acestui.

glorios. bărbat. (5)...
N
ai
Loga, este naționalistul, care înlo
cui cu româna limba grecescă în
biserica din. Pesta,
şi, acelaşi. care organiză

geti

Epistolariul

0 :asociaţiune. de- femei : române

săi p. 381 apud Iuliu Vuia «Scâlele
românescă Bănăţene»,,

în

Oreștia

(2) Vegi Biogr. lui C. Diaconovici Loga
în «Famil
No. 31ia
'din »
4895. Despre Cichindeal
vel adiul med despre fabuliştiîn
«Ateneul

subiect.

-

Român» din 1861 şi conferinţa: despr
e. acestași

|

Ptr
i
-(8) Vedi în anexe petiţiunea după copia sub
No. 238 din portofoliul47 de la. Biblioteca:
Academiei Române,

NI

E a

„"(0) Vegi pag. 126 a Operei d-lui Iuliu Vuia. îi
(5) Vegi Papi Ilarian. Discursul săi
de intrare Ja Academie

ea

Map
re

1869. 8, pug. 26,

|

437.

ISTORIA: ROMÂNILOR

i naţionale
Pesta, la 1815,:cu .scopul ,de:a -luora. pentru .propăşirea culture po.
e
era emulul: lui Țichindeal.

..

nec

lui stemplată în 2
„Puţine se.scii de Şincai după 1812 până: la :mârtea,:
;Casovia. :.;
lângăar.
viv
Decembre 1816,.la:satul Scrinea' din comitatul Aba
cu
nică
.seris::
eat
„.Dâcă Sinn'a

Episcopul Vulcan,

publicat nimica! în, anil.: aceştia,

el
totuşi

chiar şi cu- Bob, cu Petru Major, (4+- 1821)cu Vasile Aron

medii noii ambiant, în-urma
(1717041822), eu. loan. Barac, ete, formaseră un'
17.: Mai 1807. la Buda (1),
marei generaţiuni alui: Samuil Clein, mort: a;

naţionalăa Românilor Ars
în: care medii. evoluţiunea. culturală şi:mai ales
timp scil, 'că
ată. Cum: să.te îndoesci.de acesta, pe: cât.
asigur.
este
eni
del
care mal: puţin, bărbaţi. de -aceia
între 1812—1821,:trăesc, care: mat.:mult,
-censorele ungur. putea dice:
despre .opera:cărora, ca și de. ale lui Şincai,

«opus igne, author. patibulus dignus?o
.

a

e

pita

i

pa

culturală şi:.naţională din : Ardeal
Necontestat, repetim şi aci, că: mişcarea
Prinmișcarea culturală şi naţională din
şi Banat nu e cu totul străină la
acestă legătură

resci
cipate. Insăşi venirea. lul 'G. Lazăr “la Bucu

probeză

Acestaşi Jueru, probâză şi aducerea,
de mişcare între Principate şi Ardeal.
l Socola în 1820.
sori ardeleni la seminairu'din

de G. Asaki de profe
manifestă, prin lucrări literare
Mișcarea culturală în era muntenâscă' se
le-a cunoscut şi înre-

um. vădurăm—
mult mai numerâse de cât cele ce—c
e
o
gistrat d-l Gaster în Crestomatia sa.
în
Argeș (1'793 — 1820) om cult, a stat
SA amintim că Iosif Episcopul de
pule
ardeleni. şi 'că ne-a lăsat destu
corespondenţă cu mai mulţi părbaţi
lucrări tipografice săde &mă
ţinem"'se
plicaţiuni, mal ales eclesiastice. Să
eanu

o; 'să' nu uitămpe Nicodin Grec
vîrşite sub Metropolitui Dionisie Filit
egumen de
Poteca cunoscutul, proiesor şi
de la Căldărușani; pe Efrosin
ilor în pers6nă lui Iancu Văcărescu,
la Motru; să lăudăm numele Văcăresc
rea
Al. Odobescu—îşi inaugura nemurito
fiul lui Alecu Văcărescu, care—scrie
cacroni
i
omagi
e
Să aducem. deosebit
sa muză, încă mai înainte de 1821.
cat
publi
»
cel care' ne lasă «Cronograful
rului excelinte Dionisie Eolesiarhul,
avem
mente (I-11). De la Dionisie
de Papiu Ilarian în Tesaurul stă de monu
it deja în
“numerâse
un

tom

codice de documente

anterior.

|

el am vorb
copiate.de. el. Despre
aa

ă literaturei, Naum
Un loc de onsre va merita în istori

istorie

şi poet,

script în bilioteca Academiei
ale căruia.sorieri stati şi până astădi în manut
a

şi-pe aiurea-(2).

P

E

d

m
a
119.
(1) Vei discursul lui Papii Ilarian pas.
ri patriotice. . .:...: ..:
versu
de.
ere
culeg
mică
o,
ele.
(2) D-l Erbiceanua publicat din
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Răi am face -de am neglige să.memorăm despre boerul român I6rdachs
Slătineanu, ale căruia; case veniai în strada gisă aqi nou
şi. înă
caro apoi

nu'târdiii se deschise primul teatru naţional. Crearea teatrului raţional a

preocupat pe Ioan Văcărescu. Acesta pe la 1818 vădend cum o
societate
de amatori greci puneaii în limba: grâcă: piese gerimane și francese
, nu
întîrdie să traducă şi el pre Regulus, Hermiona, Grădinarul: orb,
din limba
germană și pe: Britanicus
al lui Racine, încuragiând- traducercă Avarulul
de; Molier. In' 1818 pentru prima, dată se și represintă acestă
piesă cu juni
elevi de la st. Sava. Iordache Slătineanu încă în 1795 im primase
la Sibiiii

o. traducere în versuri a tragediei lui Metastasio: «Achileus 20: Schiros.»
|
„: Vom încheia; acestă. listă sumară . prin Paris Momuleanu:..
pr

„"* Paris: Momuleanu. PSer | A | noezitt |: aer
BATSITE Î AMBA

| cTiiySpri.
| anSai „puriaa-

pwatzirliciz, un vol. de 66 pagine,:8

Tipărit la tipografia

de la Cișm6ua

„- Volumul începe cu:

!

„Oda

-.!

o

veac

noi

ni Sai

mic..

a

1817. (1)

a

râvnitâre spre învețătură.

Fraţilor simpatrioți
„Un

lui Mavroghene

. ...

a
NE

.
ivit,.

„Cu bune lumini spre toţi,
Sciinţe ai înflorit.
„ Musicesc glas audim,

Chiamă, ne strigă pe toți |

Câţi în prostie dormim:
— Ce. facem ca nisce morţi?

„Ce

rușine să vedem

„Alte limbi cum

se slăvesc,

lar noi încă nu putem

„Să

dăm

Neam

|

rod gramaticesc,

cu schiptru ce ne-aflăm

,

„Nam: putea 'n' staresă fim a
Limba nâstră so 'nvățăm

„Cu ea să filosofim?,

Nu am de'a mat face. biografia lu! Paris Momuleanu:

tipărit'o, publicând,

în tipografia sa, la 1837, ediţiunea

Eliad a” soristo şi
«poesiilor»' aceluia.

Nu vom mai urmări pre acest vrednic seriitor petrecând
cu slujbă mică

PN

EI
pt
a ae
e
(1) Veqi Eliad, în prefața poesiilor lui. Paris Mom., publicat
de el la 1837,

por

i

1:
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că Iancu Văcărescu nu
de sigur, în casa boerului C. Filipescu.. Scim
leanu. Cu bună s6mă
puţin a îndemnat și inspirat muza timidă a lui Momu
In tâtă vremea— dice
şcolă.
că şi poesiilo lui Enache Văcărescu i-ai fost
ndu se cu lucrările, celor. trei
Eliad — vedeam pe Paris -Momuleanu ocupâ
;
.
Văcăresci (1)...
nă
îl aete, maiAX dice “Eliad, prici
„ Intemeerea, şodlei române a. “tar a. Lazăr
oda, din

să compună

care am: adus, câte-va: versuri. mai sus.

aţiile lui Lamartin, diverşi
Paris cetia mult. El ceti nopţile lui “Yung, medit
săi astă, melancolie, care cum afirmă:
(losoti. Aceste lecturi deteră condeiului
Acest pesimisim născu satira seaili
Eliad, îl împinse spre re-ce pesimisim.
|
fecit versus.» :..
cel puţin Portretul, Caracterul: « Indignatio.
Co,
non
l
Miezu
1
veara, N6ptea,
Din volumul. de poesil, deosebim:: Primă
,
coşul, Clopotul.
care
timpul în
. Versificaţiunea lui: Paris

Momuileanu

este,

relativă

cu

E

tă.
scrie destul de liberă şi adese. chiar reuși
3
Despre om dice: .
Tu eşci dar fără de morte,
- Nu te teme de mormînt ! Nu se stinge-a ta fiinţă, :

DE
iti
i

Ci te muţi de pe pămînt!

Un

care

om
;

i

ad

să nu cânte patria şi 'să dică:
€
crede aicea în nemurire, cum

„n +. Dator.

i

:

e, orl-care om

- , Patriei unde a născut,
Sub orizonul în. care
S6rele întâiii a văgut..
Voi ceă. „născuţi, spre. “acâsta.
Sciţi cât sunteţi el datori,

Inpliniţă dar datoria

Pa

DE

„Ca eroi triumfători!::

tafe,! 'epigrafe,
lisa poeziilor lui” fugitive: 'epi
“Nu e locul să urmărim “ana
irat deşchide-i
a menţiona. versurile. ce, i-a insp
tăm
"ui
nu
Să
(2)
le.
fabu
te,
a lut
bile
1822 va cânta, 'aveniroa la. tron
La
.
111)
.
(pag
onal
naţi
i
rea teatrulu
(pag. 113).
Ioniţă Sturdza Domnul Moldovei
Ait volum

este cel

4cu titlul:

pe

î
iii
i
N
Ai Da
a
.
1897
în
.
t:
edit
fica
II,
veri
stati
Pag.
ncă
U)
cu cele ce pe atunci şi de. atu
(2) Compară g cerul şi furnica, lui
cântat!» dice, farnica,
ne "ncetat dacă atunci, ai tot
jcă
,
lată

românesce pe aceste
către greer.

teme
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“VA

mi
.

et

ei
,

st"

ramana

o

Tpumaate

SI

URECHIĂ

?:

a HNapa BPeg'8 pur
Pi

i

p

LR

,

|

ai
RoainSe” Ale Ilapue Alsmsa'kus
*
MEA

Caci

i

NR

a aaa

ta

pi:

Pi

tite

A

i

e

Bucuresci. Tipografia de la “Cişmeaua,: lut
Muvrogheni'1825, îi:
Ca publicaţiune, acestă carte trece peste ţinuta
de ant la care întindein

studiul: nostru actual, dar' 6 probabil'că multe din acest
e capanripSpi

el le-a scris mai! înainte 'de 'data -publicaţiuniy
cărței;

îi

te

rr

.
i

i: Acest volum! de proză e! caracterizat prin:tendi
nţa lu! Momuilcănu'
de! a
băgă; în' limba română O! mulțime de: vorbe
'nou&;:de sigur mar: mult: dit:
limba frâne6să - împrumutate. Aşa află
vorbe
mle: ambiţie; amic,' bufon, venerat, voală (vual), graţie, a despera, desperat,
definiţie, disputa, entusiasm,
elocuenţie, jaluzie; jurnal, capriiiă, carâcter,
conseri (âd. concert),'ohor; onest,
superstiție, etc.
SD DID aa ..
“Aci he rămâne :8ă probăim afirmaţiunea
-riâstră, că :în adevnăr
'nutia
,l
atâtea opere literare avem între:1812-——1821,
câte 'a cunoscut d-l “Gaster,:
Din literatura anilor acestora vom cita
următorele opere:fără'ale ma! clasifica pe provincii:
PP
n bea pp
a). Î. Chrisostomul. A pologie adecă cuvint scii
răspuns'împotriva' socoteli
celor fără de Dumnedeii. Bucuresci, 1812
(|ii.: . :: a
a
0).O psalt
ire din 1812 (2)
"'0).* Aghiazmatar mic, lași 1818.
d). Indreptări

e
a
i
te

ia

pt

in

moralicesct tinerilor forte folositâre,

|
îsi

cu châituiala jupânului
Ioan Logofăt neguțătorul și cetăţenul din
'Temișora, tipăriteîn Buda 1813, 80,

€). Macarie Erom.

Infruntarea Jidovilor,:
Iași 1813.

+»
F). Moralicesel senienţe sâii folosi
;tre
pilde, :traducers: de Ioan Theodorovici românescul paroh în Pesta
, Buda 1813, 8.
3
Prof. A. Boiadji. Gramatica Macedo-V
lahică, '1813. o
|
P. Major. Istoria bisericel Românilor.
Acâștă 'publicaţiune succede Istoriei pentru începutul Românilo
r.

i

it

P. Major este din mişcarea naționalistă, roma
nistă până 'la exagerare. EI
afirmă, de exemplu, în :istoria sa, că
toți Daci) ai derit sub urmărirea oştirilor lut Traian. Se explică asemenea.
exagerări prin lupta, nedrâptă
torică, întreprindesă,
unii Unguri .şi. Germani, în solda Ungariei , neis, ;conțra,
originelor latine ale naţiunei române (
0
m
auf

ÎNC

a

(1) Acâstă carte a fost tipărită din
noă

e
la mănăstirea

ca
Nâmţului

1816

Paza
prin . Veniamin

Costache. (Vedi No. 5.787 de la Bibl. Urechii
şi No. 10.601 de la Bibl.- Urechiă din Galaţi.)
, (2), Veqi cartea No. 11,30

7 dela bibl. Urechiă..
IO RI
1.13) Vedi.ce am dis noi inşi-ne despre,
aceste lupte în discursul de .răspuns
intrare în Academie

a d-lui Vulcan.

”

III
la. acel „de,

i
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1.9) dhonim. Gheografie' sei scrierea. pământului cu.t6tă: cheltuiala lui Nicolau Nicola din.'Braşov.2 vol.: Buda, 1814. iri zii! ee te it ri ro
h). Calendar

pe

1814.

Buda.

dar

a

iti la

tati

--î), :Trista,, întemplare, a cetăţol: "Dresda. dei la ::spargerea podului. înîncâce.
Buda 1814;
ie
e
pa3 tt af laVe SP îs ii
1: B).* Scurtă : arătară desprs” luarea Parisuilut; Buda.:1814...
E
:1). Andronake::Donhici. Adunare; coprinqătâre : în - scurt; din cărțite: impără-

tescelor pravile. 4 Iaşi 1814. E dedicată Metropol. Veniamin Costache...
m). Beghenie Bulgarul. Adoleschiatiloteos, adecă îndeletniciri iubitâre de
D-qeii. laşi

leromonahul
n). Metrop.

1814,

tom.

Antonie

III

este

M. (1)

Veniamin.

Carte

tot din'e aş: ds:la

prezinti

1819,

traducere

de

pitt
părți,

folositâre':de: sunet; despărțită în mică

dintre dare cea d'întâiii coprinde învăţătură căte'duhoviic, a doua cânsnele
sf. Ioan Pusnicul, care se sfătuesce 'cătrâ!cel ce se: mărturisesce, tălmăcită
din limba grecă (2) laşi 1814. 9. a 2 a, eliţiune, sub Le Mih. Gr. Suţul Vv.
aşi 1819.
dit

0). Alezie Lazăr, publică: în: orăiascăă tipografie: de: laBuda, în 1814, cuno-

scutul

săi

apel pentru

Acest

unei gazete, „românesoţ:

publicarea!

, itrei

află alipit la următârea publicaţiune: pizi

apel

se

iii

p). Alexe Lazăr, Intmplările răsboiulut' Frănţoziloe şi întorcerea de la
tălmăcită de pre nemţie de un „inbițor, de neamul românesc.
Moscova . .
A
Buda 1814 3)
a caiioletuui ul Alexandru1 |
și.
1.
stăptăitet!
Arătarea
E.
D.
|.
Rumpf.
7).
Impă&rat a tâtă Rusia. Intocmită

„iar acum. pe, românesce prefăcută

prin. .

“

şi tipărită cu chipu împăratului. 8 Buda 1815! la)
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tuturi | ale | .ţărei românesci |'s6rbesci şi grecesci |.8 Buda. cu
crăescei tipografii a Univesităţei Unguresci. din Pesta, 1813.
Este o broșură

de

62 pagini.
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“La pagina'42 sunt.versuri dedicate preoţilor românr! acel factori. nedeajuns lăudaţi ai Românismului.
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“Am! nădejde că: nu cerîn deşert, ."
Nici cu aceea ceva perd,

- Că Românul va asculta.

“Şi-ce va putea el vada
"ăla mulţi. Românii :dail::
cari iraţi folosiail.

“ De.la

--:

“Dar în-aşa sfîntă fundaţie: -„Din inimă va ajuta, „Cu

mână

întinsă. el. va da..

“Numar să vadă ai odată:
Ce ei de mult aşteptă
Preoţi 'și dascăli lurninaţi +
"Si pruncii săraci ajutaţi -face propagandă pentru episcop.
“si trecând la o altă ordine de idei, ; poetul
românesc. El cere:
|

„ Preoţilor. stăpîn. ral mare a

i Carele se închină. norodul, tare,
pai

“Din. al lor. n&m
| | „Cu el. de

A

şi viță

o viţă şi. sămînţă

Ci românesce

.

i

“Nu străin să-l tălmăcâscă,

cu. el. să vorbescă.

.

pe tot la lucru:
Şi apoi ca o mmarsilieză, „versul chiamă.
: Din: somn

sculaţi- gi:

'Odată deşteptaţi-vă!"-

|.
Pote că nu de mult dormiţi
7:
?
jiţi
"Din nesciinţă necă
negria, 'De pe ochii voştri lepădaţi
Că acuma: a sosit orgia:

m

t”
i Ai nu 'milostivul împăra

icat,
i Scolă pedagogioâscă ad mid
ă,
qat
: --Care în vechiul Arad: aşe
dată.
Rornânului să se înveţe e:

_

Multe vâcuri ai trecut
ânul
îi Și încă aşa” „scolă Rom

- Cărticica se ţermină- cu

n'a avut

un' epilog: în: pr osă . adresat

căubiţilor cititor.»
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Este un noi și ultim apel-.la publicul român să: dea daruri pentru șcâlele
În fiinţânde.
et
i
a pa
2). Datorinţile prebisterilor parohialnici,: din „cuvin
lui tul
-Dumnede.
ii, a îndreptărilor sobornicesci şi a învăţătorilor bisericesci, alcătuită
întâia 6ră

în Sant-Petershurg

la anul

Domnului 1776, după aceea'cu blagoslovenia ex.

celenţei sale a Preaosfinţitulu! şi prea vrednicului. arhiepiscop
şi Metropolit
al Carlovăţului domnului Stefan, pe limba slavonă-sârbâscă, pentru
părţile cele
chesaro-crăesci s'a tipărit în Buda cu tiparul crăescei tipografi
i! a Univer-

sității din Pesta, la anul 1798 și- acuma ;din .cuvîntîn.
. cuvînt în limba românescă, cu același tipar, iarăși în Buda s'a tipărit,
la anul de la zidirea

lumii 7325, iar de la
2) Jucăria norocului
vremea lui Petru cel
Acum Sai tălmăcit
spre pod6ba limbei şi

întruparea cuiîntulu! lut :Dumhegeii 1816, 1 vol. 40,
si istorisirea pântru'principiul Alenusuunea, carele pe
mare at fost slavii în' Europa. i:
pe limba. românescă: cu:6re-care adăogite cuvinte,
a bunei, înţelegeri, prin prea cucernicul Protoiereii

d: tâtă: Moldavia: Lâzăr 'Asâki;'în orașul: Iașulălui
anul'1816;ir-8 mijlociă,
fără
nume

de

tipografie.

Dedicată lui Veniamin

|

e

Metropolit.

tai

A

«M& rog să bine voiţi a-mi “da cutezare către'
ma! multe ostenele a tălmăcirei ithicescilor cărți, cu "care. îdeletnicindu-se ” iubitoril
de _cetire
Patrioţii limbei românesei, să se îndemne ''a.:fi următori
strămoşilor săi
Romani, a cărora măritele fapte pînă astăqr 'de tâtă lumea
în dreptate sunt
lăudate.—125 pagini.
SR
a
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Y) Regulele scolastice

__procopsâla,

care! sunt” orînduite

ședlelor. românescă, din țera

şi aşedate

Ungurescă.

pentru

—.Buda
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2) Esop. Viaţa și pildele' prea: îniţeleptului Esop I vol. 8 Sibiu
i8i6.
aa)

Gavril Evarh, Metropolit de Kișinăă. Molebnic tipărit
în eparhicesca
Metropolie a Basarabiei în sf. Metropolie.a Chișeneului
şi Hotinului. 1 vol.

"în 4 Octombre 1816.

te
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bb) Kampe I. H. Descoperirea
mericei 1-iă. vol. in-8* Buda 1816.
cc) Montan G. Străinulîn „Pesta; aduce 0.vorbire.
între un străin

țSra turcescă şi un cetăţen din Pesta.— Buda
1816...

din

dd) bSnoanua, pentru învăţătura, pruncilor :de a. se,
deprinde atât cu cunoscerea slovelor la slovenire.şi: la, cetanie,.. cât
şi. la rînduiala vecerniei,
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domnului Franţ
furt,
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de 'Țobeln din “Brașov, „prin. tipogratul Frederic : Her:
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ee) Sfintele şi dumnedeeseile:. leturghik ;acelor.
dintru ; sfinţii părinților
noştri, a lui Vasile cel mare, a lui want. Zlatousta
şi a Ilpe:Aerjiâniiă, .
“. Acum Într'acâstaşi „chipa tipărită întru „puraa- domnie.
a Prea.:Lumina-
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vărat patron şi necontenit rivnitor al bunului de comun, se:dedieză (AeAlaas)

acestă carte. ca: un:semnal preţuiril. cei. (ueiti) adevărate,cu care.îl întâm.,
pin6ză prefăcătorul, .
..
i
i
SA
a
Domnule,
Incă în anul 1816 am lăsat nație! Mele o însciinţare,
prin care am arătat, că
am. tălmăcit.-Pedagogia şi Metodica lui Vilom pre limba,
românâscă, precum
nu m& îndoesc...că . i-ati fost cunoscut. „De mult
ași fi dat ei acea carte
la tipar, dară se: poftea,
mare : cheltuială:
spre tipărirea el şi mie acea: cu

adevărat îmi lipsea; și pentru aceea perdusem t6tă
nădejdea, ba neputând
ei afla do 'acea 6ră:pe nimenea, căruia fiindu-i
cultura iubitei nație! românesci

de inimă lipită, să-mi dea mână de ajutor
,
ca să plătesc. tipogratiei, coprindendu-mă. o: nespusă. întristare
și. vădendu-mă. pre mine .cu-

fundat într'un ocean de
"a mă înghiţi, mă luptam
întru acest chip, începul
nădăjduind f6rte că voi da
să alerge

a mă

grijă, a căruia cumplite valuri se .îmbărbătaso
cu desperaţia. ;Deci supărat fiind ei și scârbit
a cumpăni pe toţi iubitorii de cultură naţională
,
de unul, care descoperindu-i mai sus disa lipsă
a mea

ajutora întru

acest

lucru;

și cu adevărat

nădejdea mea,
nu fu deșartă, căci aflay pe unul. Dară pre
cine? Pre Domnia Ta! Domnule!
Pre mine
nu

dâră

dobinda

sea altă Gre-care

urită patimă

m'ati îndemnat
ca să cercetez întru acâstă pășire a mea,
ci tocmai meritele cele multe și
mari ale Măriei Tale, care mai de mulţi
ani prin ostenele întru plămădirea
bunului de comun și al patrici mărturisite
şi publicumuluj prea bine
cunoscute, ţi le-ai sciut agonisi; apoi
mărimea sufletului cu care în anul
1816 întru crescerea fundusului școlelor
legei nâstre naţionale generalnic
o mie de îlorinţi în Bani gata a cinsti te-al
învoit, aşeqarea; şelelor din tractul
Cianadului ocârmuire! d-tale de la
Inălțatul Concilium locumtenenţiale
al
Ungariei milostivesce încredințate
ca un adevărat rivnitor al culturei,
înţelepțesce le ocârmuesci, şi pre
tinerimea scolastică română a aceluiaș

district, ca

un bun Părinte, 'o duci de mână
o miluesci şi cu cărţi scolastice, cu fârte mic la învăţătură, o îmbrăţişezi,
preţ, ba şi în cinste o mângăezi; aceste virtute şi mărime: a"
sufletului, diseiii, m'ai îndemnat
a te
cerceia, ca să cer şi eă aju
de tor
Domnia 'Ta întru tipărirea opusulul
acesta. Şi de ași scrie cu condeiu'la'
l de fier pre o tablă de aramă,
nu ași putea însemna din destul
încă

blândețele și mărimea sufletului
a d-tale,
cu care fiind aici la mine în
Buda şi descoperindu-ți ei grija
și
scopul
meu, ca un adevărat patron îmi r&spunse
şi; «Domnule, scopul d-tale cunoScut Îmi este,și de cartea care.

voescl săo dal la lumină; scii prea

bine;
Pentru: aceea tocmeșce-te' țnai înainte cu 'tipog
rafia pentru. preţul. tiparului,
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pot
la cheltuială şi mă hacur că îţi

veșnic. exemplu!
acesta.» O de veşnică laudă,
îi întru ajutor la un lucru ca
a
FI
acestuia!: - pp
O 'preţuită.. raritate 'a vâcului
și Democrita,
ite!ca acestea, care pre însu
La nisco 'cuvinte dulci şi măr
ar juca
ietrită -mi-ar - fi inima, dacă. nu
Atineanul îl ruşinâză,'tocmal “împ
cândedi
,
bine
de:
ei, domnule, .și fcătorule
că
de bucurie;şi pentru-aceea
cum
edinţez,
6să 'reverinţă, de tot te încr
una
du-ți 'acâstă carte. cu cuviinci
a . tot: d'a-

lui celui mare, de tâtă naţi
Domnia: Ta, după vrednicia duhu
' mele;
e e întâiul :rod al: ostenelelorcart
tă
Aces
'fi.:
vei
at.
l4ud
şi pururea
fiind, a. da ajutor
tâi, carele a alergat gata
apol şi dumnâ-ta eşti cel din
ca un semn al
să primesci acestă dedicație
unu! naţionalist; mă rog. dar
nţei lor şi al tinerimei

ca unui patron al scii
venerație mele, care d-tale
ire de noii
sunt. - Prin „acâstă: nobilă “păş
r
dato
i
uris
mărt
a-ţi:
românesci,-cât de adînc
înaintea lui. D qeii şi a naţiei;
şi pentru
mărturisişi, Jăudate domnule,
Tale
inima Domniei.
:la' sc
meă române
cununi
„cu
zace luminarea neamulul
laudă,

ă de
cum că acâstă. faptă :vrednic
aceea fil încredinţat,
re, s0.:Vă încorona;
eni
pom
noştri spre :
lor
tori
urmă
ite.
ştej
neve
nume
de dafin
aleși. Apoi iată că iubitul:
ni
puţi
iară
maţi
chie
sunt
Domnule, mulţi
ci cu cântarea . lui
nă a timpurilor : nu-l:.r6de,
simţirile..cele
al Domniei. Tale nici: o:rugi
ca. să-ț:-arăt: şi mal apriat
lo,
înco
Mai.
t.
mări
fi
va'
Libanului
Amfion
:că nu. Vor sci: nică 'chiedril:
die:
,
mele
ei
inim
ale
din lăuntru
alăuta sa, a se trufi
ollo bătând: în-.strună. şi
pătend. cu :ramurile, nici App
cum
, e al d-tale,
nepreţuit
avend: aşa duh mare şi
ei,
'sci
voii
mă
cât
onale de a-l mări.
aşa,
comun şi al fericirei naţi
de
i:
ulu
bun
al
ron
pat
re. cu .mila :sa
"ca'pe un
nedeii, casă se îndu
'Dum
ul
stiv
milo
pre:
le,
destuRog, întru alte
să-i petreci sănătos şi întru:
or,
Nest
lui
anil
cu
i
dăru
cum
cea bogată a te
spre-mângâerea mea, “pre

tolosul de comunşi
lare în sînul familiei, spre
ru. luminarea neamului,
cari asudă scriind pent
,
alţi
r-lcelo
area
ajut
care : de: astă .dată,
şi spre
fii al d-tale Georgie,:
itul
'dor
mult
şi
ca
Dumnedeii
una poftind,
se află în Viena custându-l.
lui,
rea
opsi
proc
şi..
că nu pot
pentru luminarea
a d-tale;şi îmi pare râă
e
fapt
lor
u6se
virt
îndelungat, să 'urmeze
mă: coprinse 0 câţă de
tocmai în ceasul acesta.
ce
6rede
eţa
lo,
înco
serie mal!
o săgs
: tă ascuţită de dule
şi: ă
ân

condeiul din m
bucurie, 'care îmi răpi
d-tale: îmi pătrunse inima.
reverinţei. către pers6na:
a
DE
i
lunie 1817.
uitor H.. Petrovici.
„Al d-tale adevărat preţ
Către

cititori, . m

iar O carte!
lată

Scrisam la Budaîn
Sa
aa

1,

î.

ie.căr ță, ca,
din tote laturile a scr
Acum. at năvălit toți
îi

,
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și când nol.nu am -avea alte: griji, .pe vrem
ile acestea slabe, ci să:.cump&în Da

răm.: cărți.

ei

ai

iai
i
i
Aşa dic şi eă iubite cititorule. Insă:ia-în
socotinţă 'vremi
cele
le
:de de:
mult: și-le cârcă,'apoi vei afla că de
când: s'a făcult “lumea. acâsta, :aiă. fost
ani: şi:buni și ră,

precum: şi: pe.vremile :nâstre şi Jtoţiscriitorii ;altor. nâ.
muri, precum :sunt “Nemţii: și a.,
nu: ati încetat-a scrie: încă din
ânînian;
ba din zi:în zi s'a înmulţit! și se. înmul
ţesc; apoi poporul::nict: Odată: nu
se. vacră: că

:sunt ani 'slabl.și: nu.:pâte “cumpăra:
cărți.

. Nu. socoţi, iubite :ce:
titorule, precum nici &ă «nu» pot!
crede; “cum "că". fraţii “noștri.;
Nemţii, Un.
gurii și Serbit sunt toţi “cu. mic,
cu. mare, avuţi: şi bogaţi: și pentr
u: -aceea
uşor:

pot cump
ăr
cărți
: de a
citit; iar Românii ar-fi:cu mic, cu:
mare, neavuţi
şi săraci! şi: pentru aceea cu: nevole:pot
cumpăra cărţi; nici de cum:. Nemţii,
Ungurii și Serbir aii:în mijlocul:
lor. feţe vădute în :tot..felul de. carac
tere;
ai. preoți, învățători, negustori,
'maisteri,:
şi: lucrători “de :păment bogaţi. şi
săraci;

apol:cum': că și naţia

românescă

'are.. tote :aceste trepte între
dularele iei, cine 'cutâză; a dice/ba
mă?:Unde zace dară vermele ?.Vermel
e
zace
în :neiubirea;: de cetire; adegă :ceia
ce citesc: bărbătesce: la: cărţi,.
pentru ca
să “se lumineze, iară: aceștia încă
inu: 'şi-ati luat. rostul către cetire,
şi pentru
aceea:sunt'cam feok.1ă: :cumpărarea
cărţilor.:Ore este; acestă. Carte,:
care ei
acum
6 trimi
: t în: mijlocul “publicului,
:spre.vr'un: folos, 'seai. dâră
de iprisosit, aceeai-va: judeca - cititorul;
ei: cu : aceea m&:mângâiii,că
am. seris'o:
Sci că multora:va plăcea, iar:.
unora nu. Insă;şi aceea caută
.să' luăm: în!
socotinţă, că-mulți. sunt pentru
cari: nici 0 'carte nu 5: de. folos
!:on=jale! |
Mulţi se află,'cari 'r&mân lipiţi:de
metodul lor: măcar: că. acela
nu 'se pote
dice metod: Mulţi. socotese :cum
că: o: întocmire “nouă. a: școlel
or.:ar.:fi pă:
gânatăte.și iblăstem pe capul
lor. Ei. pentru toţi aceia: nu
scriă,-şi :nici-va
putea 'cine-va scrie pentru înșii
iriea ti jerast tal
ta i uri
"Spre învățătorii. cel: tineri
'şi spre aceia, “cari may! înain
te:
de.a.: păşi: la
irepta învățătoriel, :aii: gustat.
învățături
:*pe !la:-scdlele.: cele. marl;:':şi:
cari
ji
Catiheţi, cari:sunt. în datorați
â'adăpa; pre: pruncii.cu: lapte
le.-creştinătăţii
şi a da sfat: şi: mână. de: ajuto

r:învățătorilor întru: crescerea
acestia, disei, am aruncat ei:
tinerimii, spre
ochit
mei, voind'a 'le împărtăși:lor”
carte sfat şi niște” imijlociri,
prin âcăstă

:după. carea Sar ::putea:
îmbunătăţi: întocmirea
cea din lăuntru a, șe6lelor
prin oraşe şi prin sate.
Când -voim să' îmbună:
tăţim starea secolelor prin
orașe” și: prin: sate, lipsesc
să ne întOrcem' către
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locuri, a vorbi despre dinşii; cred că
m&

vor

ertă.

Dară pentru

dine scrii tu cartea

cu acesta nu i-am vătămat
Da

|

ta? Şi: cum

se chemă?

sus. Iară cum
serii ei cartea meâ, ţi-am arătat mai
şi. Metodica.
din titula la început, adecă :. Pedagogia

şi uşor
-

Pentru: cine

se châmă, “ai
a

văqut
a

. care: ne învaţă a cresce pruncul,
Ce este pedagogia? Este o. măestrie,
ă a cresce în 'prunc inima curată
sati st orăese mal desvălit, care ne învaţ
acestea a cunâsce şi -pre ele
şi sufletul bun şi înţelept, pre amîndouă
ogia. A- cresce inima curată şi neîntru prietenie'a. le aduce. Iată-ţi pedag
bine şi înţelepţesce, nu.e lucru aşă
stricată în prunc, apoi a hrăni sufletul
-Aci se cere: învățătură, aci lipsesce
uşor, precum se vorbesce cu gură.
e să fie regule, peste cari nici odiniînţelepţie şi băgare de sâmă, aci trebu
se cuprind în pedagogie. Acestă . în
Sră să nu se păşescă, şi tote aceste
ba: până la anul 1812

-uremile cele vechi,
vățătură, adecă pedagogia, În
învăţăîntâiti ati scris pedagogia pentru.
nou& necunoscută ne-ai fost. Mai
Inalt: Conde veșnică pomenire vrednic.
tori românesci şi serbesci cel
marele
mai:
iei.

|. în crăimea Ungar
siliarşi al şedlelor naţionale de L. G.
care ocârmuesce fundurile acelorași
inspector, precum şi la M. deputaţie,
,
Uroşie Ştefan Nestorovici,. care. acuma
şcâle, purtătorul de preindium D.
i
.
:
:
..
două şesle preparande
se predă ascultătorilor întru :amîn
dice
e,
rămân
va
neuitat

al căruia nume
Ce este metodica? Moşul Dositeii,
înșel pe
m'a învăţat tatăl mei ca să nu
întrun loc: «Ce folos am ei că
-mă' p6tă, înat ca pre mine nimenea să nu

nimenea, dacă nu m'aii învăţ
pi

şelă.»

Aşă dară

a

ae

nu este destul

aceea

numai

să

cresci

ii

i

pruncul, ci trebue. să-l

ica.
crescut. Apoi acâsta ne învaţă metod
şi înveţi, şi atuncea va fi deplin
ce
sfinta legeşi limba maicel, a cunâs
Ne învaţăa ceti, a scri, a cunâsce
sci acestea,
a gândi şi: a judecă. Carele va
lumea şi Omenil şi înţelepţesce
înrădăcină,
a
ă. Şi cine: se va nevoi
pre acela nimeni nu-l .va put 'înşel
os.
noroc
săi; acela e: norocos şi prea
tâte acestea la inima, pruncilor:
şi pentru mamă,

e pentru toți, şi pentru tată
Deci Pedagogia şi Metodica
sunt vitregi
scrisă, că nici învățătorii nu
iară mai vîrtos pentru învăţător
învăţători,
lor
iubiţi
părinți, altmintrelea răi! O

învăţăceilor lor, ci adevăraţi

să aveți cartea acâsta tot-deauna

cât
în mână, şi folosiţi-vă dintriinsa în

voştri
area şi procopsirea învăţăceilor
puteţi; apoi folosul, crescerea, himin
a şi
fie; socotind: că pruncii sunt podsb
vă
să
or
ochil
tea
înain
eauna
ţot-d
sîrguitori, faceţi, lucraţi, în cât

ţi işi”
nădejdea naţiei şi a ţăril. Fiţi bărba
binecuvîntarea sa cea cerescă!
puteţi, apoi şi D-deit va da vouă
u naţia
ostenielelor. mele; care et pentr
Acâstă carte este întâiul vod-al
e cetitorule, ca

pentru aceea 'te rog, iubit
mea cu bucurie le-am. vărsat, şi
V. A.

Vrechid.— Tom. X.—Istoria

Românilor.
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|

VA.

URECBIĂ

să o primesc!
cu:. bucurie; 'pâte că nu va fi scrisă după 'pustul: tăi, încă
şi greşale multe vei află într'însa, însă gândesce-te că şi eti sunt om, carele nu 'poi: face tuturora
pe plăcere şi pot adesea-or! greşi (ca omul!); apoi
fă! bineşi mă iârtă; când scriiam la Buda în 1: Iulie 1817.
Al tăi preţuitor fierbinte, [. Petrovici, K. Preceptor.
"+'“ee)::Manuduetor pentru ABzUATOpiii ckoaacriueiiii ca5 „papenTdpe
RATpA punanniipe 4 Anperz'Tropieii „paanaropeniii, în-8e
Buda :1818.:Cartea cuprinde: neologisme ca: a npoAsur, ROou'THNSIipe, regretă,
lipsa de cunoscinţă a pedagoghiei şi aduce aoriine, metodicel precum și a dreptei
gândiri, pasSarare de :a: cunâsce, 'negativă, nscirute ... . . u'culticirea
omului — BSuz

Sarugăpe, clasificații, narSpa, cultura

delineaţie (desemn),: objecturile

mai

înaltă, modestie,

învăţăturii, condiţia bone! stări, cultivirea

intelectului,. mapa— globul, potea=pută; noTrepiaoț ECE aaa, scote=scote,
lontru=lăuntru, npoeneT, pote==pte,.. AMEROA, cepiocurăre, ÎnHoue=încâce,
cnemnăaa crape, ă luă sema, -BOH-En1opI0, .ROMCIERT, ue, mod, onacit, ideile,
na-

Mâui'Ta're,. cuoaaa de A Serpie, edensr, RonceRST, fopmaaz, caracter, Ancuinanuz.:E o compilaţie după educatorul Nimăer, qice însuşi anonimul c6mpilator.în prefața sa;
-.
i.
i SE
(NR
i «O -de-ar lucră. fiesce-car
în.ele:
sferă sa în acâsta atâta câtși ce el pâte
şi decât să pârdă. timpul

cu

nădejde spre ajutor străin, mal

poteri să. le întrebuințeze.» . .
E

AI IN Ie

-:.: Comune

Ia

Văduta

„observaţii despre

nalnic de legea grecescă

cărţei.

PR

cultivarea învățătorului poporalnic

neunită

şi

despre

cuviinci6su împlinire a dregătoriel sale, :

prețuirea

d pk

i

pzandTSaSii ur

hărniciei

ae

i
a DĂAENIONPE

„n

bine ale: sale

:.

mprk MPALOCAARUURSASĂ

n i AGA IM AUBABASNTOpEĂA "roara Ovrpotaayiia :

a
mp
Poni ur a ci
mei
i

„Di

au Tevoprie
Rapa nu
RS TATA BearSaaa ASakatp
"Koucranaun. Kapandui, Aotrep,.

GU

cca

i

ue ASarbaSi PzAStdnSa

danie ie

îi BIBI BEA CTOANUE,

a

a

Ranuerlinsa, -

UI
tai
a ASaurkaSu, A Sawrpâne “Tonanudusa,
i
cr cer BR BEA CAS
pe

"TEIADIITA_Î. MpUBHACTI ATA TIorpăție
a ASaurkaop,
zi SN AVROA, pAnOcĂTBASIi :NTp5 depuuiipe

şi naţiolui

către
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ALInLOTEHH
DSsSpeut

|
1818.
cu mărcile judeţeîncunjurat
sigilii,
marele
cu
Pe contra-pagină gravura
lor. Acest

sigiliii

este cel

următor:.

a Marelui Logofăt în
mână “ din 1819 ăhen.. E
Sub sigilii, întărirea de.
a
cuprindere:
scă, s'aii dat a
întocmai după cea grecea
ut
tal
ptn
oti
a
ă
vil
pra
câcestă
în păstrare destrăinelor pricini, ca să fie

fi la logofeţia departamentului
cu cea grecâscă,
ă vremi condicari, împreună
mplă. »
apururea în mânile celor, dup
de judecăţi. ce se Vor întâ
turisâscă şi pricinile
,
ca să se măr
agea din 1817
gare a pravilelor luă Car
mul
pro
de
vul
iso
chr
cu
E
Urmâză fila
-scolastici, Buda: 1818.

învățătorii:
n) Manuductor pentru
]. francesă, i vol. ins
lui „Abel, tălmăcită din:
ea
Mrt
an,
dim
Bel
„Al.
îi)
....
ntim iar, că
Buda 1818.
Beldiman, e locul să ami
x.
Ale
nie
tol
Pos
|
,
ele
Mar
Vorbind de
încă .dou& cărți:
cu
scă
âne
rom
ba
lim
minaîn 1820-el a dotat
să, în. dilele prea “Tu
iu tradusă: din france
pil
Pom
a
şi
Num
;
lui
1820
8,
ria
Isto
uri in
M. G. Suţul VV., 2 tom
'procopsirea
tului Domn al Moldovei
la Buda îîn 1820 «spre

ere imprimată
gata încă
Tragedia luă 'Orest,. traduc
deja. acum am arătat, eră
cum
,.
ere
duc
tra
stă
Ace
nemului românesc»..
Oarcalechi, care o tiîncrodinţată, lut. Zacharia
st
„fo
.
i:a
e:ș
o
int
îna
a
âni
cu trei
“pări numai la! 1820.:
îi
>:
e Crane din odrul,
avem. și e Ateie șsaiă
„De la Alex. Beldiman
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44) Agapie Criteanul Aghioritul, traducere de Sofronie Episcopul Hușilor,
slujba, S-tului mucenic Modest, arch. Ierusalimului, mănăstirea Nâmţu 1818.
ID) Const. Diaconovici (Loga) Ortografia sau drepta scris6re pentru îndreptarea scriitorilor românesci, 1 vol. in-8, Buda 1818.
|
mm) Efrem Surul, Cuvintele și învăţăturile
prea cuviosului părintelui nostru Efrem Surul, care se cuprinde întru întâia carte, tălmăcite adică mai
înainte, dar urmate și tipărite în dilele bine credinciosului și de Hristos

iubitorului

Domn Scarlat Alex. Calimach V: V., cu blagoslovenia şi îndemna-

rea P. S. S. Archiepiscop

şi Mitropolit

al Moldovei

Kirii

Kir

Veniamin.

După ale căruia, întocmiri greco-latine Sai şi urmat şi s'aă îndreptat spre
folosul

de obşte,

pe vremea

prea

cuvioşiei sale Kir Ilarie.

mănăstiri Nemţul la 1818, 1 vol. in-40.nn) Dlaichard

(C.), Plutarehion

In tipografia

si.

5

ream. pe scurt scrierea

celor mari

vestiți

bărbați, etc. Buda 1819.
|
i
-00) Cărticica năravurilor bune pentru tinerime, tălmăcită din nemţesce,
1 vol. in-8%, Sibiiă 1819 (1).
o
,
|
(1) Se mai

pot cita agi şi alte opere

române

sai

şi grecesci în legătură

cu Românii, tipărite între anii 1813 până la 1821 după catalogul Academiel Române şi anume:
De
|
Bobb 1. Cuviutări (1813), Cei de obşte articuli pentru toţi (Buda 1813),

Invăţătura pentru. ispovedani! (Rîmnic. 1813) Inv&ţătură pentru. agonisirea
vieţei de vec (Buda 1813). Liturghie de Rimnic (1813). Asemenea de Tergoviște (1813). Xbvos w=y6)q (laşi 1813). Catechismul cel mic (Buda 1814).

Versuri la nascerea Domnului (Buda 1813). Kelagarion (M-rea Nemţu 1813).

Scara prea Cuviosului loan (M-rea N&mţu 1814). Polileul (Buda 1814). Ur“marea întru Dumineca Pascelor (M-rea Neamţu 1814). Catechismul cel mare

(Blaj 1815). Cel micşi cel mare îngerese chip (Mirea Nâmţu

cântări din Psaltire (laşi 1815).

sf. Haralambie

Evhologhion
(Blaj 1815).

(1815). Istoria Biblicescă (Buda 1815).

1815). Cele 9

Clinst.

Napoleon

Paraclis al

Bonaparte

(Buda 1815). Naum. Petrovici, versuri (Buda 1815), Ponturi alcătuite (1815).
„AlezandruIL. (Buda 1815). Sâraphin, Dissertation sur les fi&vres (Paris 1815).

" Sfatul maicei (Buda

1515). Slujbă la pomenirea

sf. Prooroc

Isaia (1815).

Tincovici, cântări dumnedeesci (Buda 1815). Tincovici. Inţelepte învățături
Buda (1815). Vrednică de pomenire biruinţă (Buda 1815). Acathist (Blaj 1816).

A pocalipsul (Buda

1816). 'Ez:roni, adică arătare (M-rea Nemţu 1816). Hrysun

engolpion :(1816). Intrebătâre răspunsuri
: (M-rea Nâmţu 1816). Invă&ţătură
„ pentru ferirea: bâlelor :(Buda 1816). Octoih (M-rea Neamţu 1816). Rinduiala
sfinţirei apei cel mici (Buda 1816). Typicon (laşi 1816). Triodion (Buda
1816).
Noptaznâpântov. (Iași 1816). Kft zohtztade, I-III (laşi 1816).
Adunarea cuvin-

telor (M-rea Nemţu '1817). Bene, Scurtă învățătură pentru
(Buda 1817). Calendar (Bada 1817); Calendar (Sibiu 1817). vărsatul cel mânt. .
Catavasier (Sibiu
1817). Ciasoslov
(laşi 1817). Datorinţele presbyteriler (Buda 1817). Evangh
elie (Blaj 1817). Gromovnie (1817). Psaltire (lași 1817).
Psaltire (M-rea Nemţu
1817).

Strastnie (Blaj 1817). A. Sturza,

Betrachtung (Leipzig 1817). "Arohow-
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manuscripte. unul

care arată

preocupaţiunea

ache Părtrescu Paharnic
unor scriitori de sciinţa versificărei române. Mihal
i
prescrie <AMeoșteșugul stiluwilor» la 1816 (1).
care se cuprinde o
în
bibliografii,
Am adus mal sus un bogat elenc de
năţiunii române până la 1821. Nu
bună parte din producerile literare ale
că primul sonet al limbei române
vom esita de a aminti acum şi acâsta,
datorit tot lut Gheorghe Asaki şi
în Moldova este din anul 1821 şi că e
că tot simţirea naţională îl inspiră.
t patriotic, credem util a-l reproPrea puţin cunoscut fiind acest sone
duce aci:
aa
N
PI
a ehs avorapaztri (laşi 1817). CaBia sie llapaora=biis (laşi 1817). ABaozrhi 1818). Hrismos adică Proorocie (1818).
a
tihisis (laşi 1818). Catavasiarit (Bud 1818). Inv&ţătură pentru facerea pânei
ţu
Nem
rea
(M
ri
unsu
risp
de
Intrebătre
înainte gătire spre -cunâşterea

. Mal
(lași 1818). Liturghiile (laşi 1818)
irea (Buda
tament (M-rea Nemţu 1818). Psalt
“Tes
Noul
.
1818).
Dumnedeii (Buda 1818)
(laşi
a (Chişănăit 1818). Psaltirea
1818). Octoih (laşi 1818). Psaltirede câte-va rugăciuni (1819). Apologhia (Bubogat (BucuAcathist (Buda 1819). Adunare
tecă (laşi 1819). Molitvenie
curesci 1819). Cărticică îndemâna
Nemţu 1819). Scurtă

1819). Psaltire (M-rea
resci 1818). Om de lume (Viena . Calendar (Sibiu 1820). Cărticică ce corussască gramatică (Chişinăii 1819)(Chişinăi 1820). Inv&ţătura theologhicâscă
icii
ie (Chiprinde rînduiala sânţirei biser
Cuvînt (Bucuresci 1820). Molitvenci 1820).
aur,
de
Gură
ures
(Sibit 1820). Ioan
(Buc
pe mormâînt (1820). Psaltire
şinăti 1820), Pralo Mold. urmărioton Kâvsov, :“Hârrai cowsaata!, [Buourescl 1820).
Toni, îsropiz, (laşi 1820). [loh Ilo)»zi05 Artă (lași. 1820). Aptenov Pi-

aipoo Beo5T5 Wahzipioy, (Bucuresci 1820).
"Optocns, (Bucuresci 1820). Bohr
Erusalimu)ua05, (Bucuresci 1820). >Aps0o»
a
pire
Risi
c,
uresci 1820). Bara

zos, (Bucuresci 1820). Mzp6ra (Buccel mare, întrebări şi răspunsuri theologice
lui (Bucuresci 1821). Athanasie enesc (laşi 1821). Calendar (1821). Carcalechi
indi
rugăciuni (Buda
(Bucuresci 1821). Bordeiul
a 1821). Culegere a multor
(Bud
I
ă
nesc
româ
biblioteca
că (Buda 1821).
ices
bibl
ie
Istor
uresci 1821).
(Buc
ţie
preo
ru
pent
nt
ceştii rosieCuvî
bibli
1821).
. Sfătuirea de la comitetul măriri (1821). :
sale
Evanghelie (M-rea Nâmţu 1821)
1821). Ukazul împărăteşeii zoey | bzb Malay |
nesci societăţii (Chişinăii
âzazav 7 îj0izhy apbs_ sh |
otzzu
|
" Adeeţoi Doziovoş | Gr
ms, || E | 2/Bobăyrec |
vada | „diroregtvorS Sovci
|
usconeronăyrec. 2 | od 7îs
E
dd | 0z030gob Non. |
RE
o
|
40 Ey "lasate, 1819.
eo f. 6. a Ungro-Vlahiei.
Eufrosina Kalimah

- Dedieată Dâmnei

Ta | 2zhoaporăzn, 7
e:

9z0csânssărn. |
A

Xobzi

ae

aa

Sa

ar

oawp E|. u
ze | Sotia Hopa. .| Erzp
să. paz
Merodozţeazacăcn | zâosns Oărrpofh|aepi
gemă.
|
GiEdo
.
doay
zapo
ch |
Au

a5,
Yobztov 8, 5. | ăpezo5n- -povarzi.
N
Di
i.
emie
Acad
al
zi. | zpooderet. | îi erp pAasTiSdupă
este
sus
Sutzo. Catalogul de
ui
Urim&ză dedicaţiă- Ecaterinel
i
ÎN
i
39.
(1) Veqi la-Academie Codex
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în rîpa

i

llaghetonului

născute,

„A lor aripi întinsese peste-a Dalkici câmpie,
lar fantomi ai rătăcirii, prin un somn de trândăvie,
Țineă mult timp îngânată a Românilor virtute.

.-Musele

"n nemernicie spăimântat

umblă

și mute,

Ne 'ndrăsnind Idioma Patriei din cenuşa el s'invie.
Numai zefirul şi vînt cu 'ntristată armonie :
Tînguiă, gemend, a Patriei strălucirile perdute.

Insă

Roma

"'ndurată

ne-aii

sfărâmat

fatale

fiare

Şi în zare-acum răsare dulcea zorilor schintee,
Ce pre srele vestesce de la depărtate sfere.
Şașteptând

Moldova

diua,

când

vEdu

raza

înteia,

Inălţând spre stele ochii, cu suspin de mângâere:

A învierii mele, dis ai, diua 'ntăi va fi acea.
CAP. V.
- Administraţiunea

„Am

arătat cum

sub

Ioan Caragjea.

avenirea la tronul țărci muntenesci

rageaa fost, ocasiunea revenireiIa

putere,

în

a lui Ioan

Ca-

Divan, a lui Const.

Filipescu şi a mai multor din boeră vechii lui partizani,. pe
lângă
câte-va din chiar rudele lui.
Da
a
„Incă din 25 Novembre 1812, Ioan Caragea adresează țării obicinu
itul
manifest de domnie nouă. Acâstă «carte deschisă» e adresată
nu'nu-

mai către

ţâră, ei şi către

zapdiii de. plasă

toţi ispravnicide
i judoţe, vătașii
de plaiuri

și celor-l-alţi dregători, pârecalabi... Noul Domnitor asi-

gură ţâra, că nu numai vorbe deşearte, după obiceiul noilor
Domni, sunt

acele co el grăesec, de astă-dată, ci «să fiţi îneredinţați,
fără de îndoială,

că cele ce poruncim

sunt înfiintale (reale), iar nu numai cuvîntate
; şi
temeiii ncclătit al acestora fie-vă sciut,-că avem urinăr
ed dreptăţii. Ca-

vagea se jură pe

«viaţa fiilor sei». că deacă,

acesteia se va mai aduce supărare ori vătămare

după. primirea cărţei

necuvi6să smăcinare a raelelor, nu o să trâcă fapta cu vederea sea
nici odiniâră.. «Hrăpirea

și nedreptatea a cărora nu numai fapta, ci
şi “singura” numire
glăsuindu-se în dilele Domniei; Mele, eselam
ă domnitorul, atâta ne sălDbătăcesce,

în cât milostivirea o socotim drept greșală, şi pe
cât avem
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nu putem tăgădui, că în puvivnă să fim blângi şi milostivi, întwatât
şi nemilostivi, în cât mărturitinţa n6stră nu 'este de a nu fi straşnici
nică pedâpsă» Săse silâscă
sim, că făr” do saţiii vom adaogă cea mai straş
de a pedepsi. Domnitorul se
toți a nu aduce pe Vodă la necesitatea
de obşte şi-i îndâmnă, ca «pentru
adresză apoi la popor la locuitori
uşor.jaf, ce veţi cercă, să veniţi
cea mai mică năpăstuire şi cel mai
a vă jălui către înşi-ne noi, găsind
țăv de sfială şi fă de învoială
de
Domniei Mele de a pururea gata:
tot Vauna uşi deschise şi audul
ând
Manifestul se termină: recomand
a da ascultare jălirilor vOstre.».
lor
să păzâscă şi din parte-le datoriile
şi locuitorilor «mai cu prisos»
dorinţă a lui Vodă, să-i supere
şi nu cumva comptând pe părintâsca
fi în fiinţă şi jăluindu-se fără de
audul «alcătuind cele ce nu vor
”
:
să.(Î) : :
cuvînt», sub ameninţare de pedâp
a
OI
PI

an

:
(1) Ecă actul în întregimea luă

ire
tote judeţele după buna ven
a. fi
ilor
Publicaţii ce s'aii făcul la
itor
locu
a
ere
rec
buna pet
tru
pen
ă,
Vod
luă
în
sale
să
iei
a
a Măr
feriți de jafuri.
N

|

de plai, zapr ot sud........ vătaşilor.lor, Și vouă suDumnea-vâstră ispravnicilo
abi
căl
aregători, i vouă păr
ciilor plăşilor i celor-l-alţi cei n6stre ţări, de ori ce trâptă. mare şi
puşilor locuitori ai domnes
a
|
Aa
.
menea prin tâte
domnâscă carte (a cărdeeiamalase
tră
n6s
a
arătate, adecă
Jos
Printracâstă
ute tâte cele

mică, sănătate.

se fac sci
judeţele sait trimis), vi
se ivesce aici
ce
vă este sciut că îndată
a cărti
a se trimite prin t6tă ţâr

în 6ră

domnie

nouă,

este

e
însciinţătâre de cugetărilru
înt
i
ce de a se păz
obicei
“
îngrijirea domniei privesăstuiri şi nedreptate.
năp
Domnului, cum că adecă.
de
ul
a tot fel

marea
să
tâtă dreptatea şi precur unele ce sunt. obicinuite a se tace, pote
ca
behi
ri
de
nţă
acest fel
Aceste însă înscii
e cuvinte şi de aceea
uit
cin
obi
poce
tă
nis
ări
ca
hot
stă
socotiți iarăşi
ă întwadins. scriem acâ

, iaţ
„uive făcând Domnia Mea îneredinţaţi făr” de îndoială, că „cele ce po-al
fiți
să
i neclătit
runcă a nâstră, ea
ai. cuvîntate; -ȘI tomeii ce vrednieie
num
nu
iar
e
țat
iin
înf
runcim sunt
ptăţei, Și „ori.
că avem urmarea dre e. săvârşirea, poruncilor
acestora fie-vă seiut
spr
tă
ară
nicie veţi
. or vătăsat cea mai mare destoi
se.va urma cu supărarea
d
cân
ă
cut
plă
iubiţilor
îi
a.
va
n6stre nu ne
a. vaelelor'; pe. viața pre
are
cin
zmă
acesteia
6să
a
uvi
ere
nec
mit
.
ă tri
marea saii
toţi dregătorii, că dup
pe
ăm
uncite
por
inţ
red
cele
înc
din
vă
in
fii
noştri
câtuşi: de puţ
te
aba
i
veţ
vă
vedede
cu
ă,
ce
tre
domnesci porunc
pici odiniră nu von ne alunecă: abă.-:
...
te.
ăta
-ar
jos
cât de les
şi cele de mai
noscând Domnia Mea nii de. obște, suntein şi
rea. Fie-vă sciut că, cu
Gme
tena. din calea cuviinţei

şi se înşală toţi

fe-căreia altei greşeli, afară nu
porniţi după cuviință spre' ertate a
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“Primul Divan al lui Ioan Caragea este ast-fel compus:
“Mare

Ban

Dinu

Filipescu,

Radu

Golescu

Vel Vornic al ţărei de sus,

Grigorie Brâncoveanu Vel Vistier, Grigorie Ghica Vel Logoftt de țera
de sus, Iordan Slătineanu Vel Logofăt de ţâra de jos, Radu Slatineanu Vel Vornic de ţâra de jos, Costache Suţu mare Hatman, Dumitrascu

Racoviţă

Vornic

al

3-lea,

Istrati

Creţulescu

al

4-lea

Vornic,

Vornic al obştirilor ceva mai apoi (1814) Iordache Slătineanu, Mihalache Manul Vornic de politie, Mare Căminar este Alex. Mavroco-dat, Dumitrache Manu e mare Comis, Ștefan Nestor este mare Clucer
cu drept de scaun în Divan imediat înainte de Vel Căminarul Mavrocordat, Iordache Tufeanu mare Stolnic, Mare Postelnic Vlahuţ.

mai din învinovăţirea hrăpirei şi a nedreptăţii, cărora nu numai fapta

ci şi singura

numire

glăsuindu-se

în

ne s&lbătăcesce, în cât milostivirea o
avem

riîvnă

să fim

blândi

și milostivi,

dilele Domniei

mele, într'atâta

socotim drept greşală
într'atât nu

putem

'şi pe cât

tăgădui că

în putinţa n6stră nu este de a nu fi straşnici şi nemilostivi, în cât mărturisim că făr” de saţiii vom adăogă cea mai « strașnică pedâpsă,
întru care poltim a nu fi siliți să ajungem şi pentru ca să nu ne

musire cugetul că pedepsim mai înainte 'până a nu face cunoscută
domnâsca n6stră voinţă și hotărîre, iată întwadins vă poruncim cu

strășnicie.
cele mai sus arătate: îngrijiţi dar cu bună luare aminte a
nu ne aduce în.stare ca aceea de a nu put să ertăm. pe cci ce se

vor abate și nu vor urmă hotărita şi nestrămutata domnâsea nostră
poruncă, care acum urmâză a se pune în faptă de înşi-vă după datorie; fiind însă că acâsta voima se face cunoscută și către toţi locuitorii de obşte,.vă poruncim Domnia Mea, ca să orînduiţi înt'adins

o di întru care să adunaţi întrun loc pe toţi bătrânii şi fruntașii de

la fieş-care sat, și întru audul tuturora să se citâscă acâstă carte
a
Domniei mele, ca să le fie şi lor sciută porunca n6stră, adecă
vouă
tuturor de obşte supuşilor locuitori, şi să nu se tăinuiască voinţa
ce

avem

că, pentru coa mai mică năâpăstuire

şi cel mai. uşor jaf ce veți

cercă, să veniţi fără de sfială şi fără do îndoială a vă jălui către
înşine
noi, găsind tot-deauna uşi deschise, și audul Domniei Mele
a pururea

gata de a da ascultare jăluirilor vâstre, şi fiind încredinţaţă că atunci
domnim cu mulțămire, când suntem către voi ca nisce
părinţi.
Acest cuget al. nostru 'earele este înființat,se cuvine fivesci
negreşit
a vă
îndemnă mai cu prisos ca să păziţişi din parte-vă
mai
cu
osîrdie
datoriile vostre, 'ferindu-vă însă nu care-cumvaşi având
pricină dom- n6sca n6stră îngrijire. și părintâsca dorire, să supăraţi
în: zadar audul

nostru, alcătuind cele ce nu vor fi în fiinţă
şi jăluindu-vă fără de cuvînt, pentru 'că de o veţi dovedi prin ani&nuntă
cercetare.că aţi ar&tat lucruri neadevărate,

atunci negreşit şi:
cuviinciGsa răsplătire. In toemai dar pe cele după dreptate, vă veţi luă
mai sus arătate se aștâptă
ȘI cea din parte-vă cuviinci6să urmare Și fiţi sănătoși.
1812 Noembre 25

(Cod.

LĂXIV, fila 1,

ca

aliata
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ca
nu întârgie,
“ Abia este instalat acest prim Divan şi loan Caragea
Aşă
anului 1813 să introducă: în el schimbări.

mai înainte de finea
de Vodă ca mare vistier
Grigorie Brâncoveanu care fusese chiamat
Zilot — ales ca cel de.la
şi carele eră — după avătarea cronicei lui
1) nu împlinesce nici
care ţâra aşteptă mai cu încredere îndreptare,(
t prin marele Ban Const. '
jumătate de an de vistiernicie şi este înlocui
domnia în frîi de nu se
Filipescu, pentru că Brâncoveanu <ţineă'
devenit vistier, în 15 Iunie
put6 mişcă la relez. (2) Constantin Filipescu
ca
1813, este

înlocuit

în Bănie

de

Golescu.

Radu

In . locul acestuia,

Isac Ralet, vechiii partisan al
mare Vorn. de ţâră de sus, aflăm pe
eanu ca Vorn. de ţâra de
lui Dinu Filipescu. In locul lui Radu Slănic
i găîn .1814,
i Vistier şi apo
jos, vine îndată C. Filipescu, ruda marelu
de jos,
ţâra
de
trece Logoi.
sim pe Barbu Văcărescu, iar O. Filipescu
al
Vorn.
acesta va trece apoi
în locul lui Iordache Slatineanu, care
Loieă locul lui. Grig. Ghica ca
obştirilor (Iunie 1814). Grig. Băleanu
1813. Costache Suţu cedâză marea
gofăt de ţâra de sus însă în anul
a fi spătar, căcă. postul eră
hătmănie lui Gr. Balea şi se mulţămesce
n
Da
mai bogat în havaeturi (3).
In Aprilie 1814, C. Vlahuţ

E
nic îndată după
Postel
semnâză ca

marele

al 2-lea rang după 0. Filipescu.
Ban Radu Golescu, care acesta ține
este numit Vel Logofăt de obiIn 1814 Februarie, Fotache Stivbeiti
se face.: Vornic de: politie Alex.
ceiuri. In locul lui Mihalache Manu
Vel Comis. Alex. Ghica e Vel Clucer
e
Xenciuleseu. N. Şuţu esto în 1814
tei
a
:
în locul lui Nestor legistul (1)...
lor dintre C. Filipescu şi DomIn 15 Iulie 1814, în urma neînțelegeri
mare este dată :lui C.

şi Bănia
nitor, Radu Golescu trece Vistierhie
al 3-lea, Iordache Filipescu ocupă
Creţulescu. Băleanu devine Vornic
în 1814
sus. Cei-lalţi rămân neschimbaţi
postul de Logoiăt de ţâra de
Ce
căruia vine un Bibică Constantin.
afară de Mavrocordat, în locul
în
1814
Lulie
în
îl aflăm

s'a întimplat cu Vlahuţ nu putem

locuit prin Iacovache
Iacă. Divanul

Rizu.

în 28 Ianuarie

spune,

N

dar

a

a

i.

1815:

a

cel mai numit şi
Fănuţă, eră pe vremea aceea
e
seri
nu,
vea
nco
Brâ
orie
(1) Grig
tă învăţătură, firesce
tâte,: adecă împodobit: cu “înal
ales boier al patrici despre
cât toţi, carele şi. îmbrăţişă
şi după nâm mai slăvit 46
|
Ea
Dlajin şi tienit, bogat forte
(pag. 109).

=

întocmiri.şi rostiri
ul muscalilor.
tr&ba visteriei șia ţărei cu bune
se” deduleise la visterie din timp e
u
pesc
Fili
C.
109.
pag.
Idem
(2)
ÎN
i
to.
Acâsta o dice şi Fănuţă, loco cita
(3) Cod. LXXVII, fila 28.
(4) Cod. LXXVII, fila 1%.
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Golescu

Vel

Vistier,

a
C. Creţulescu Vel Ban, Părintel
e Gh.

Arghi-

ropulo biv Vel epistat, spătar, Barbu Văcărescu Vol Vornie
de ţâra
de sus,C. Băleanu Vel Vornie de țâra de jos, Mihalache Manu
biv
Vel Vornic de ţâra de jos nazirul (epistat) Vorniciei obșştirilor,
Gr. Bă-

leanu

Vel

Vornic

al 3-lea.

'Teodorache

V ăcăreseu

Vel Vornic

al 4-lea,

" Iordache Filipescu Vel Logofăt de ţâra de sus, Scarlat Grădişte
Vel
Logofăt de ţâra de.jos, Fotache Stirbeii Vel Logofăt al
obiceiurilor,
Iacovache Rizu Vel Postelnic, Grigore Ralea Vel IIatmnan,
Alex. Lilipescu Vel Vornic al politici, Atanasie Hristopol Vel
Vornic al străinelor pricini, Al. Ghica Vel Clucer, Bibică Vel Cam,
N. Suţu Vel Co.
mis. (1).
-„In Iulie 1815 se schimbă Vistiorul: în locul lui Radu
Golescu aflăm
pe Grigore Ghica. Asemenea pe D. Racoviţă la Vornicia
ţărei de sus
în locul lui Barbu - Văcărescu.
,
In anul 1816 (5 Ianuarie) sunt schimbaţi în Divan
următorii boeri:
C. Vlahuţ redevine mare Post. în locul lui Iacovac
he Rizu. D. Racoviţă
e Vornic de

țâra

de sus. M. Manu

ieă

Vorihicia

obştirilor.

Gr:
Filipescu devine Vornic de țera de jos. Teodor
Văcărescu din al 3-lea
Vornic se face al 4-lea. Mihai Racoviţă e Vel
Logofăt de ţâra de sus.
Toma Creţulescu e numit Ve] Logofăt de obiceiuri
. In luna Aprilie
1816 Arghiropulo este întărit titular al Spătăriei.
La 28 Aprilie Iordache Golescu succede lui Se. Grădişteanu ca
Vel Logotăt de ț6ra de
jos, iar Pană Costescu înlocuesce pe Al. Filipesc
u în Vornicia politiei.

Matei Cantacuzino devine Vel Clucer, iar
Scanavi ruda lui V odă, după
nevastă, este: Vel Comis.
...
A

In 1817 Noembrie, găsim Divanul compus din
Radu Golescu Vel
Ban, Grigore Brâncoveanu Vel Spătar, Barbu
Văcărescu Vel Vistier,
D. Racoviţă Vel Vornic de ț6ra de sus, M. Manu
Vel Logofăt de ţâra

de

sus, Gr. Băleanu

Vel Vornic de țâra de jos, Alex. Mavrocordat
Vel
Postelnic, Const. Dudeseu Vel Vornic al 3-lea, Petrach
e Retorides Vel
Logotăt
Golescu

de sus.

al străinelor pricini, Ion Stirbei:
Vel Vornic al obştirilor. N.
Vel Logotăt de obiceiuri, Al. Filipescu
Vel Logofăt de ţâra

: Divanul la 1818 Maii4,
|
-- Isac Ralet Vel. Ban, Gheorghe Arghiro
pol Vel Spătar, Barbu
cărescu Vel Vistier, Dumitrașco Racoviţă
Vel Vornie de ţera de
Constantin

Văsus,

Bălăceanu Vel Logofăt de ţâra de sus, Iordach
e Slătineanu
Vel Vonniede ţâra de jos, Alex. Mavrocordat
Vol “Postelnic, Const.

(1) Cod. LXXVII, fila 220. Verso, |
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Logofăt al străiDudescu Vel Vornic al 3-lea, Petracho Retorides Vel
loan Stirbeii
nelor pricini, Grigore Ralea Vel Logofăt de obiceiuri,
'de ţâra de jos, DuVel Vornic al obştirilor, Alex. Ghica Vel Logofăt
PI
.
.. .
mitrache Irisoscoleo Vel Vornic de' politie.
August -28.
1818
la
ări,
Frei luni aproape după aceea iarăşi schimb
Eacă noua compunere în parte a Divanului:
ca Spătar, Grigorie
Radu Golescu Vel Ban, Arghiropol rămâne
ţâra de sus,
de c
Vel V orni
„Ghica Vel Vistier, D. Racoviţă rămâne
sus. In locul lui P. Retorides
Const. Bălăceanu Vel Logetăt de ţâra de
ni. Mih. Cornescu este Vel
este Nestor, Vel Logofăt al str&inelor. prici
a
a
e
Vornie de politie.
e Vel Vornic de ţârado
La 1 Septembrie 1818 Istrate Creţulescu

sus, Ştefan Bălăceanu Vel Hatman.

|

pc

țărei sub Ion . Caragea posedem
Cu referinţă la administraţiunea
i
fică ast-fel:
documente inedite cari se pot clasi
e
Si
„i
I. Relativ la Divanul Domnesc:
itului şi Episcopilor, ca
opol
Mitr
a) Pitac din 5 Martie 1813 adresat
ședințele Divanului în gilele hotă
să nu mai lipsescă de a asiste la
Domnitorul provâcă pe toţi boerii
vite (1). Cu pitacul din 14 Noembre,
:.:
ria, să vină.regulat la Divan (2);.
Divaniţi să-şi facă mai bine dato
Divan
e Episcopi pentru ca să wie la
(1) Pitac câtre Mitropolit şi cătr
i

în

dilele

cele orânduite.

torilor de
olite şi Sfinţiilor V6stre iubise
face la
d
Prea Sfinţia Ta părinte Mitrop
cân
an
Div
la domnescului
uia
înd
'or
şi
pi.
sco
epi
eii
a se află în DiDumneg
oria obrazelor ce se cuvine
Domnia Mea
nd
dilele cele orînduite şi dat
"bine sciute, mirare avâ
ne-urmare
re
van într'aceleaşi dile, fiindu-vă
Vst
lor
ţiei Tale şi a Sfinţi
la domde
gile
e
văgând din partea Preaostin
acel
tote
în
lipsind mai
rie;
dato
tă
dui
tru plăgă
nos
net
al
tă
c
la aces
ea iată print” acest domnes

ace
im, ca de astădi
nescul nostru Divan; de
şi Sfinţiilor vostre porunc
e
"al
i
ţic
fin
aos
Pre
d facem Domnia
tac, scriom
nduite ale s&ptămaânel cân
orî
cele
le
dile
tote
niei, să înîn
înainte
ce aveți către haractirul Dom
a urmat din
s
cum
Mea Divan, urmând datoriei
ca să ve aflaţi faţă, după
“Tolco pisah
.
Mele
i
grijii a veni negreşit,
nie
Dom
i porunca
nţa
voi
şi
este
aşă
şi
e.
i
vechim
Ia
|
Di
spd.- 1813, Mart. 5.

(Cod. LXXIV,

fila Dope

veliţi ea să facă judecdţile.
(2) Pilae a se strînge boerii

i: Mele dumnţ-ta Vel'Logofăte:de
nic
Dom
rul
voe
s
eio
din
ere
şi
t
sti
Gin
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între: Divaniţi,

dintre foştii Divaniţi,
Aşă fură boierii: Biv
Văcărescu şi logofătul

fără

funcţiune

activă,

de

membri

cu misiunea de a luă şi ci parte Ia judecată.
Vel Banul Radu Golescu (1), Vornicul Barbu
ţărei de sus Constantin Dudescu. (2)

țâra de sus Iordache Filipescule, am luat Domnia Mea însciinţare, că
dumnâ-lor veliţii. boeri nu urmâză datoria dumnâ-lor a se stringe la
locul cel orînduit în tâte cele-lalte ile afară din Dumineci şi sârbă.
tori şi dilele în cari facem noi Divan, ca să caute pricinele de jude.
-

căţi ale norodului, din cari pricini se prăpădese săracii şi alții ce au
judecăţi în cheltueli, perqând vremea în zadar, precum am luat Domnia Mea pliroforie din multele jălbi ce ni se dau, și zapciii se îndrepteză cu dumnâ-lor boerii, că nu se string, şi dumnâ-ta ca un îndatorat
ce ești a griji de acestea, ca să nu vie îrâba a. audi de la alţii, o cun6scem cusur al dumi-tale; ci dar poruncim straşnic, ca să
porunca acâstă a Domniei Mele la toţi dumne-lor veliţii boeri, ca arâţi
de acum
înainte, în tâte 'dilele cele orînduite

pentru

des de diminâţă la locul cel orînduit şi să

căută

pricinele

și să nu mai

audimde

acum

căutarea: pricinelor

ste

până

înainte

la
că

prînz
stai

să vie

a se

Gmenii

pergendu-şi vremea în zadar din pricina nestringerei dumnâ-lo
r,.și
cari din dumnâ-lor boeri nu vor urmă a veni, te îndatoră
m
pe
dumn6-ta să vii să ne arăţi, deosebit să dai strașnică poruncă
şi zapeiilor
ca să aducă. și pe ipotesiari cu tâte sineturile, ca
să nu facă vre-o zăticnire Şi din pricina lor, că se vor pedepsi strașnic.
Tolco pisah pd.
1814, Noembre 14.
(Cod. LĂXIV, fila 135).
SE
Vel Logofăt.
(Pecetea pd.)

(1) Ze loan. Gheorghe Caragea

voevod

i gospodar zemle

vlahiscoie

: Cinstit şi credincios boierule al Domniei
Mele, d-ta Biv Vel Bane
„Radule. Golescule, pentru bun ipolipsis ce
avem asupra d-tale ca un
boier bătrân şi cu sciinţă de pricini şi obicei
uri de ale pămîntului şi
cu pracsis îndestulă asupra judecăților,
spre a se descoperi dreptul
fieş-căruia, ca pe.un boier destoinie întru
acestea, iată printi”acest
domnesc al nostru pitae te orânduim între
d-lor veliţii boieri îm=

preună. judecător, și ca un boier Divănit,
poruncim a te află. tot-d:auna și la domnescul nostru Divan, în
dilele
cele orînduite, când se
caută pricini de judecăţi înaintea nostră.
Tolco
pisah pă. — 1816
Fevruar 3.
|
|
Mai
Asemenea pitac sai făcut orînduindu-se
şi
d-lui
Vornicu Barbu
Văcăre—scu
Fevru.
ar 6.
(Cod.

LAXIV,

fila 237

e)

|

|

(2) Cinstit şi credincios boierule
gotete de ţâra.de sus Constantine. al Domnici Mele, d-ta biv Vel LoDudescule, fiind-că şi d-ta ca boier
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divaniţi

Acestor

iraturi ca

neavând
acest scop

Ioan

suplimentari

divaniţi

boierii

lefelor să servâscă IGîă

Casei

dişilor judecători divaniţi suplimentari.

lefile'şi fix6ză, prin: un

Caragea adaosă

b) La 1 Iulie 1814, loan

anumită :16îă

Jalea, adecă: în activitate. (1) Cu

Nazirului

ordonă

Domnitorul

le. fix6ză

Caragea

unora din. veliţii
noii chrisov sporite havaeturile logofeţilor mari și
de mare şi se pâte
Vornici. Catalogul sumelor .de perceput este destul
de la schimbacând
uni,
funcți
vedâ în notă. Cum să fie stabilitate în

i

rea funcţionarilor eşiă căștigul marilor logofeţi? 3).
patriot ce eşti, se cuvinea

te arstă

cu

slujbe

în trebuinţele patriei,

ului, ce se caută de
dintre cari una fiind şi trâba. judecăților norod
nostru pitac iată
scul
către d-lor veliţii boeri, iată printr'acest domne
la Divanul d-lor. veliţilor

te orînduim împreună divanit şi judecător
'orînduitele ile; ca cu toţii
unde să urmezi a te află tot-deauna la
dreptate pricinile de juîmpreună să căutaţi după cuviinţă și după
, precum

la acest Divan
decăţi ce se orânduesc de către Domniâ Mea
împreună cu d-lor: cei
iarăși
afli
te
să
şi la domnescul nostru Divan
''Toleo pisah gpd.— 1816,
lalţi boieri veliţi în dilele cele . orînduite.
e
a
August 20.
E
E
D
(Cod. LXXIV, fila 265.) ..
Vel Logoltt.
DRE
i

ti

(Pecotea gpă) |

i

odar “somle vlahiscoie.
(1) Ia Ioan Gheorge Caragea "Voevod i gosp
Cinstit şi credincios. boierule

al

Domniei

Mele,

duninâ-ta

biv

Vel

al casei lefilor, fiindcă pe dumnBane Grigorie Brâncovene Nazârule
orînduit Domnia mea. boier
lui Logofătul Constantin Dudescu l-am
i, de aceea: poruncim. d-tale
boier
divanit între cei-lalți dumnâ-lor veliţi
cului, mai înainte

'dumnâ-lui: Vorni
ca I6fn ce se dă de la acâstă casă
al treilea, să se dea'de acum
ciei
vorni
cinul
până a nu se cinsti cu
20 ale
. Dudescu începându-se de la.
înainte dumne-lui Logofătului
August: DL

acestii luni. Tolco pisah epd. — 1816,50
(Cod. LXXIV, fila 26
IEI RI e
N
(Pecetea

(2) Orinduiala

precum
i

-

m

|

gpd.)

ti

aa
Vel Logofăt.

i

jera de sus și: de jos
avaelurilor logofeţiilor mari e de Domnia Alea.
cătr
de
vai întocmil acum
ME

Ru

tea

PO

PT

panat

tal. bani

pp,

de 'la:'departameni de 'ju decătoriile Divanului şi:
:
28,— dela cărţile
i
turile Craiovei. :
judeţe.
la cărţile judecătorilor de prin
de
28,—

: ::---:

(162

aj

Din

<Orînduiala

tal. bany,

URECEIĂ

avacturiley Lodofeţilor»

pi

.

,

n

adusă

în

notă,

se pâte

!

!
28,— de la cărţile condic
ilorde
. prin judeţe.
,
++ 875 d-lui Vel Logofătul ar
o
de țera de sus] de la cărţil
e de căpitănii
3,75 >»
»,
» „ .D
>»
>» josf
spătăresel.
890
|
o»
»
»
>»
>»
Sus]
del
a cărţile do polcovnici
890
ij
jos ] de judeţe.
î:84;—:de la” cărţile. vătășeilo
r -de plaii.
De la cărţ
de il
egumen
eie de
“lea, să se iea după puterea cele dWiîntâiă, al doilea și al troimănăstirilor
14,— de la cartea de huzmet
boeresc greci;. |
ide
la chris6vele

„asemenea

|

de

isnafurilor celor
al doilea mână,

de frunte;

asemenea de al treilea mân
ă
ăi
..84;— de la cărţile stărosti
|
ei
cav
afi
lor, i a cuingiilor, i a tela
la
lilor și
bragagiilor. :
„.28,— de la cărţile de al -:
IIIlea
Log
ofăt de Craiova.
„.28,— asemenea de la cărţ
„tarilor Craiovei, ile de al III-lea Logofeţi ai departamenIN
" 28,— de'la'cartea' de pol
a
cov
28,— de la cartea polcovnic nicie de. Craiova.
ului de Cerneţi.
28,— de la cartea Îuy al
Il-l
ea armaș de la Craiova.
28,— de la cartea lui al
:
II-lea portar de la Craiov
10,— de la cărţile Logofeţil
a.
or Divanului Craiovei.
„10,—
=
5,—

de la cărţile Logofeţilor
mitropoliei, i ai episcopii
telei seaunelor. :
lor Şi a S0ua
.
a
de la cărţile pentru obic
eiurile moșiilor fiind-că
sul jălbilor ati rămas,
se fac în do-

i:
- 13,60 de la cărţile vătașilo
26,— de la: cărţile 'Protopopr. de ţigani,
ilor.
4
1.8,—

pa

-

de la cărţile: Yorniceilor.
. !....
Da
de la. cartea. starostei:
de neguţători..
'de-

î:34—
la
î::11,— de:la
32,— de la
5,— de la

cărţile
cărţile
cărțile
cartea

d tîrg.
i...
E
|
de cercătură,: dijmăr
i.
it
evit
,
.
ISspravnicilor, -î.
î..
SIE
de postelnicel, ce se: înnoes
ce, .
5—. oi»
pi
ce se face noii.
1,-- de la fieş-care jalbă »
cu pecete.
îi

18

Joan:

Poruncim

Gheorghe

Domnia

Caragea

. Voevod

î. gospodar

zemle

Mea ca

-

vlahiscoie. .:

avaeturile ce se arată mai
madea să se urmeze a
sus la fie-care
se luă de acum înainte
dup
întocmit. acum de către
Domnia Mea Şi. dumne-vos ă mijlocul ce s'a
feţi să îngrijiţi a se pun
tră veliţilor „LOogoe în orînduială.—1814,
Iulie 9...
(Cod. LĂA
V

pag.

26):

DI

Rae

Sa

.-

ISTORIA

vedea cum

Ilvisovul

n'a rămas
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serviciit de ori ce specie, de la care marii dem-

ţiă cei mari,
de îralurile noue ce s'ati întocmit:a luă. logofe ai
:
4-lea.
al
şi
8-lea
i vornicii al

li se încredinţâză
Domnii şi oblăduitorii cărora de :la Dumnedei
ai, ca: prin drâptă
găduită.
stăpâniri de ţări şi popore,: datorie netă
a slujbei ce se
sarcin
grea
şi cu cât este de:
chibzuire să cumpănâscă,
săvîrşesce de către cea dintâi

stare

de

boieri

slujbaşi

dregători

al Domniei

ai' lor, cum

şi: al: ţărei, cu

de obşte
dodreptele slujbe şi strădănii ale: lor să
u
pentr
atâta şi dregătorii
l
folosu
arele
fieş-c
adecă
aveă
a-şi
Dândâscă cuviinei6sa răsplătire, spre

şi de către toţi ceilalţi

i şi spre a simţio analogă
sti potrivit cu sarcina şi greutatea slujbe
după ce dar dumnezessca promângâere din rodurile ostenelilor sale;
miluit cu: Domnia şi oblăduirea
videnţă ne-ail învrednicit şi ne-aii
iei şi am sosit aici în domValah
a
acestii de Dumnedeii păzită ţeră
rivite întoemiri . ce le-am găsit
nescul nostru scaun, între alte nepot găsit'am şi câtevaşi din dregttmecute cu vederea şi ne îndreptate,
nd întru 0 învederati: năpăstoriile celo mai dintâiii ale ţărei curgâ
venituri cu alte asemenea. dregttuire, adecă cu totul nepotrivite la căci :dou. din vorniciile cele mari
torii mari ce sunt de. acecaşi stare, Vosrnicul al: patruleatot
, venitul
Vel
adecă Vel Vornicul al treilea şi alt,
se dă
:ce-li
l6fa
la
decât numai
şi folosul ce aii nu: privesce la
merge
niei
străda
a
şi
i
atea slujbe
po câte taleri 500 pe lună, iar greut-alte dregbtmari
i se folooricare
cele-l
şi
ca
vă
potri
o
injugată şi. de:
din 10trei
şi
e. venituri. Aşijderea
ăt
sesc şi se dobîndesc cu îndestulat
Logof
Vel
i
sus,
de
făt:de ţâra
ail
ce
gofeţiile cele mari, adecă Vel :Logo
ul
folos
şi
ul
:venit
tot
obiceiuri,
de ţâra de jos şi.Vel Logoiăt 'dela l6fa 'ce li se dă: po. câte. taleri 350
ă
iarăşi nu privesce la alt: decât
al înnoivei chrisâvelor ce se urmâz
socoti
'se
pe lună şi la nu prea puţin folos
a
e
apropi
se
“ce
şi la altele
mai: sus
numai la Domnie nouă, cum
ă năpăstuire ce .cârcă acesteşi vădând
„&dut
dar
ă
Ac6st
drept nimica.
ă,
n6str
întru bună cunoscinţa
slujnumite dregătorii, luându-o
numai cu: numele și cu greutatea:
mari
sunt
ui
hatul
că aceste dregttorii
masla
e Divanului gpd și. ale:
bei, ci de o potrivă fac la tmebil mănate cu cele-l-alte, ci încă cu:mult
aceste
țerei, iar la folos nu numai nease
din cele mai mici dregătorii; care
-alte
cele-l
mai puţin şi de cât chiar unele
cu
trivă
deopo
iu
Wîntâ
cea
dregătorii fiind-că sunt de starea ce se orînduesc de Domni în; cercejudecând dimpreună t6te pricinileşi şedători iarăși împreună la -tâte jutarea dumnâ-lor. veliţilor boeră işâză la Divan înaintea Domnului,cu
cu cale
decăţile 'pricinilor câte se :înfăţ
ia Mea şi vădând că nu este
iubire do dreptate judecând Domn orii ale” Domniei şi ale “țărei. întru
adecă
a se lăsă acest fel de mari dregăt
a slujbelor sale cu a se folosi
o aşa micăşi prâstă 'răsplătire dă, find: mai vîrtos sciut că: ettinătanumai cu o: puţină: I6fă 'cs'li:se s'a tăcut rînduelile acestor. lefi, n'are
tea lucrurilor vremei întru care. ta scumpete. ce curge acum întru tote
întru nimic asemănare cu cumpli
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nitari ai Dvanului

să nu

culâgă

beneficii:

administraţiunea,

justiţia,

felurimele
de lucruri, precum de faţă este vădut; iată printr

'acest domnescul nostru chrisov, hotărîm și riînduim la aceste
mai
sus numite
dregătorii acâstă adăogare de venituri care mai
jos pe anume le arătăm și.mai întâiă pentru doi veliți dvornici
al treilea şi al patrulea,

rînduim ca, de acum. înainte peste l6fa de
„dă de la:;visteria Domniei Mele, adăogăm sătaleri 500 pe luna co lise
li se dea alţi taleri 250
ca să-aibă fieş-carele lofă pe lună po taleri
şi osebit de acâstă 16fă
să aibă a lua și dela tâte povernile saii 750
velniţe
câte cazane se:vor afla făcând rachii de neguţă le pegufătoresei veri
torie în tâtă ţra, de
fieș-care cazan po taleri 15, din care taleri
7?
bani
60 să-i ica Vel Dvornicul al treile
iar cei-lal
a,ţi taleri 7 bani 60 să-i iea Vel Dvorni
cul al
patrulea, iar velniţele i povernile sai cazane
le veri câte vor fi în totă
(era: ori mănăstiresci, ori boeresci până
la Clucer de arie, acelea tâte
să:fie cu totul apărate şi nedajnice
întru nimic, iar când se vor da
în arendă să plătâscă arendașul acei
taleri 15' de cazan, ca unul ce
se neguţătoresce cu povarna, precum
cazanele. cele mici însă ale locuitorilor se urmâză şi la vama grîului;
țerani ce le aii pentru folosul
ȘI negoţul lor, să fie cu totul apărate
de
acâstă răspundere. Al doilea
pentru logofeţia. cea 'mare de (era
de sus, acâstă: dregătorie fiind-că
este însărcinată cu t6tă trâba Divanului,
protocolind atât tâte hotărârile câte se săvîrşesc prin înfăţişare
la
Divan
înaintea d-lui, cum şi
altele: câte, sunt în partea acestei dregăt
orii,
bez
din cele ce se cuvin
in. partea Logofeţiei de ţâra de
ai ales având şi osebire la greutatea maslahatului mulţimei pricinjos,-m
elor, ce osebit în tote i se orînduese
de la: Domnie în cercetare, încă. și
"dea nu se face cel mai puţin cusurîndatorată fiind a avea îngrijire
la eftacsia Divanului “domnesc,
i-la judecătoria. dumnâ-lor veliţilor
boeri,
i la Divanul de la Craiova
cum şi de a-Și urma și a și păzi toţi
calemg
iii
Divanului i zapciii, cum
SI toţi slujbașii acestor mai sus
numite
judecăt
orii,
datornica slujbă
a lor în t6tă. vremea, cu cuviință
şi cu dreptate este dar a avea și
Venitul ci Gre-care deosebire, pentru
la
aceea şi rînduica.
m,de acum
inainte, peste l6fa 'de taleri 350 pe
lună ce i se dă de la vistieria Dom.
niei. Mele adăogăm să i se dea
alţi

taleri 150,ca să'aibă l6fă pe lună
po .taleri. 500; să aibă-a lua încă
câte taleri unul la pungă do la
huzmeturile, peste taleri 2 ce. lua
tâte
până acum,
po „taleri 3 la pungă, cum: şi de la ale cutie ca: să fie de acum înainte
i.să aibă.a lua iarăşi câte
alţi taleri unul:la pungă, să -aibă-a lua.
şi:havaet de la: pricinele câte
„se hotărăsc. prin judecată:
la Divan

înaintea Domnului, însă de.
la prieinile'ce vor fi pentru împliniri
_Să'se-iea avaet pentru întărirea de bani saă pentru. lucruri mișcătâre
îi şi. puterea, pricinei, adică de la anatoralei în trei. stări după 'cumivă
Starea. d'intâiii să ieă taleri .:150
de la starea' al] doilea să ieă.
și
taleri 15, iar de “la al treilea
să se: ieâ
de la taleri 35 Şi până la taleri. 15,
şi acest
să-l] iea :jumătate
“Vel Logofătul
de “ț6ra de sus, iar jumătate să havaet
se iea de cel după vremi
care se. va afla.

însărcinat și orînduit ostenitorul, cel care
citesce înain.

biserica, breslele,

comerciul,

financele,

sunt

contribuabili

e

gofețişi ai marilor Vornici.

PI
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a

tea Domnului, fiindu-i trepta sa în numirea

locului

marilor.

:

logofeţiei

Lo-

i

al doi-

Domnului şi se.ostenescâ do
lea, ca unul ce slujesce năpristan în faţa
hotărîri ; asemenea să:se urmeze
citesce, sintesesce şi scrie domnescile
u lucruri stătătâre, cum moşii,
pentr
şi la pricinile ce se vor întâmpla
după starea ce vor fi, să se înhanuri, prăvălii, vii, pămâîntură, ia răşi
, adică de la.starea întâiu .să se
doiască havactulce mai sus se arată
a să 'se ieă taleri: 150, iar de la
ien taleri 300 'şi de la stareaal doile
până la .taleră 30,şi să se împarţă:
al treilea să se ieă de la taleri75
&t pentru protocolit şi jumătate
jumătate să se iea de Vel Logof
delniţe de mo-

preţ puţine, cum:
orinduitul ostenitor, iar câte vor fi de
asemenea lucrură stătâre mică,
alte
şi
şie, bucăţi de loc, pogon de vie
de cât taleri gece şi să se împarţă:
de la acestea să nu ieă mai mult
ătul şi jumătate orînduitul :ospo din dou& jumătate adică Vel Logofsă se ieâ numai câse
împlind
tenitor, şi aceste havaeturi orînduim
a
judec
va:
se
ci
nu-l va. câştiga,
nese bani s6ii lucruri, ori acaret şi î a rămânea cel părit nesupărat
că fără dreptate îl cere, şi se va hotăr
mişcătâre şi nemişcătâre, dându-se
de cererea banilor sâii lucrurilor
celui pârât, atuncăsă nu se urmeze
hotărîre a rămânea în stăpânirea turi, ci numai un puţin filotimos
havac
i se
acestea de mai sus cereri de
u că şi-a câştigat judecata.şi
pentr
,
pâriît
acel
da
al
sâi;
să fie dator a
ul
pârit
întru apărare de către
de
ca
dă domnâsea hotărîre la mână
uim,
rînd
enea
ţâra de jos asem
treilea pentru Vel Logofătul de
350 pe lună cei se da de la visteria
ri
tale
de
l6ia
acum înainte peste
de acum,
se dea alţi taleri 150, ca să aibă huzmeDomniei Mele, adăogăm să i
tâte
din
şi
să aibă a lua
înainte l6fă pe lună po taleri 500; ă peste taleri doice lua până acum
pung
la
unul
un irat
turile încă câte taleri
taleri 3 la pungă, cum se urma
Dicele
ca să fie de acum înainte po
condi
din
cum cum s'a. v&dqut
al logofeţiilor celor. mari dupăînece s'aii acoperit trecându-se cu vevei,
vanului, care de la o vreme
ce se dati. judecătorilor, Craio
derea, cum de la cărţile domnescii judecătorii de pe la judeţe Şi concărţile
adică divaniţii, departamentarii,
şi. ale căpitanilor, i de la huzme
lor.
vnici
poleo
e
cărţil
la
de
i
i,
e.
dicari
cărțil
cărţile egumenilor și de la

e logofeţilor
vătaşilor de plaiuri, i dela
âvele isnafurilor, i de la cărţil
scutite, i.
turilor boerilor greci, i chris
celor
elor
scaun
poliei, ai. episcopiilor. şi a.

Craiovei, ai mitro
pentru cărţile scutinţei moșiilor
da
în deosebită f6ie, ce se va se
să
duim
orin
e,
anum
arată

coprinde
şi pentru altele tâte câte se vor
care seprin
Mea,
pecetluită de Domnia
ăţii,
drept
tul
cuvîn
tot
ica havaetul după
de

Logofătul
me, şi aceste havaeturi Vel' | judeţelor ce
după cum s'a urmat din vechi
a
parte
la acel ce vor cădea în
de jos, iarăși de
țera de sus să le ieă de
ţera
de
l
fătu
Logo
Vel
şi.
s,
de.su
ţării
ale
Losc
se nume
jos; al patrulea pentru Vel

ţării de
peste l6ia
la judeţele ce 'cad în partea
vânduim, ca de acum înainte. adăogăm
enea
asem
Mele,
goiâtul de obiceiuri,
ie
i se da dela “visteria Domn
de taleri 350 pe lună, ce
V. 4. Urechiă.—Tom.

X.— Istoria Românilor.
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- Aducem

în note şi diverse acte

de

-

rînduire

în

slujbe

ale Divanului: a) postelnicei, 5) logofeţei de Divan, Iuz-bașa
Vornici al 2-lea. (1)

subalterne
de Divan,

să i se dea alţi taleri 150 ca să aibă de acum înainte 16fă
pe lună po
taleri 500; să aibă a lua încă câte-talari unul la pungă de la huzmeturi peste taleri 2 ce lua până acum, adică la pungă po taleri 3,
cum şi de la ale cutiei precum s'a dis mai sus la Vel Logofătul de
ț6ra de sus, i de

de la Vel Ban

ţâra

până

de jos;

să aibă

aluă pentru f6ia mehterhanelei

la Vel Logofătal departamentului str&inelor, po

taleri 50, de la Vel Clucer.
po taleri 40, de la Vel paharnic până la
Vel Comis po taleri 30, de la Vel Serdar şi până la Vel Sluger po

taleri 20, de la Vel Pitar până la Vel Clucer de arie po taleri 15, şi
de la cele-l-alte po taleri 10, căci de la acâstă dregătorie se cuvinea
se da fdie pentru mehterhanea boerului ce va. îmbrăca caftan, ca de
la un Vel Logofăt al obiceiurilor, iar nu de la cestractarul visteriei
precum fără orînduială s'a urmat până acum; aceste mai sus arătate
adăogiri

de

venituri

ce

orînduim

cinci dregătorii, poruncim
ca

mutare.

Rugăm: dar

Domnia

Mea,

la

mai sus

să se urmeze şi să se păzâscă

şi pe cei din urma nâstră frați Domni

numitele

cu nestră-

să bine-

voiască a întări şi Domnia Lor aceste rîndueli- de venituri ca nisce
cuviincidse şi după dreptate adăogate la aceste dregătorii; şi am în-

tărit hrisovul acesta cu însăși domnâsca n6stră . iscălitură şi pecete,
i
cu credinţa prea iubiţilor Domniei Mele fii: Gheorghe Caragea
Voevod,

Constantin Caragea: Voevod şi cu sfatul dumnâ-or cinstiţilor şi credincioşi boerilor veliţi ai Divanului Domniei Mele: pan Constantin
Filipescu Vel 'Vistier,.pan Radu Golescu Vel Ban, pan Constantin Vla-

huţ Vel Postelnic, pan. Isac 'Ralet Vel. Vornic de țâra
. de sus, pan
Barbu Văcărescu Vel Vornic ae țera de jos, pan Dumitrașco
viţă Vel. Vornie al treilea, pan Iordache Slătineanu Vel Vornic Racoal obŞtirilor, pan Dumitrache Racoviţă Vel Voroic al patrulea,
pan
Grigore
Băleanu Vel Logofăt
de ţâra de sus, pan Constantin Filipescu Vel
Logofăt de ț6ra de jos, pan Fotache Stirbeiii Vel Logofăt
pan Constantin Suţu Vel Spătar, pan Grigore Ralea Vel de obiceiuri,
Hatman, pan
Atanasie Hristopulo Vel.Logofăt al străinelor pricini,
pan Alexandru
Ghica Vel Clucer, pan Alexandru Mavrocordat Vel. Căminar,
pan Nicolae Suţul Vel Comis şi Ispravnie, pan Grigore Băleanu
Vel Logofăt
de 6ra de sus și s'a :scris chrisovul acesta la anul al doilea dintru
întâia Domnie a. Domniei Mele, aică în oraşul scaunului
Domniei Mele
Bucuresci, la anul de la nascerea Domnului Dumnegei
şi mântuitorului nostru Isus Christos, 1814 Iulie 1, de Chiriţă
Logofăt de Divan.

(Cod

LĂXXPII fla 187,

(1) Cartede postelicel,

i

4

| AMilostiio Bojiio: Il Ioan Gheorghe “Câragea
Voevod i gospodăr
zemle vlahiscoie. — Fiind-că am miluit Domnia
Mea şi la făcut pos:
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d) Am

arătat în urmă

în Principate.

importanţa
pacea

Ori cât, după

ce ieă
de

o

telnicel, "i-am. dat la mânile

lui acâstă

afacerea supuşilor străini

la 1812,

domnâscă

din Bucurescă,

P6rta

carte

ca să

a n6stră

postelniceilor şi să aibă .prifie sciut şi cunoscut că este în 'orînduiala
oc
20,
vileghiul cel obicinuit.— 1814, Martie
i
(Cod. LXVII, pag. '303.)

(Pecetea gpd.)
ia Mea pe ......-şi
Zemle Vlahiscoie. Fiind-că am miluit Domn
acâstă domnâsca nâstră
lui
le
mâini
la:
Pam făcut postelnicel, i-am dat
este în orînduiala' postelniceilor şi
carte, ca să fie sciut şi cunoscutcă
lei: pe; drepte vitele sale de
să aibă privileghiul cel obicinuit al scute
ai şi “alţi postelnicei: Drept
ce
la
dijmărit şi vinăriciii, după orînduia
ca să cunâscă pe mai sus nuaceea poruncim la toţi câţi se cuvine l, i saam receh gpd. — 1814,
mitul boerul Domniei Mele de postelnice
e
a
aa

August.

LL

Si

a

(Cod. LXXV, fila 129 »,)

slujind. o
12 cărță la 12 postelnicei ce. se află

n6stră carte boerului Domniei
Zemle Vlahiscoie. Datam domnâsca telnicel,
ca să aibă privilegiul ce
pos
Mele ....... ce se afla slujind adecă să fie. apărat cl şi casa lui de din vechime aii avut postelniceii, alte orîndueli şi podvedi ce vor eși
rîndul dăjdiilor vistieriei şi de supărat să nu fie, aşijderea şi ale lui
e.
slupe ţâră şi pe tirg, de nici unel
ricii i dijmărit, ca unul ce Ne ă să
vină
de
âscă
scut
să
adec
drepte bucate
milă,
ca să aibă şi osebită
de
jesce ; ne-am milostivit asupra-i
resci de fumărit, de, căminărit, doi
Bucu
în
aici
lude
şi
scutâscă şi o cârciumă
ţie
vor” fi: pe alte cârciumi, să
vamă şi de alte angarii ce
tluitură după
pece
cu
ţi
scuti
die,
.daj
de
ă
Gmeni streini şi fără de pricin
De care posale.
i
case
'Qe posluşania
fie
să
ca
riei,
viste
la
supărare
duia
orîn
întocmai “să fiţi următori și
runcim la toţi câţi se cuvine :receh spd.—1814, Decembre 10...
i
împotrivă să nu faceţi, i saam Vergului.
_
ilie Pruţescu din mahalaua
a
u
Gheorghe Puhos tot de acolo.(ati murit Iulie 26 let 1818 şi s'ail orînDinul sin I6n din Scaunele a Polcovnic, 1818 Iulie o
aa
duit în-loe Gheorghe sin Iorg Armaşu.
i
sin
Grigorie de la Sărindar
'*
alaoa Fântâna Boului.:
i
Diamandi Angri din mahbise
rica Amză.
Gheorghe Didiţă de la alaoa Mihaii-Voqă.
e
Teodor Vătafu din mah mahalaoa Antimului.: 0
Mihale Călăfiteanul din
DE
Losif-de la Mihaii-Vodă.
tantin-Vodă.
Cons
lui
l
Costi sin Ion din hanu
l.
tânu
oveş
Tîrg
Gheorghe Dudaș

PTA

Ano mm.

y

cei.
19 adecă doi-spre-gece postelni
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„autoriză pe Domni să nu 'recunâscă de buni sudiţipe acei făcuţi dintre locuitorii ţărilor,
tot rămân un număr
fârte mare de sudiţi. Eacă

Impreunăcu acestea s'a mai făcut încă o cârtetcu numele Gheor-

ghe Logofeţel că s'ai făcut postelnicel cu acest .privileghiă de cârciumă i scutelnică, lipsind «că se află în slujbă»,
(Cod. LĂAXV, fila 116 v.)

- Zemle Vlahiscoie. Fiind-că
postelnicel pe Constantin. sin

am miluit Domnia Meaşi am făcut
Andronache ot. sud Dâmboviţaot satu

Tărâceni, i-am dat la mânile lui acâstă domnâsca n6stră carte, ca să
fie sciut şi cunoscut, că este în orînduiala postelniceilor şi să aibă pri-

vileghiul cel. obicinuit a scutelei.pe drepte bucatele sale, de dijmărit
și .vinăriciă, după. orînduiala ce aii şi aţi postelnicei, să ţie o pivniţă
i o prăvălie aici în oraşul Domniei Mele Bucuresci, scutită şi apărată
de t6te dările ce daii alte pivnițe şi prăvălii, cum şi pentru ajutorul
posluşaniei casei sale să ţie și lude doi 6meni străini şi fără de pricină de dajdie, scutiţi şi apăraţi de rîndul dăjdiilor i de alte podvedi,
cărora să li se.dea şi pecetluituri de la vistierie după orînduială.
Drept aceea, poruncim la toți câţi se cuvine, ca să cunâscă pe mai
numitul boerul Domniei Mele de postelnicel, i saam, receh gpd.—1815sus
,
Ianuar
30.

ÎN

|

(Cod. LXXV, fila 117.)

a

o

nâstră

carte ......

Carte de logofeţel de Divan.
Zemle

Vlahiscoie.

“pe carele după

S'aii dat

alegerea

acestă

d-lui Vel,

domnâsca

Logofăt de ţâra de sus Grigorie

“Ghica, Pam făcut Domnia Mea Logofăt de Divan, deci
să aibă, privilegiul carele ai şi cer-lalți logofeţi de: Divan, adecă
să fie apărat atât
el cât şi tâtă casa lui de rîndul dăjdiilor visterici
i de alte angarii și
podvedi, cum.şi drepte bucatele lui scutite şi. apărate
, stupii-i rîmătorii de

dijmărit şi vinul ce'l face în viile lui de vinăriciă, precum
şi
o cârciumă să ţie în oraşul Bucurescilor scutită și apăra
tă
de
fumărit
,
de căminărit,: de.

vamă, de vinul domnesc, i de ortul vătășese şi de
tote angariileşi dările ce vor eși pe. pivnițe i cârciu
me, urmându-se

scutela cârciumilor logofeţilor precum din . vechime s'aii
acum. Asemenea să ţie şi lude un om fără pricină „de urmat până
dajdie, pentru poslușania

lor, visteriei,

casci sale, care şi .acela să fie apărat de rîndul, dăjdiiasemenea să ţie :și lude doi. după -catastihul
visteriei,

precum aii şi cei-lalţi logofeţi, pentru care și poruncim
: Domnia: Mea
la toți câţi se cuvine, ca pentru tâte câte se coprinde mai
mai să fiţi următori că așa este porunca Domniei Mele. . sus: întoc-— 1813, Fe-

vruar.

ll.

(Cod. LXXP, fila 61,

a

e

N
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ea: V. V. ordonă Vistiepitacul cu care, în.21 Ianuar. 1813, Ioan Carag
între birnicii ţărei a acelor.
rului anchetă asupra sudiţilor. şi. trecerea
:
cu nedreptul sudoţiţi :

Vel, Vistier pentru .sudiţi.

Pilde către dumnâ-lui

zemle vlahiscoe.—
Ia Ioan Gheorghe Caragea. Voevod. i gospodardumnâ-ta Vel Vistier
bocrule al Domniei Mele,

Cinstite şi credincios

, că aici în ţ6ră se urmăză o
fiind-că prea înălţatul Devlet Sai însciinţat
consulaturile străinelor Curtă
mare catahrisis cu facerea sudiţilor de către
s prea înalt împărătesc firco so află aică, într'adins Ni sai timi
mul ce urm6ză a.se pune în
man copringător şi poruncitor de niza
adecă: câţi vorfi locuitori ai
lucrare de acum înainte pentru sudiţi,
puși al “prea puternicei împă&ţereă dela strămoşii lor sâii vor fi,su
părţi se întâmplă de vin aici în
răţii și avându-și locuinţa lor la alte
țeră, pentru

vre-0 xvremelnică

trebuinţă

a neguţătoriei, lor, (afară din

dece luni ale sorocului ce
în curgbtâre diastimă de opt-sprecei cari
r din urmă încheate tractaturi ale
se coprinde în al şâptelea cap al celo
e “cu. Aîmpărăţia Rusiei, lăsându-și
păcei între prea puternica împărăți
e vor
şi precurmându-și ori-ce înclinar
patria lor,. vîngendu-și averea
a la Rusia şi de acolo vor veni
fi avut cu patria lor se vor înstrăin
ţi
neguţătoria lor) toţă, dicem, cei-l-al
aici în ţâră ca nisco străini cu

ie. spre
prin osebire, să se dea în dajd
afară din cot mai sus artaţi
orînduiala
rnicei împărăţii şi a se urmă
a rămâncă iarăşi ai prea pute
i
Domnia Mea, ca îndată ce vei prim
im
cea veche. Drept aceea porunc
înăl
prea
rei
inde
r copr
acest domnesc

_Iâ Ioan

-

Gheorghe

Caragea. Voevod

î gospodar zemle vlahiscoie.

jalbă de către dumnâ-lui
ce ni se dă:printracâstă nice ză curte, să i se dea
Vel Isprav
mnâ-tale
şi de
Vel Vistier, poruncim du
şăi acest tainat de bucate
-ba
iuz
i
ulu
tor
lui
de acum înainte 'jă
jos:— 1813, Martie 10. După

—

ăto
al nostru pitac, care este urm

plirotorii

lumînări 'ce se arată: mai

"*. Prea Tnălţate Domn,

2

ă, făcând cerică “Tale de la acestă jalb
inaţi Domni
lum
După luminată porunea înMărdil
te
ain
din
ele:celor mai
că
it.
ofor
plir
m
ate
m'a
de buc .pe di, de
cetare,
tain câte trei patru feluri
iuz-başa de Divan. avea
„ocă. de
la cuhnia. pd, şi câte. trei

i
osii a arătătă: Măric
A
care nu dipsiiii

a

y

de
lumînări

sei pe

e 4.
1813, Martiva
Tale, — 10159

lună, pentru

Vistior.|
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tului: firman; numai decât “să
ispravnicii judeţelor din t6tă

se facă poruncile "Domniei “Mele către
ţârai către dumnâ-lui Vel Dvornie al

politiei, ca să cerceteze cu soumpătate şi pe câţi îi. vor găsi că nu se
cuvine a fi sudiţi, după noima ce s'ait dis mai sus, şi vor avea pa-

tente, fără: de a ţineă' în s6mă

acele patente, îndată să-i

dajădie,. ca și pe. coi-l-alţi locuitori

și

ai țărei şi supuși al prea

aşedi

la

puternicei

împărăţii şi să trimiţi aici însciinţare de numele fioş- căruia câţi se vor
găsi la fieş- -care. “judeţ, sa să se trâcă la catastihul Visteriei” între cell-alţi birnici, ferindu-se însă ispr avnicii î6rte, cca nu care cumvași cu
pricinuirea. aceşti porunci să. facă cea mai mică. catahrisis a supără
şi pe vre-un sudit din cei adevăraţi, căcă cuvînt de îndreptare nu le
va rămâneă.. 'Toleo pisah.—1813, Ianuar 27 (1).
In fav6rea. sudiţilor f6rte mulţi rămaşi, Ioan Caragea înfiinţoză o
autoritate judecătorâscă ad-hoc, sub nume de: Depar tamentul streielor Dr icină. Căpetenie

acestui

departament

numesce,

în

30

Noem-

bre 1812, pe „boerul căminar “Atanasie Hristopolo: Acest demnitar noă
ieă loc în Divânul domnesc în. urma lui Vel Vornic al politiei. Până
în 1817 Hristopolo inu este schimbat, In acel'ari îi succede Petru Retoride |
și în August, 1818 coste Ștefan. Nestor.
_
|
Noul acest, tribunal are a judecă afacerile dintre sudiţi şi 'raele, dar
și dintro sudiţi șşi sudiţ, cari.
e vor voi să câră judecata nouei autorităţi (2).

"w
|
Coă.. LXXIV, fila 14, v.
(2) Porunci pe la îspr aunici, pentru înlesnăreea judecăților acator streini
a

de alte

curţi.

:

|

Ie Ioan Gheorghe Caragea Voevod îi gospodar zemle vlahisc
oie.—
Dumnâ-vâstră ispravniecilor din sud...... sănătate, fiind-că pentru
în-

lesnirea căutărei trebilor şi pricinelor celor adevăraţi sudiţi ale străinelor curţi câţi. se află aici în tot, ţinutul. domnescei nostre ţări,
am
întoemit "Domnia
; Alea un osebil . departament, numindu-se. al 'strei:

nilor, şi: căpetenie al. acestui departament am. orînduit pe. dumnâ-l
ui
cinstitul și credinciosul boer.al Domniei Mele, Biv Vel căminar
Atanasie Hristopolo, de aceea iată înti”'adins vi se face cunoscută
acâstă

întocmire şi vă poruncim

Domnia

Mea, ca de astăgi. înainte

pentru

veri ce pricină va ave sudit cu raia, dintr acest judeţ, ori
sudit cu
sudit de sub altă protecţie şi vor, aletpă. la judecătoria. pămîntâ
scă,

şi în, scurt pentru ori-ce pricină ce priveses asupra sudiţilor 'dintr” acest
judeţ, să aveţi a corespondarisi cu dumnâ-lui mai sus numiţul boei,
iarăși, prin dumnâ-lui veţi luă. „cuviinci6sele răspunsuri și poveţui şi
după voinţa şi porunca Domniei „Mele; ci „dar într acestași, chip. ri,
să

urmaţi negreşit.—1812,
(Cod. LXXIP,

Neombre

fila 30.)

30.

ISTORIA

Acest Departement

at în 1815 August
al străinilor pricini:a fost mut
a Sf.
,
torul Hristache în mănăstire

nte Doc
14, în camerile ce ocupă înai
, de lângă
Joan, cea desfiinţată în 1895

e) Dscă Hătmănia
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Casa

de

deposite. (|)

. -.

...

ea dobândesce un
nu e o nou5 slujbă, cel puţin
Diva-

l de numire : de Hătmănia
adaos do. atribute şi iea şi adaosu orul Ioan Caragea dice chiar, că
ombre 1812. Domnit
nului, în 26 Dec

lui, la care
numind-o Hătmănia Divanu
a întocmit o nouă dregătorie
osul: boerul
dumnâ-lui cinstitul. şi credinci
pe
m
acu
it
ndu
ori
şi
şi căam
Suţul Hatmanal: Divanului
he
tac
Cos
ul
man
Hat
e
Domnici Mel
i) iar datoria
Visterie
de lu

(bez vătafu
pitenie al zapciilor Divanului adecă: în. dilele co se vor căută judeta,
în Divan
acestii dregtorii să .fie: ac6s
să se afle numitul boer faţă

Divan,
căţi la domnescul nostru
judecăţi se
.:şi ori câte pricini de
nă
mâ
în
l
băţu
cu
e
idr
stând în pic
la taleri una mie: 'cincă
dato către. Domnia Mea, de

vor îvi prin jălbi
prin dumnâ-lui
se 'orînduiască, la judecată
să
ea
acel
tâte
sus,
în
-se . de
sute
al. Divanului, Şi hotărîndu
iar
numitul boer Hatmanul

mai sus
împlinirea lor,
dumnâ-luisă se. facă şi
Domnia Mea, iarăşi prin
ri 1,500 să-i: orînecă vor fi până.la tale
cele-l-alte madele câte iad
ei să se şi împlizapeii Divanului! şi prin
n
pri
il
cei
obi
ă
ț6ra. de
dup
ă
duiasc
dumnâ-ta Vel Logofăt de

uncim.
nâscă, care acest nizam por Divanului, ca să se urmeze întocmai de
De
sus, să se trâcă în condica
embre 26 (2.
Dec
,
812
e—1
int
îna
şi în Muntem
acu
l al XVIII-lea, sa creat
olu
sec
în
ă
înc
cum
i date
ut
Am văd
şi nuci atribuţiunile ce era made
,
man
Hat
Vel
de
a
ie 1813,
nia domnitate
agea mai dă, în Ianuar
Car
.
une
cţi
fun
stă
acâ
Prin
în Moldova la
e hătmăniei moldovene.
ăin
str
ul
tot
cu
e,
nou
te
atributele hătrelui Hatman atribu
6, Caragea. fixă din noii
181
.
re
mb
ce
De
8
la
de
hrisovul
a
aaa
E
mănici de Divan (8)...
n
.
.
Da
|
i
(1) Vegi cod. LXXIV, fila 214
ti
9. ..
Pecetea gpd.

Cod.

LXXIV,

fila

de Divan:
ibuţiunilor Hatmanului
atr
a
e
sar
fic
de
(3) Iacă chrisovul

_(2)

"“ Ohrisovul

hătmănicide orânduelile şi iratul

hiscoie.—.
î. gospodar zomle . Vla omenire
od
ev
Vo
a
ge
ra
Ca
Ia Ioan Gheorghe ar fi îost când sar -fi putut păzi între le, paSfint şi dorit lucru re şi ar lipsi. cu totul zăvistiile, turburări de. alte
obştâscă îrăţie şi uni „care acestea. aduc. împreuna mulțimecă o. acest

şi prigonirile,
enirez dar fiindcontenit:pe ticăl6sa omdin
vâcul cel aurit, nici ai
răutăți şi mâhnesc ne
povestesce
se
ce
,
ere
rec
pet
tă
fe] de ferici

timile
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“5 Dintre logofeţii:II ai Divanului se'rînduesce unul. însărcinat spei>

fost vre-odinidră,

PCRLi

nică este de credut că va .puteă “fi. vre-o dată .de

acum. înainte, de aceea datorie. mare şi neapărată ai toţi aceia cărora
de către: Dumnedeeasca pronie li s'au încredinţat.domnia şi oblăduirea

de. norâde, ca să se osârduiască
din t6tă vîrtutea întru cât privesc spre

potolirea prigonirilor ce 'se ivesc pe tâte

dilele, spre aflarea şi desco-

perirea

ce voesc -a năpăstui şi spre

dreptăţii, 'spre

împotrivirea: celor

îndestularea “celor :năpăstuiţi; pentru: care judecătorii, s'aii întocmit,
orînduindu-sela dînsele: din partea stăpânirei judecători, ca să descopere şi, să hotărască dreptatea după pravili şi zapeii, ca să pue în lucrare hotărîrile judecătorilor şi să supue pe ceico năpăstuesc,
ca să

întârcă înapoi la cei năpăstuiţi cele luate fără de dreptate: Dintracâstă
dar pricină îndemnându-ne şi Noi îndată ce am sosit într'acâstă ereştin6scă şi 'domnâscă-:a.n6stră ţâră (întru a.căruia otcârmuire suntem

orinduiţi, după Dumnedeeasca
voinţă), am orînduit pe unul din dumn6-lor. cinstiţi şi credincioşi boerii Domniei Mele epistat asupra împli-

nirilor și dărilor dreptului fioș-căruia, după ce se hotărăsce, numind
pe acest boer Vel Hatmân al domnescului nostru Divan, iar sfirşitul
acestei: orîndueli a fost, ca să dăm tărieşi putere acestui săvîrşitor al
pravilnicelor hotărîri, spre a: puteă tace cădutul mumbaşiret. asupra
năpăstuitorilor și spre a-i face cu mai multă înlesnire şi mai mare străjnicie pre cei, năpăstuiţi stăpâni asupra dreptului lor, şi tot către acest
sfîrşit privind şi voind

ca să dămla cel după

vremi

Vel

Hatman

al

domnescului nostru Divan trebuinci6sele mijlâce spre înlesnirea săvîrşirei pravilnicelor hotărîri și tot-de-odată :să legiuim și cât se cuvine
a luă pentru alo d-sale. osteneli .și să-i poruncimcu desluşire câte se
cuvine a se păzi. pentru. buna orînduială a domnescului nostru Divan,
iată întocmim și legiuim printw”acest domnesc al nostru hrisov orînduelile de mai jos

arătate:

.|

"1. Zapeiii domnescului nostru

DE

ENE

Divan, ce. ati fost până :acum, să fie

supuşi de acum. înainte la dumnâ-lui Vel Hatman, numindu-se zapeii
că hătmănici, alegându-se.de către dumnâ-lui şi iarăşi prin dumnâ-lui
să se arăte la Domnia Mea, spre a se îmbrăcă cu caftane, când atunci

ai a li sc da de către noi și pitacuri.
2. Numiţii zapeii să fie şâse la număr, adică vătaf de aprodi, vătat
de păhărnicei, vătat de Divan, Ceauş de aprodi, Ceauş de păhărnicei
„Și: Ceauş'al hătmăniei.
i.
e
3. Tote jălbile de obşte câte sunt pentru pricini de “judecăţi şi se
orînduese la departamenturi, la veliţii vornici, la veliţii logofeţi şi la
domnescul nostru Divan, să se buiurdisâscă de acum înainte la dumn6-lui Vel: Hatmanul Divanului, ca să le înfăţişeze la acele judecătorii

prin zapciiice sunt sub dumnâ-lui.

i

+ 4. Zapeiii hătmăniei să aibă venit deciuiala acelor: pricini
câte nu
vor trece peste taleri 2.000, iar la pricinile câte .vor trece.
peste. taleri

2.000, deciulala să: o ieă dumnâ-lui'
Vel Hatmanul.
a
„5. Fieş carele zapeiu când își va luă deciuiala de la vre-o
pricină din
cele până -la taleri
2.000, să aducă

acea: eciuială ao pune la obştâsca

—-

N
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cial cu

vorniciilor 'de:.sus. şi

afacerile
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de. jos.

Divanul,

la

Ia27. e

ÎN

ie şi la fieş-care două luni deschicutie, co are a se păstra la hătimnăn
zapciii de
artă banii: ce vor fi strîns toţi e
qându-se acea cutio, să împ
E
aa
o potrivă.
să nfie supuşi
copiiii din casă do Diva
şi ei
rnic
hă
pă
dii,
apro
6. Toţi
r'înşii câţi
dint
da
:a
manul să aibă
la hătmănie şi dumnâ-lui Vel Hatse slujască cu ei la „pricinile ce .s6 vor.
să

zapciii, ca
Ia
DDR
et
e.
-ear
i
â-lu
dumn
orîndui la fieg
la
ese
rdis
jălbile .ce so. buiu
â-lui
1. Dumnâ-lui Vel: Hatmanul, d-sa
le către zapciii, ce sunt sub. dumn
cele
pita
scă cu

va voi fieş-căruia

pitacul
să le orinduia
cători. să - fie datori: a arătă orinduit
s'at
şi zapeiil înfăţişându se „la jude
ină
pric
încredințare că acea
|
hp
dumnâ-lui Hatmanului, spre
atit
ai
iii
l

-

oti
dator a ţinea
făt cu caftan,.carele să fie.
logo
un
aibă
3. Hătmănia'să
c la-hătmădues
:de t6te:jălbile câte. se: orîn
ai
.
condică cu bună 'desluşire
lor.
le
rîri
hotă
lor de :tâte :buiurdismele şi
iii
zapc
de
i
ul
nie, cu numerele
man
Hat
Vel
i
de dumnâ-lu
9. Când se. va face împlinire: i do lucruri mişcătâre,.să ieă geciuială
bani
nţă mai
co sunt sub dumnâ-lui, de
tor lucrură cât va fi prin puti
aces
uire
preţ
se
ndufăcâ
pe deplin,
e iai
ai
am .dice case,
adevărat.
cum,
âre,
şcăt
nemi
do lucruri
patru
10. Când vor fi pricini
pentru tote. cele. d'intâiii să
ci
atun
i;
moşi
şi
ieă
moră
ri,
şi
a. lor:
prăvălii, locu
cea adevărată: preţuire
facă
se.
să
i
moși
uri
lucr
ru.
de
pent
iar,
felurimi
ă,
a: treia parte din qeciuial
face
va
se
când
i
dumnâ-lui Vel Hatmanul
numa
însă

la

acel

zapciii.

.

pui

trei de stînjen,
să ieă drept qeciuială taleri tor nemișcătâre lucruri, de.la unul din priânirea tot la același.
mutare de stăpânire a aces
iar când va r&mâneă stăprur
-alt,
cel-l
i.la
părț
să ieă. aplos.filo- ..
i
telo
goni
felurimi de luc
âiu
dint
e
acel
la
de
de stânjen.-.
obraz, atunci
timon.să'ieă taleri unul. tele părţi
filo
t
drep
e
moşi
la
de
,prigoni
timon iar
prin judecată, că unul :din
11. Când. se va dovedi -pizmă muncea să „năpăstuiască. pe. .cel-l-alt,
din răul săi cuget și în cmit de:Domnia -Mea--maj: dinainte se va înşi: cheltuelile; părței. cei
după pravila ce s'a înto
le
et de. a plăti pagube
ruri
datoră acel cu răi cug îi acea pricină. pentru-bani, sei pentru luc
re
va
căt
decer „de
năpăstuite, atunci
unele .ce fără dreptate secu răi. cuget,
ca
i
lin
împ
vor
s0
nuşi.
şi

l mincinos
pârîş fără de cuvînt, ace , iar. de vafi pricina pentru
ală
iui
sa, jumbtate qec
.stăpânire,:să, 50
să plătescă, spre osânda
nu.se face mutare. la
:că
e
tât
cu
re,
ătâ
mori a treea. parte
lucrură nemişc
case, prăvălii, Jocuri şi' fi::pentru. moşii
tru
pen
ă
îns
ti,
plă
a
osândâscă
C orce. .cerea, lar de :va
uril
ee
o
din qeciuiala preţului 1 lucrstânjen. _
-.de
orînduială
a
dut
_că
i
păz
a
să plătâscă taleri trei
Hatman,
Vel
lui
nâcele l-alte
dum
la
i
or
dat
an
Div
19. Să fie
r. la domnescul nostruile cele mai vechi, iar
elo
cin
pri
ei
şăr
ăţi
înt
asupra
ăţişeze tot-d'âuna: pricin
vremea ŞI să se
judecătorii, adecă si înf
, ca să nu-şi piargă
ani
i
RSI
țăr
IN
lor
ori
uit
loc
PRI
indu-se:.mai vîrtos ale
ltu
che
şi:
lor
e
bil
ă
tre
uc
ad
de
să
-se
ca:
ndu
e,
psi
ici
'li
ăşn
sa str
păgubâscă
tman să facă cuviinci6

mişcătâre
cel co s'a arttat

Vel Ha
“ Ta. Dumnâ-lui:
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nuar 1813

cere “domnitorului

spor

de. l6fă-şi

de

scutelnici pentru

A

:

înaintea judecătoriilor pe tâte. părţile: şi când -vre-unul din prigonitele părţi se arată cu îndărătnicie. să prelungâscă înfăţişarea lor la

judecati,

să-l îndatoreze

pe

acela,

ca

ori

însuşi

să

se înfăţişoze,

s6i

vechil să-şi orînduiască, spre a luă siirşit pricinile. Către acâsta să fie
„dator a trimite aprogi cu. ale domniei-sale volnicii, ca să aducă pe
aceia ale cărora :pricini vor fi orînduite la judecătorii și ci îndărătni-

-cindu-se

zăbovese
pe

afară

şi dosesc

de judecată;

precum

asemenea

şi după hotărîrea 'judecăţei să fie dator a arâtă îndată anaforaoa
la
amândouă părţi
şi le
când unul din ci nu va fi mulțămit să-l îndato„reze a-şi da apelaţie în vreme, ca să înfăţişeze pricina la cele
mai
mari judecătorii... e
ec
a
14. Dumnâ-lui Vel Hatmanul aflându-se faţă la judecăţile dumnâ-lor
veliţilor boeri, să' îngrijâscăa se păzi căduta bună orînduială
'prin
zapeiii ce sunt sub dumnâ-lui şi când va fi a so face. domnesc
al
nostru
Divan, să dea de 'scire mai înainte dumnâ-lor boerilor,
aflăla Divan, după obiceiii, precum și dumnâ-lui să se. ca să vie a se
afle tot-d'auna
la ' domnescul nostru Divan şi să aibă gata po amândouă
părţile pri:
gonite, ca să' nu se întâmple hazmoaii.
|
Ea
Poruncim încă şi 'domniei-tale Vel Hatmane al Divanului,
să aibi a
urma întru t6te întocmai precum mai sus se arată,
|.
DIR:
:* Drept aceea am; întărit hrisovul acesta cu însăşi domnâsca
'n6stră
iscălitură și pecete! şi cu credința prea -iubiţilor
Domni.ei
Mele fii:
Gheorghe Caragea - Voevod, Constantin Caragea
Şi dumnâ-lor cinstiţişi credincioși boerii veliţi aiVoevod, martori fiind
Divanului Domniei

Mele: pan Radu Golescu Vel Ban, pan Grigorie
Brâncoveanu Vel Spătar, pan Constantin Vlahuţă Vel Postelnic,
pan: Grigorie Ghica Vel
* Vistier
, Isaac Ralet Vel. Vornic de:ţâra
pan

de sus, pan Mihalache
Vel Logofătde ţâra de sus, pan. Grigorie Băleanu
Vel Vornic
de ţâra de jos, pan Constantin Caliarh Vel
vornic al treilea, pan Iordache Golescu Vel Logofătde ţâra:de jos, pan
Toma Creţulescu Vel
Logotăt de obiceiuri, pan Pană Costescu
Vel Vornic al politici, pan
Atanasie Hristopol 'Vel Logofăt al străinelor
pan Matei Gantacuzino, Vel. Clucer, pan Gheorghe Scanavi pricini,
Vel.
Comis
şi ispravnic,
pan Mihalache Manu Vel Logofât de ţâra de
sus, şi sai :seris hrisovul acesta întru al cincilea an dintru întâia domnie
a Domnici Mele
aici in scaunul oraşului Domniei Mele -Bucuresci,
la
anii
de la nascerea' Domnului Dumnegeii şi mântuitorului
Decembre'8, de Chiriţă dascălul slovenese.. nostru. Isus Christos, 1816
-. ..
Da
i Mihalache Manu
Manu

:Vel Logofăt

i. (Pecetea:gpd.)

"â' loan: Gheorghe
_Cinstit şi

de

ţâra.
de

sus, procitoh.

.:

Caragea. Voevod i gospodar zemle vlahiscoie.

credincios boer al' Domniet Mele
fiind-că dumnâ-lui Hatmanul: Costache . Suţul, ce'dumnâ-ta Vel Vistier,
prin osobit pitac al

acest

(1) “Adevărat

slujbaş.

.

i

Domniei “Mele: ati

E

NE

funcţionar

o,' că:'acest

a

se

_

IE:

orînduit Vel Hatman
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aia

e

avea de . lucru.
Ie
3

oc

piei

al
şi: căpetenie

al Divanului

împlinirea,
.este sciuţ, urmâză „dar.ca spre
trebuin-,
şi
zapciilor Divanului, precum
.
aibă
ii cu care. s'aii însărcinat, să.

datorică acestei dregător

ilăcul doimriieiea, pricinelor câte prin zape
ndim' domcioşii slujbași, spre săvârşirare
poru
a
acee
de
judecată;
salo se orînduese în cercet pricdeină de dajdie să i se dea 6meni cincă-

nici-tale, ca din Gmenii fără ! Divanului, cari: găsindu-se isă li:se dea
decă numindu-se: ai Tătmănici , iar pe lângă cci-l-alţi: cinci: zapeil 'ai Dii
: Mele
ni la fieşşi pecetluiturile Domnie
să:;r&mâie numai câte 20 6me
an)
Div
de
arie: :
Ianu
vanului (boz. Vătat
1815,
Vistoriei.-'Tolco „pisah.—
șa
iii
t
care din suma co oră. sciută
e
;
eri
i:
si
13,)
fila:
po.
IV,
LXX
are
a
(Cod.
a
A
3
i
zmei
lativ :
pe
pati
pe
(1) Eacă actul re

t Voinicieă
ă de a.se orândiui, LogofăE
e
Anaforaoa veliţilor Vornicghe
t
S
.
tul
iti
. Logofă
"Gheor
a

.

pr)

priit

ule. Vlahistoie.—
a Voevod. gospodar. zen a se face acestui
ge
ra
Ca
he
rg
eo
Gh
n
Ioa
de
Io
ei de. taleri.30 pe lună
Cât pentru „adaosul lefnâ-lor veliţiloi:, Vornic, peste cei-l-alţi taleri 20
Gheorghe Logofăt al dum ai Divanului, i câte taleri 30 a luă'dejla fieş
ea
ţi
tar
ofe
ară
log
ţi
-n6
l-al
ndu
fii
coltă
ce ati
d “se orînduesce, priimiMea
, şi ea. întocmai să
caro Vâtat de plaiii cân
ia
mn
Do
m
ări
înt
o
ă,
nic
vor
lor
poruncii ca
iţi
dumnâ-lor vel
sus; iar pentru scutelnici,i ce sunt orînmai
qis
i
s'ai
cum
pre
tre
ţă
se urmeze
adaoge pe lângă ceă-l-al
tă
numai lude doi să se mai. de Divan, şi orînduiala ce mai sus, se ara
lor
ţel
nâofe
log
dum
i
a logofeţie
duiţi la fieş-care
at dintracâstă slujbă
crehotărîm să fie nestrămută vreme se va, puriă cu destoinicie şi cu
cât
.
, Lanuar 30..
veliţilor dvornică în
datoriei slujbei lui.—1813
dinţă, spre împlinirea.
,
LARA

A

i

(Cod. LXXIV, pag. 119)
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“rel: Logolăt.
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DDR

a
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IEI
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i
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e,
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,
ăm inăiţimer
ăt
ar
a
for
duitși un Loana
în
ă
or
cat
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eră
Ca
și de .jos
sus
de
ei
țăr
a
s păzea
tos
actico"ȘI
ciilor iar mai vîr
, cel care. eră mai pr
lui
anu
Div
luminaţii
ţii
de
ofe
iă
Log
ndu
gof&t dintre
mai la pricinile ce se orî
nu
nu
atorat a
ie
înd
nic
Vor
eră
la
or
napristan
amul „plaiuril
niz
,
tru
pen
şi
ori-ce
ci.
,
tru
dică pen
Domni în cercetare
emea lot, ţineă şi con ea i trageri cu
vr
la
i
nc
ru
po
ele
ce se făc
face obicinuit
ale
cât şi ale hotărniciilor
pricini ale vătăşeilor, ări de locuri ide uliţe':şi la faceri de bintelscu
ur
şi.
es
pr
ă
îm
ș6r
la
lef
i
a
tăr
ave
rep
t
înd
pricină 'că acest Logoiă
ă scumpetea. vremei ne:
dup
aici în politie 'şi din
ân,
Div
de:
ţel
ofe
Log
un.
are
ce
ia
practicos” Logofăt sai
nicii ace
utăţile; cel 'vrednie' și
gre
ă
âsc
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și
săând
put
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“ 9). loan: Caragea amintind vechiul obiceide a se Dbuiur
disi jalbele
norodului fără ca acele jalbe să fie cetite în faţa lui
Vodă, numai de
calemgiul Divanului în: unire cu un boier rinduit
ad-hoc de Domnitor,
rînduesce
pe biv Vel. Post. Constantin Suţul cu acâstă funcţ
iune,
hotărînd,

ca: buiurdizmelesă fie pe viitor semnate de acest

funcţionar
şi contra-semnate'de câlemgiul Divanului, medelnicerul
Chiria
c (1).
E
”
pt

tras după alte chiverniseli şi sai orînduit
acela fiind un an de ile s'aii: tras şi une-oaltul iarăşi vrednic, care Și
ri rămân vorniciile fără
de nici un Logofăt, alte:ori
şi. de -are câte un prost Logofăt şi într'acâstă ne-orînduială ai. fost 'vorniciile
de câtă-va vreme. şi se află
şi acum şi: pătimesc discolii la săvîr
şirea poruncilor Măriei “Tale, ci
fiind-că bună voinţa Inălţimei Tale o
cunoşcem că esto spre tâtea
se păzi întru înfiinţarea ce se cuvin
e şi este cu cale a fi ŞI la acâstă
dregătorie un Logofăt practicos, am ales
fătul ce a mai fost,ne rugăm Măriei Tale,do vrednic pe Gheorghe Logoca pentru o bună orînduială
ce se cuvine a se:ţineă, să

bine-voosci Inălţimea 'Ta a se prostichi
leîuş6rea acestui Logofăt peste taler
i 20 ce iea Logofeţii de Divan încă
taleri 30 precum și peste orînduiţii
scutelnici alți lude patru sait pe
cât Inăţimea Tate

vei milostivi,
'iea Şi de la fieş-care vătaf când
se face taleri 30 spre -a fi pentru săosten
elile şi ajuto
de a fi îndatoracu
t 'paza înfiinţărei slujbei 'acestuirul -casei sale şi
Logofăt să i se
dea şi luminat sinet spre a fi nestrămu
tat.—1813, Ianuarie 27,
- Radu

"Golescu :Vel Vornic, Dumitrache
Racoviţă Vel
Creţulescu Vel Vornic,
:a
|

Vornic, Istrate

Cod. LXXIII, pag. 119.

Tagma. Logofeţilor Divanului al
ţeei de Jos ce li s'a încit cărțile.
Biv Vel .Pitarul. Ioniţă Rafailă, Cons
tantin David III Logofăt, Manolache Constantinescu, Ioniţă zet
Niţul, Constantin Drăghici, Gheorghe
sin Clucer Gheorghe, Costea Agie
teescul, Nicolae Şoimescul, Sava scu, Stanciu Popescul, Alecu MaPerieţeanu, Constantin Brăileanu,
Toma Petrescu, Dumitrache Priotesc
u, Nicolae Diculescu, Costache Daftulescu, Neagu Vrăbiescu, Dumitrac
he. Mihalache sin medelnicerul
Gheorghe Marinţeanu este Logofăt
de taină fără caftan. Marin. sin Constantin Corceanu oi Grigorie, e numi
t condicar în locul lui Arghirie.—
1817, Iunie 1... Iu
m.
ui
a
Cod. LĂĂYV, fila
269

9.

-

(1) Ză. Joan „Gheorghe Caragea “Voevod i
gospodar zemle vlahiseoie,
: Cinstit şi credincios

Costache

Suţu,

boerul Domniei Mele dumnâ-ta

fiind-că

dat către Domnia

cele mai

multe. din

jălbile

biv Vel Postelnico

norodului, ce. s'aii

Mea, obiceiii
ŞI caidul Divanului, fără a se cetieste de se buiurdisese după condica
înaințea n6străși fiind-că esto șciuţ
:

ISTORIA

k) Marea

preocupare

41

ROMÂNILOR

a lui Ioan Caragea,

venind

după administra-

5 judeţe o mai: bună
ţiunea rusâscă,fu de-a dă şi Craiovei şi. celor
ă, căci prea
acâstă dorinţ
aaministraţiune. Nu credem că a răuşit în
şi a Banilor ei.
iei
Olten
dese sunt schimbările Caimacamilor
tc
re
mbări:

tui

Tacă principalele schi

numesce Ban al Craa) La 19 Decembre 1812, | Caragea! Voevod
pe un boer bătrân al ţării,
iovei pe Vistierul Filipescu Constantin, «ca
pămînten
Caragea.

cu ipolipsis la domniia lui Vodă
| II
i
dintru cei Wîntâiii| prahticos,
E
aa
.
i
,
n.

IN

carm fusese rînduit cuIncă din primele dile ale nouci Domnii, Caimase vestesce noua Bănie
uia
noscutul boer Gheorghe Arghiropol. Acest
|
e
a lui C. Filipescu.
14.. - :
V) Bănia lui C. Filipescu dură:până:la'18
.
ie 1814.
c) Succede Radu Golescu în April

|

„

....:

pe C. Creţulescu.
d) La 1 Iulie 1815, aflăm mare Ban.
ii

0) In 1817 iarăşi e Ban Radu Golescu. Mai
în
ede lui Golescu; Isaac: Ralet
f) Sucec

1818...

i

i

Tulie 1818; 'Ralet este iar: înlog) Scurtă fu și acâstă: Bănie. La 12
a Ai
.. II
cuit în Bănie prin Radu Golescu (1).
NI
ÎI

boer
fraţi domni orînduiă câte un teoriă,
Domniei Mele că cei după vremi
cete
i,
nulu
Diva
iul
emg
nă cu cal
şi Domdomniilor-sale carele împreu

al
im
dului, de aceea iată te orîndu
Că pe: tâte
scă şi buiurdiscă jălbile noro
m,
unci
'por
tă epistasie,.şi “îţi
nia Mea pe 'dumnâ-ta cu aces elnicerul Ghiwviae, ealemgiul Divanului,
dilele' având împreună și pe medacele jălbi după orînduiala şi caidul Dide 'dumnâ-tă,
să teorisiţi şi să buiurdisiţi tâte
rotocolindu-se. mai: întâiu:
îngrijind
vanului, care buiurdizmale::p
iac,
Chir
rul
ice
eln
med
i

calemgii
să le iscălâscă apoi şi numitul rgiă jălbile norodului, ca să nu ş6qă aici
întâ
se
nu
a
de
însă dumnâ-ta
Îi
să cheltuiaseă.—1813, Ianuarie
Ii
E
iata
ie
11.)
(Cod. LXXIV, fila

a dumnâ-luă Vistierului Filipescu.
(1) Cărţi pentru .veslirea băniei

ahiscoie—
Voevod .î: gospodar zemle :vlorghe Ara
age
Car
he
org
Ghe
Ioan
Ghe
Io
al. Domniei "Mele dumnâ-ta
Cinstit şi credincios. boerule. macamule, i: dumnâ-vâstră- boerilor.'de: la
cai
am cinghiropule :biv:Vel Bane,
iscire, că: la.18 ale acestei luni, -Domniei
în
m.
face
Vă
.
tate
sănă
ova,
Crai
:şi credincios poerul:
Mea pe: dumnâ-lui „cinstit.
stit:Domnia:
, făcându-l halea':Vel. Ban
tier
:Vis
Vel
Mele Constantin Filipescu biv , pămînten dintre cei dintâi (prahticos,
dumnâ-v6ca pe un boier bătrân al ţercă
deci nu lipsim: a Însciinţa pe:
cu ipolipsis la Domnia “Mea), sceţi pe dumnâ-lui halea Vel Ban şi penstră,.ca să-l sciți şi să-l cunâ

-

4178
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-: Caimacam. al. Oltenici. este- reîntărit la 1 Ianuarie 1813 tot G.
:Arghiropulo.ca un boier înţelept, cu bun ipolipsis şi cercat în slujbel
e domnesă (1). ..:.:
;
De
i

tru t6te pricinile părţei locului câte după obiceiii
toria 'Băniei, să aveţi a însciinţa pentru tâte acelease cuvin la dregăpe dumnâdumnâ-lu'va
i arăta Domniei Mele ca să se dea poruncile cele lui, și
cuviinci6se de urmare (+) de' care suntem nădăjduiţi la
silinţaşi vrednicia
dumnâ-lui,

că va

odihni

pe

Domnia

Mea

şi veţi

fi și dumnâ-vâstră
mulţămiţi pentru curgerea și urmarea pricinelor
părţei
locului cu bună
orînduială, după dreptate şi după însuşi scopos
ul şi voința Domniei

Mele.—1812,

(4) Până

Decembre

la semnul

19;

RE

a

acestei: cruci

-

ce este

arătată mai sus în carte,
s'a făcut cărţile cele către ispravnicii.
e
|
„Asemenea cinci cărţi s'a făcut la cinci
tirea Băniei, scrise până'la semnul crucii judeţe ot peste Olt de vesOa
„1817, Decembrie 5. După acest ifos s'a .
făcut cărţile de vestirea Băniei dumnâ-lui Vornicului Isaac" Raleţ
încă la 12 s'a făcut ban,
„1818, Tulie, 15. După ifosul acestei cărți
dinapoi s'a făcut „cărţile Ja
5 judeţe ot peste
Radu

Olt de vestirea. Băniei
încă la 12 s'a făcut Ban.

Golescu,

dumnâ-lui

biv. Vel

Banului

|

(1) Carte de Căimăcămie' a dumnă-lu
i Banul Gheorghe Arghiropol.
„+. Zemle „Vlahiscoie. Cinstiţilor şi
credincioşi boerilor Domniet . Mele
i
dumnâ-vâstră. Divaniţilor şi tuturor
boerilor de la Craiova, sănătate.
Facem d-v6stră. în -scire,că am
orînduit Domnia Mea caimacam.
aci la
„Craiova. i la 5 judeţe

ot
boerul “Domniei- Mele biv
ŞI cu bun ipolipsis către
Mele, căruia i-am dat pe

peste Olt pe . dumnâ-lui cinstit.şi -cred
Vel Ban Gheorghe Arghiropol (boer incios
Domnia Mea) fiind cereat în slujbele înțelept
Domniei
larg domnescile. nstre învățăturşi
i cuviin-

ci6sele porunci, după care şi sunt

bilor din partea locului, că prin emsilinnădăjduiţi pentru. ocârmuirea treurma întru t6te întocmai după voinţa ţa și sirguința dumnâ-lui se va
asemenea privesce şi! asupra dumnâ-vâşi bun cugetul Domnici Mele, care
stră i a obştiei celor credincioşi
locuitori. Drept aceea

vă poruncim Domnia Mea, ca să-l
cunâsceţi pe
numitul. boer de caimacam, dând
u-i căduta. cinste
“ŞI.ascultare. ca: unui epitrop al Domn
iei Meleşi
-dumnâ-lui:mai

sus

sirguindu-vă împreună
cu- dumnâ-lui de a:se- păzi buna:
orîn
duia
lă
la
'căutarea trebilor: de
«judecăţi: ale Divanului nostr

de acolo, ca prin silinţa. dumnâ-lu
„dumnâ-vâstră Divaniţilor cu: u unir
şi a
ea cea cuviinci6să să se urmezei!drep„tatea: norodului

întru tâte cu dure

re către locuitorii cei .năpăstuiți.
fără de întârgiere,: ca să nu se
şi
zăbovâscă cheltuindu-se și perg
vremea muncil
ându-se
i saam
or,:
-receh 8pd—1818, Ianuarie 1...
-..-. a
i
(Cod.

LăXP,

filă

21

7)

"

:

e

!
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. V el Vistier. să. înscrie
a ordonălui
La 1 Ianuarie 1813,'Ion Carage
l6fa de lei 1000 'pe.lună (Di
pe Caimacamul Arghiropol cu
„Li
'

EI

EI

„ti

,

aid

irea: eaimacamuluă.
Cinci cărță la cinci judeţe de pest
vai
sănătate. VE facem Domsii.
,
.
sud
ot
r
ilo
nic
rav
isp
tră
vâs
la: Craiova i
DumnâDomnia: Mea caimacam

nduit:
nhia Mea în 'scire că am. orîe Olt pe dumnâ-lui cinstit şi credincios :boepest
ot:
ţe.
(ca un boer, înla cele cinci jude
Ban Gheorghe Arghiropol Mele), căruia i-am
rul Domniei Mele biv Vel
i:
nie
Dom
cercat în slujbele
țelept cu bun ipolipsis' şi tre învățături şi-cuviinci6sele poruncă, după
n6s
e
din partea locudat pe larg domnescil
pentru ocârmuirea trâbilor
care şi suntem nădăjduiţi inţa dumnâ-lui se: va:urma întru. tâte. întocşi dreptatea. locuilui, că prin silinţa şi 'sîrgu
cugetul :Domniei: Mele, ca uncim Domnia Mea,
n
:bu
şi
nţa
voi
ă
dup
mai
t6te; drept aceea vă.por
de caitorilor să se păzâscă întru : pe dumnâ-lui mai sus numitul boer.
eţi
âsc
re,
cun
une
sup
să-l
şi
şi
ultare
ca să sciți
dându-i. cuviinci6sa asccare
,
tru
nos
lui
al.
nâdum
p
tro
.
epi
prin
şi
macam
poruncilor Domniei- Mele,
ti
1
spre săvirşirea trebilor şi
ie 7.
se vor

da

lanuar

dumnâ-vâstră —1813,

.
ulută
taleri 1000 lefa caimacama
da
a
r
tie
Vis
Vel
i
lu
emn
du
(1) Pitac la
Vel Vistiere
Domniei Mele dumnâ-tai Mele biv Vel
al
e
rul
boe
s
cio
din
cre
rul Domnie
Cinstit şi
cinstit şi credincios boe
am al
fiind-că pe dumnâ-lui opol lam “orînduit Domnia Mea caimac aşeda
ir
a-l
gh
Ban Gheorghe Ar 00, adecă una mie pe. lună, să aibi dar
13, IaCraiovei cu taleri 1.0 ihul "Clor. Visteriei cu'suma, acesta. —18
ast
cat
în
lui
iii
pe dumnâa

Faro

(Cod.:

LXXV,

fila

22)..

ai

a
Io loan Gheorghe Carage

i,

pt

c

i

i

Vlahiscoie.
Voevod i gospodar zomle

sus ne dă plirornic de de ţâra de că a slujit multă
Vo
Vel
i
lu
âmn
du
l Negoiţă
De vreme ce
afora pentru jăluitoru
tea sineturi
forie printr acâstă an vornici al ţărei de sus, avend şi atâ să-l facă jăvreme între ai doilea mi-tale Vel Logofete de ţ6ra de sus ic precum
du
rn
domnesc, poruncim niei. Mele de a se orîndui iarăși II Vo său, să lipmh
ul
Do
loc
tea
în.
luitorului. car
orînduit. până acum
, ce eră
a fost,şi acel. Bănică , Tanuarie
13
18
sâscă din slujbă.—
i

INI
| (Pecotea epd.) . DCI

|
După
Goran

29..

.....:.:

ag

iti
mii

Vel.

u

E

Prea Tălţate Domne,

bi

-

Logofăt

|

Negoiţă
la acâstă jalbă a luidouă TÂN- |
de
e
Tal
iei
Măr
a
în
luminată porunc cercetare arât Măriei Tale, că

II Dvornic

făcând

480
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""h) G. Arghiropolu se îmbolnăvesce

«din pricina aerului» (!) şi cere

să fie înlocuit, ca venind la Bucuresci să-şi caute de sănătate. Domnitorul numesce Caimacam pe biv Vel Postelnicul Nicolae Scanavi
4

duri ale Dvorniciei mele l-am şciut şi l-am avut pe numitul II Dvor-

nic de: ţ6ra de sus, are şi cinci sineturi domnesci la mână, cari. îl mărturisesc -II -Vornic'de ţâra de sus. de. ani 20, însă 193 Martie 6 cartea
“Măriei Sale Alexandru Moruz, i 1797 Februarie 2, cartea Măriei Sale

-r&posatului domn Alexandru Vodă Ipsilant, i 1798 Iulie 29, carte a Mărioi
Sale r&posatului Domn Constantin Vodă Hangiarlâu, i 1799 Maiit 14, cartea Măriei Sale Alexandru Vodă. Moruz întru a doua domnie,
i 1803
Iulie 29, Cartea 'Măriei Sale Constantin. Vodă Ipsilant; destule
dovedi

“sunt sineturile ce: se':arată mai sus; acum: jăluitorul: dice, că
1811: avend. epistasia Dvorniciei de ţâra de 'sus dumnâ-lui Vel în I6tul
fătul de ţâra de jos: Slătineanu, din. ce: pricină s'a mâhnit asprăLogonu
scie, că s'a: pomenit scos şi s'a -orînduit în locui un Bănică
de
aici.
Ci fiind-că: jăluitorul la acâstă tr6bă este Şi.cu Gre-și ce pracsis,
osebit din 'cei-l-alţi, găsesc cu cale, cu luminată porunca Măriei
Tale,
să
se orinduiască a fi în locul săi cum a: fost şi să i se facă
şi
luminată
cartea Măriei Tale, s6i cum va fi luminată porunca Măriei
'Tale.—1813,
Ianuarie. 20.,
Radu. Golescu,

Vel

Vornic.

* (0od.- LXXV, pag. 117).
pi

“Brtare din slujba slujitorici.

Ja Ioan Gheorghe Caragea Voevod îi gospodar
zemle vlahiscoie.—
După pliroforia ce m se dă printr'acâstă anafo
ra
de către . dumnâlui Vel Agă, milostivire făcând Domnia
Mea asupra jăluitorului Stan,
poruncim să fie ertat de slujbă..—1813, Febr
uarie 8.
ag

„.

i

(Pecetea gpd.)

„Prea

SE

Vel

|
Tnălţate' Dimne,

Logolăt,

..-:

„După luminată porunca Măriei Tale, cercetând

prici

na jălbii acestuia
însciinţăm Inălţimei Tale că acest jăluitor
Stan' slujit
- aflân
oru
du-se
l
neputincios şi pentru bătrâneţele lui 'de la
o vreme încâce a :fost nesuperat de slujbă şi la cercetarea
'ce se :face breslei agiei spre a se
împlini lipsa slujitorilor găsindu se ȘI acesta l'a trimi

s Vornicia politiei
la Agie, ca să se pue iarăși în slujbă şi fiind
bătrân şi neputincios nu
este de nici o slujbă, am cercetat de are vre-u
li fecior de vîrstă şi mă
adeverii, că parte bărbătâscă nu are nici de
cum și rămâne precum

va fi porunca

Inălţimei Tale.—1813, Februarie

& Grigore 'Filipesceu, Vel Agă ii
- “i (Cod, LĂXTII, pag. 155). :
Ra

|.

ai
e
a

|
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«boer înţelept şi cu bun

ipolipsis către

bele Domnici.»

a

fiind

Domnie,

a

Acâstă înlocuire se face în 5 lulic 1813. (1).

cercat în

sluj-

-

.:

(1) Carte de căimăcămie la Craiova.
or Domniei Mele
omle Vlahseoie. Cinstiţilor şi credincioși boeril
Craiova isănătate.
la
de
lor
boeri
or
dumnâ-vâstră divaniţilor şi tutur
cinstit şi credincios boerul
Facem dumnâ-vâstră în scire, că dumnâ-lui
o pătimind întru ale
ropul
Domnici Mele biv Vel Ban Gheorghe Arghi i şi ne-îndeletnicindu-se
loculu
a
parte
sănătăţei din pricina aerului din

dregătoriei căimăcămiei cu. care
a se căută acolo din pricina trebilor
făcut rugăciune, ca să-i ridicăm
cră însăreinat în multe rînduri, ne-au
Domnia Mea
dându-i voie de a veni aică, decă priimind

acestă sarcină
acâstă cerere şi rugăciune

a dumnâ-lui iată

că am orînduit

în

locul

va i la cinci judeţe ot peste Olt
Domnici-Sale caimacam aci la Craio
l Domnici Mele biv Vel Postelpe dumnâ-lui cinstit şi credincios boeru cu bun ipolipsis către Domnia
şi
pt
hicul Nicolae Scanavi, boer înţele
Mele, căruia i-am dat p2 larg
Mea fiind cereat în slujbele Domniei
inci6sele porunci, după care și sundomnescile n6stre învățături şi cuvi
ea locului, că prin

trebilor din part
tem nădăjduiţi pentru oteârmuireava urmă întru tte întocmai după
se
i,
silinţa şi sîrguinţa dumnâ-lu
care-asemenea privesce și asupra
voinţa şi bun cugetul Domniei Mele
oşi locuitor; drept aceea vă
inci
tul
dumnâ-vâstră i a obştiei celor cred
cunâsceţi pe dumnâ-lui mai sus numi
al
rop
poruncim Domnia Mea ca să-l tă
epit
unui
ca
e,
ltar
cinste şi ascu
boer de caimacam, dându-i cădu împreună cu dumnâ-lui de a se păzi
Domnici Mele şi sirguindu-vă
i nostru
trebilor de judecăţi ale Divanulu lor cu
buna orînduială la căutarea
niţi
diva
stră
i şi a dumnâ-vâ
cu
de acolo, ca prin silinţa dumnâ-lu
ze dreptatea norodului întru săt6tenu s0
urme
se
să
6să
ca
unirea cea cuviinci
,
stuiţi şi fără do întîrdiere
i saâm
durere către locuitorii cei năpă
ându-se vremea muncei lor,
perd
zăbovâscă cheltuindu-se şi
Sa
Sa
receh gpd.— 1813 Iunie 5.

(Cod. LXXV,

fila 69.)

de :vestirea căimăcămici.
Cinci cărţi la cinci judeţe
Domnia
sud . . . sănătate. Vă facem i - Mele
ot
r
ilo
nic
rav
isp
tră
vâs
nic
Dom
Dumnâcinstit şi. credincios “boerul
Mea în seire, că dumnâ-lui Arghiropulo, “pătimind! întru ale sănătăţei
tă
biv Vel Banul Gheorghie
i şi neîndeletnicindu-se a” secu. cău
ulu
loc
tea
par
din
i
e
ulu
car
aer
a
cin
ei,
ămiă
ic
din pri
căimăc
trebilor dregăt- or
ei”
ţim
mul
a
m
cin
ică
pri
rid
din
să-l
o
,
ca
acol
une
duri ne-ai făcut rugăci
eră însărcinat în multe rîn
e
acâstă sarcină, dându-i voi

nd Domnia Mea
de aveni aică; deci priimi
nduit Domnia
orî
am
“că
iată

a dumn-lui,
pre dumnâacele cinci judeţe ot peste Olt
la
i
a
iov
Cra
Mea caimacam'la
31

acâstă
4.

cerere

şi rugăciune

nilor.
Urechiă.— Tome. X+— Istoria Româ

482
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Noul caimacam rămâne în post— mirabile dictu!—de la 5 lulie
1813 până la 17 Marte 1815. 'Tot din causa de trupâscă slăbiciune, în
două trei rînduri
De o cam dată

a cerut Scanavi
să fie descărcat de căimăcămie.
domnitorul numesee numai ca vechil, ori epistat ad.

locotenent, pre Vorn.
tului» oştirei. (1)

C. Samureaş

conservând
|

şi serviciul
|

«memuric-

lui cinstitşi credincios boerul Domniei Mele biv Vel Postelnie Nicolae
Scanavi, ca un boer înţelept şi cu bun ipolipsis şi cereat în slujbele
Domniei Mele, căruia i-am dat pe larg Domnescile Nâstre învățături
şi cuviinciosele

poruncă după care şi suntem nădăjduiți pentru cârmui-

rea trebilor din partea locului, că prin silinţa şi sirguinţa dumnâ-lui
se va urmă întru t6te întocmai după voinţa şi bun cugetul Domnici

Mele, ca și dreptatea

locuitorilor să se păzâscă întru tote. Drept aceea

v& poruncim Domnia Mea, ca să sciți şi să cunsceţi pe mai sus nu“mitul boer' de caimacam şi epitrop al nostru, dându-i cuviinei6să ascultare

și supunere,

spre

săvîrşirea

care prin dumnâ-lui se va
Iulie 5.
Să
e
(Cod. LĂAXV, fila 69.)

da

trebilor

şi poruncilor Domniei

(1) Carte de vechiletul căimăcămiei Craiovei al dumnâ-lui
-

Dvornie

Costache

biv

dvornicu

Nicolae

de câtă-va

Mea, rugându-se
căută, iată acum

părtându-l

din

Scanavi, pentru

Vel

Samureaș.

-

_Cinstite şi credincios boerule al Domniei Mele: dumnâ-ta biv
dvornice. Costache Samureaş sănătate. Fiind-că dumnâ-lui biv
sănătate

Mele,

dumnâ-vâstră și fiți sănătoși.— 1813
su
-

trupâsca slăbiciune

a

Vel
Vel

domniei-sale.

vreme,în două trei rînduri, ai scris către Domnia

a i se da voie a veni aici la Bucuresci spre a so
priminduzi-se rugăciunea “i-am dat ceruta voie, do-

treba

căimăcămiei

precum

prin

deosebita

Domnâsca

Nâstră carte se face cunoscut; iar pe dumnâ-ta printr'acâstă Domnâscă

a Nostră carte te însăreinăm cu vechiletu căimăcămiei Craiovei i acele
cinci judeţe ot peste Olt şi îți poruncim, ca împreună cu meemuritul
oștirilor asupra căreia esti orînduit de noi, să aibi de acum înainte
epistasia și asupra meemuriotului căimăcămiei, pentru care şi suntem
nădăjduiţi că tâtă oteârmuirea trebilor din partea locului prin silinţa
Şi sirguința domnici-tale se va urmă întru tâte după voinţa şi bun
cugetul Domniei Mele, care asemenea privesce şi către toţi credincioşii
supuși ai noştri şi locuitori ai părţei locului. Drept aceea
poruncirmn
Domnia Mea şi dumnâ-vâstră cinstiţitor. şi credincioşi boerilor
divaniţi
ai Divanului nostru de acolo, ca să cundsceţi pe dumnâ-lui
mai
sus
numitul boer de vechil al căimăcămiei, dându-i căduta
cinste şi. ascullare, ca unui epitrop al Domniei. Mele Şi sirguindu-vă
împreună cu
dumn-lui de a păzi buna orînduială la căutarea
trebi
de lor
judecăţi
ale Divanului nostru de acolo, ca prin silinţa dumnâ-lui
și a. dumnâ
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i) Biv

Vornicul

vel

_minune!—se
Vel Spătar

îmbolnăvesce

Costache

succede

Samureaşi

Suţu

şi la 24 Maiii
a 20

Noember

lui Seanavi: Şi el

epistasici

1816 este înlocuit prin biv

1818

alt

caimacam:

biv

vel

vist Gr. Romanitis (1).
vâstră, cu unirea cea
întru (6te

cu

durere

cuviinci6să
către

să se urmeze

locuitorii

cei

dreptatea

năpăstuiţi

şi fără

norodului
de întîv-

şi perdându-şi vremea mundiere, ca să nul se „ăbovâscă cheltuindu-se
cei lor, i saami'receh gpd.--1815 Mart 17.
Cod. LAXXV, fila 120.)
caimacam Seanavi.
Carte legată ce s'aii scris către proin:
iei Mele dumnd-ta biv Vel
Cinstit şi credincios boerule al Domn al Craiovei, sănătate. Fiindule.
Postelnico Nicolae Scanati, caimacam
ru
Domnia Mea plângându-te că pent

că în dou& rînduri ai-seris către
acestui
numai poţi dăinui spre urmarea
trupâsca slăbiciune ce pătimesce
pentru
și.
nci
poru
re
nost
domnescilor
vii la
meemuriet şi spre săvirşirea
să
ca
domnâsca n6stră voie,
re
cere
acâstă pricină cu deadinsul ceri
le
â-ta
dumn
a
sănătăţei; iată după
Bucuresci de a te căută la ale carte ţi să qă ceruta voie, ca după trei
printr” acâstă domnesca n6stră
tăcând
aici la Bucurescă spre a te căută,
dile gătindu-to să şi pleci a veni a căimăcămiei la dumnâ-lui cinstit şi
însă mai întâiit tezlim tOtă tr6b biv Vel. Vornic Costache - Samurca$
vechil al
credincios boerul Domniei Mele
a Domniei Mele "l-am orînduit
E
pe carele prin osebită carte
17.

5
căimăcămici, şi fii sănătos.—181

Mart

biv vel spălarului.
de căimăcămie a dumnă-lui
“ Costache Suţu.
tră divaor ai Domniei Mele dumnâ-vos
dumn-lui că
Cinstiţi şi credincioși boeril
e
ot Craiova, sănătate. Cu i6t câmiei domimă
niților ai Divanului nostru
-că
ma
sti
Samurcaşîn dia
biv Vel dvornicul Costache ci6se şi osîrdnice slujbe plăcute Domniei
din
cre
cu
s'a arătat
sce de a veni
niei-sale
ătăţei domniei-sale.îl sile ta din pricina
cău
Mele, dar fiind-că. starea săn
se
letnicindu-se acoloa
aică, ca să se caute, neînde oriei cu .care eră însărcinat şi ne-a făcut
găt
domnieinecontenirei trebilor dre
spre răsplătirea slujbelor
ca să-i dăm voie a:veni şi iată in locul dumnâ-lui am orinrugăciune
ăciune
sale, i-am primit acâstă rug cinstit şi credincios boerul Domniei Mele
nâ-lui
n6stre poveduit caimacam pe dumtac
Suţu, dându-i și domnescileîncredinţat de
biv Vel Spătarul Cos he
sa
acestei dregâtorii. care.tră, să-l. cunosceţi de
(uivi şi poruncă asupra ea
poruneim , dumnâ-v6s
as şi ascul:
Domnia Mea. Drept ace
e şi dându-i cuviinciosul i sev.ce se “ceroeori
găt
dre
tă
câs
i”a
înt
it
ndu
orî
dulu
i pricinile şi twebile: noro
tare să îmbrăţișaţi cu toţi Divan, căutându-le cu osîrdie şi cu drep(1)

Carte legată

teză

aici la acest

al nostru
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3) La 19 Sept.1817, fără să se mai îmbolnăveseă, după obiecii, Caimacamul Const. Suţul e înlocuit la căimăcămie prin hiv. Vel Spătar
N: Suţu, fiind cercat în slujbele Domnici lui Ion Caragea. Nu se mai
spune

că

e boer

înţelept

şi cu ipolipsis!

(1).

tate şi fără de zăbavă, ca să nu pătimâscă ipotesiarii in vre-un fel de
chip, ci fieş-care să-și. afle cuviinci6sa mângâere cu înclestularea dreptului săi și fiți sănătoși.—1816, Maiii 24.

1816,
țelor ot

Maii 24. S'a făcut și cincă cărţi legate către Ispravnicii judepeste

Olt, seriindu-se

aceea, iar de acolea înainte

asemenea

ca cea

s'aii scris cum

de

sus, până la drept

se arată mai jos:

«Drept aceea poruncim dumn-vâstră să-l sciți şi să-l cunâsceţi pe
mai -sus numitul boer de caimacam, dându-i cuviineisa ascultare spre
savîrşirea trebilor și poruncilor Domnici Mele, care prin dumnâ-lui se

vor da,şi fiți .sănătoşi.—1816,
(Cod. LĂXY, fila 184)

(1). Carte de cămăcămic

„-Zemle

Vlahiscoie.

Maiii 24».

_

a dumnâ-luă

Cinstiţilor

,

biv Vel Spălarul Nicolae Sufu.

şi credincioşi

bocrilor

Domnici

Mele

dumnâ-vâstră divaniţilor şi tuturor boerilor de la Craiova sănătate.
Vă facom dumnâ-vostră în scire, că am orînduit Domnia Mea caimacam

aici la Craiova, i la cinci judeţe ot peste Olt, pe dumne-lui cinstitul şi
credinciosul boerul Domniei Mele'biv Vel spătarul Nicolae Suţul, fiiind
corcat în slujbele Domnici Mele, căruia i-am dat pe larg domnescile

nstre invă&ţături şi cuviinciâsele porunci, după care şi suntem nădăjduiţi pentru ocârmuirea trebilor din partea locului, că prin silinţa
și
sîrguinţa: dumnâ-lui, se va urma întru tâte întocmai după voinţa
și
bun cugetul Domnici Mele, care asemenea privesce şi asupra dumn-

vOstră i a obştiei celor credincioşi locuitori. Drept aceea vă poruncim
Domnia Mea ca' să-l cunssceţi pe dumnd-lui mai sus: numitul boer
de
caimacam, dându-i cădută cinste și ascultare, ca unui epitrop al Domniei
Mele

și sirguindu-vă

împreună

cu dumnâ-lui

de

a

se

duială la căutarea trebilor judecăţei ale Divanului păzi buna orînnostru de acolo,
ca prin silința dumnâ-lui şi a dumnâ-vâstră
divaniţilor, cu unirea cca
cuviineiosă să se „urmeze dreptatea norodului
întru tâte, cu durere

cure uta

cel năpăstuiți şi fără „de întârdiere, ca să nu

ponturile Domnici

fără

de strămutare,

Mele

Caro Sai

i saam

Cod. LXXP fila 154.

veceh

tri
apă

ca Muncel
ste

se zăbo:

lor, păzindu-se

Sept ce

opiombre 19.19,

şi

Divan
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a

1) Abia

acest noii caimacam

15 luni împlinesce

şi la 18 August 1818

boer. practicos şi vechiti
este înlocuit prin Lucache Arghiropulo, «ca un
ipolipsis, cereat şi de
în slujbele altor fraţi Domni, petrecând cu bun

însuși Caragea

în Domnia

Sa» (1)..

de vestirea: ectimăcăCinci cărţi legale la cinci judeţe de peste Olt,Nicolae Suţul..
mici dumnâ-luă biv Vel Spătarului
Dumne-vâstră

ispravnicilor

Mea în scire, că am

orînduit

ot sud.

Domnia

.

Vă facem Domnia
- sănătate.

Mea

caimacam

la Craiova i la

cinstit şi credincios boerul
cele cincă judeţe ot peste Olt pe dumnâ-lui
Suţul căruia i-am dat pe larg
Domnici Mele biv Vel Spătarul- Nicolae
ele “poruncă după care și
ncibs
cuvii
domnescile nâstre învățături şi trebilor din partea locului, că
suntem nădăjduiţi pentru oteârmuirea
se va urmă întru tâte întocmai după
prin silinţa și sireuinţa dumnd-lui
ca şi dreptatea locuitorilor să se
voinţa şi bun cugetul Domniei Mele,
iei Mele să le împlin6scă. Drept
păzescă întru tâte şi poruncile Domn
ca'să-l sciți şi să-l cunsceţi pe dumnd
aceea vă poruncim Domnia Moa,
iă
dându
u,
nostr
al
op
epitr
şi
lui mai sus numitul boer de caimacam.
spre săvîrşirea trebilor și poruneicuviineidsa âscultare şi supunere,
— 1817
i se vor: da dumnâ-vâstră.
lor Domnici, care prin dumnâ-lu
E
Si
i
Septembre 19.

Cod. LĂXV,

fila 184.

dumne-lui biv
(1) Carte de Căimăcămia Ary
hiropoliu..
e
ach
Lue
|

Vel Poslelnicul

divaDomnici Mele. dumnâ-vostră
Cinstiţilor şi credincioşi boerlailorCraiova, sănătate. VE. facem dumn6-

de
niţilor şi tuturor boerilor
it Domnia
ndu
orî
am
că
e,
seir
în
ră
vâst

Mea

caimacam

aci la Craiova.

cinstitul şi credincios boc:

pe dumnâ-lui
i la cinci judeţe ot peste Olt telnicul Lucache Arghiropolu, ca un boer
Pos
Vel
biv
cu bun iporul Domnici Mele
altor fraţi domni petrecândpe larg dom-,
practicos şi vechiit. în slujbele
dat
l-am
uia
Mea, căr

Domnia
lipsis, cercat şi deo înşine
după care Și suntem
cuviinci6sele porună,.
și
i
tur
că prin sinescile nostre învăță
ilor din partea locului,

ea iveb
nădăjduiţi pentru otcârmuir se va urmă întru tâte întocmai după Yo,
linţaşi sîrguinţa dumnâ-lui Mele, care asemenea pLivesco şi asupra
ei
Drept aceea, poinţa şi bun cugetul. Dommni
color credincioşi locuitori.
iei
obşt
a
i
î
l boe» de caiitu
dumnâ-vâstră
num
sus
cunâsceţi pe mai
să-l
ca
i
Mea
nia
Dom
runcim
ca unui -epitrop al Domnie
cinste şi ascultare
uta
ducăg
orîn
i
dubuna
dân
.
păzi
am,
mac
de a .se
reună cu dumnâ-lui.
Mele, sirguindu-vă împ
lui nostru de acolo ca
anu
Div
ale
ţei
ecă
jud
ilor
treb
.
area
căut
la
cu unirea cea
-ială
a.. dumnâ-vâstră. divaniţilor,
uree
cu
t6te,
prin silința dumnâ-lui şi.
u
dreptatea norodului într
zăbose
nu
să
cuviinci6să, să se urmeze
ca
de întărqiere,
fără
şi
i
uiţ
ăst
năp
cei
către locuitorii
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Avem de notat, că sub Caragoa caimacamii Craiovei ati perceput
din noii un havact important, dis: cal undifei». Tot individele care cu
undiţe prindea pesce la ţărmii Dunărei, din Otarul Ruşavei la Calafat,
pe an. (1)
cra dator să plătâscă o dare de un galben

vâscă cheltuindu-se şi pierdându-și vromea . muncii lor, păzindu-se . şi
ponturile Domniei Mele, cari s'au trimes de s'a cotit aici în Divan
tără de strămutare, i saam receh gpd. 1818 August 18.
(Cod. LĂĂV, fila 22).
.

Cinci cărți legate la cinci judeţe ot peste OU de vestirea căimăcămici
dumnâ-lui biv Vel Postelnie Lucache Arghiropulo:
J& loa
Gheorghe
n
Caragea
Voevod,
Dumnâ-v6stră ispravnicilor ot
sud. . . . sănătate. Vă facem Domnia Mea în scire, că am orînduit
Domnia
Mea
caimacam la Craiova, i la cele cinci judeţe ot peste
Olt,.pe dumnâ-lui cinstit și credincios boerul Domniei Mele biv Vel
Postelnicul Lucache Arghiropulo, ca un boer practicos și vechii în

slujbele
înşine

altor

Domnia

fraţi. domni, petrecând
Mea,

căruia

i-am

cu

daţ

bun. ipolipsis, cercat şi de

pe

larg

domnescile

n6stre

învăţătură şi cuviinci6sele porunci, după care şi suntem. nădăjduiţi
pentru otcârmuirea trebilor din partea locului, că prin silinţa şi
sîrguinţa dumnâ-lui, se va urmă întru tote întoemai. după voinţa
şi
bun cugetul Domniei Melo, ca şi dreptatea locuitorilor să se păzâscă
întru tote şi poruncile Domniei Mele să se împlinâscă. Drept uceea
v& poruncim Domnia Mea, ca să-l sciți și să-l cunsceţi.pe dumnâ-lui
mai sus numitul boer de caimacam și epitrop al nostru, :dându-i
cuviinci6sa ascultare şi supunere, spre „Săvirşirea trebilor şi poruncilor Domnici Mele, cari prin dumnâ-lui se vor da dumnâ-vâstră
„— 1818
August 18.
pi
|

„1818 Novembre

20, s'aii orînduit vechi! de caimacam biv Vel Vistier

Grigorie Romanitis. (Cod. LĂAV,.fila

40)

i
220)... De

J& Ban Gheorghe Caragea Voevod î Gospodar. zemle vlachscoe.

Cu cale fiind anaforaoa

tale cinstit şi credincios

Nicolae

divaniţi

Scanavi;

acâsta
boerule

caimacamule

de acolo, Cca întocmai

“(Pecelea gpd)

-

e

al

să

a cinstitei visterii, poruncim

al: Domniei

Mele

biv

Vel

dumn-

Postelnice

Craiovei și dumnâ-vâstră: boerilor

faceţi urmare.— 1813 Iunie

17.

Vel Lâgofăt. - *
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45%?

aflăm în domnia lui
Il Schimbări însemnate în Divanul Craiovei nu
lui Const. Oteteleșanu
Jân Caragea. In 18 Iulie 1816 Domnitorul acordă
rului Dincă Otetele«protia de a iscăli şi de a şedea înaintea Cluce
acelaş

ă protie o acordă în
Jeşanu şi a Clucerului I6n Gănoscu», Acâst
ca judecător în Divanul
nu
timp

când

numesce

pe

Const.

Craiovei (1).

Prea

Inălţale

Oteteleșa

a

Domue,

i, am
Mărici “Tale intrând în cercetarea jalbe
înavut
at
că
dice
'ce
ncă,
poru
acea
al
cerut mai întâii de la jăluitor
acam
caim
află
Dudescu,. când se
din
seris de la dumnâ-lui Logofătul
ă
scris
ii
vădui
o
şi
et al undiţilor,
peCraiovei, ca să stringă acel hava
â-lui Logofătul Dudescu şi cutorii
dumn
de
ită
iscăl
18,
let 1812 Martie
locui
toţi
la
ce pe jăluitor ca de
din
cetea căimăcămici, prin care orîndues
Dunărei pe marginea ţărei,
apa
în
e
avaieă
ce vinâză cu undiţa Apesc
să
i,
PY
nulu
Vidi
tul
fat în drep
hotarul Ruşavci şi până la Cala
en; după acâsta vrând
După

luminată

porunca

ţa. câte un galb
etul căimăcămici, de totă undi ea pricinei în ce chip s'a întîmplat
ger
să m& pliroforisese şi de cur
“peste Olt, și
Rurileanul, carele lipsesce
c
între jăluitor cu acel. Joniţă
gescu carele eră atuncă ispravni

Alecu Ben
aflându-se aici atât Constantin Calistrat, co ai fost orînduit cercetător prlacelui judeţ, cât şi şătrarul
tă. pliroforie care
la amândoi să-mi dea. aces

cinei aceştia, am cerut de
a “fac 'arătarepe
sub iscălitinile amânduror
âi până în sfirşit,
prin acest alăturat. tacrir
înt
dintru
curgerea pricinei cum ait fost
ndu-se

neaflâ
lava de totă
aici nu 'se pâte precurmă,
ci fiind-că acâstă pricină deca şi:adevărul.să, se descopere mai cu deslucaimacamul
nică părţile faţă şi pentru
ici 'Tale către dumnc-lui

unca Măr
părţile faţă, unde
şire, să lie luminaţă por
ale aducându-se tote
ă-s
nic
dom
ea
int
îna
ca
escuȘi şătrarului
Craiovei,
tacrir al s&rdarului BengAu sciință do t6tă
st
ace
iit
întâ
mai
e
u-s
citind
la acea întimplare, Și dumnâ-lui cercetare
Calistrat, cari ait fost carfaţă
facă
e luând plirotorie să
ptul adevăr ori să facăco
curgerea pricinci, do
dre
de
orisindu-se
vof
pli
şi
ea
tat
mps
scu
jăluitorului la dreptul
cu t6tă
ci6să, cu îndestularea
iin
cuv
cea
ea
lo, cu alegerea
tar
rep
înd
du-se vre-o. parte. de aco

Mărici Tale,
s6ii neodihnin
aici la luminat Divanul
scă
ocâ
sor
să-i
s
Ta. — 1813
seri
în
mea
Înălţi
dumnâ-lui,
tă hotărîre de către
rşi
ăvî
des
coa
dea
se
|
ca 'să
Iunie 5.
(Cod. 76, puy. 338).
|
Vel Vistier
c.
îi Gospodar zemle vlachsco
vod
Voe
a
age
Car
he
(1) lo loan Gheorg
ta biv Vel Spăal -Domnici: Mele: dumne- stră boerilo:
rul
boe
s
cio
din
cre
vâ
şi
- Ginstit
ame:al Craiovei Și dumnâ-

va 6 având,

ac
tare Costache Suţu caim
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„Dăm încă în anexe o serie de acte relative la logofeţii II şi III ai
Divanului Craiovei şi la alte servicii: Armaş, poleovnici diverși. (1)

divaniţi de acolo sănătate. V& facem Domnia „Mea în scire că pe
Constantin Oteteleșanu (pe care Pam orînduit acum la Divanul nostru
de acolo judecător divanit după ce Pam cinstit cu cinul clucerici cei

„mari,

ca pe

unul

ce s'au

aflat vreme îndelungată

în cinul

păhărniciei

am găsit cu cuviință de am hărăzit și protia de a iscăli şi a şedeă
înaintea clucerului Dincă Oteteleşanu şi a clucerului I6n Gănescu, ci
spre a fi acâstă sciută şi dumnâ-vâstră, iată vă o facem cunoscută, ca
să se urmeze și să se păzâscă întru acestași chip şi fiţi sănătoşi.-.1816 Iulie 18.
o
i
(Cod. LĂXIV, fila 258)

(1) Patru cărți la patru
Zemle

Vlahiscoie.

S'a

dat acâstă

ce se află slujind la Divanul
aibă privileghiul

ce-a

logofelei ot Divanul Cruiovei.

avut

carte

a Domnici

Craiovei. Domniei Mele

şi mai

tat de tâte dăjdiile şi orînduelile

înainte,

veri câte

adecă

ar

eşi

Mele

........

Logofeţi,

să fio în pace

de

la

ca să
şi er-

Visterie

, şi
de la eămara domniei Mele peste an în ţ6ră,.aşijdorea şi
ale lui drepte
bucate, să fie în pace şi ertate, stupi i rîmători de
dijmărit, şi vinul
ce va face în viile lui de vinăriciti şi o pivniţă în
oraşul Craiovei,
aprăată de tumărit, de căminărit şi de tâte dările ce
sunt pe alte pivniţe, asemonea să aibă a țineă şi un lude scutit, om
străin fără de
pricină, ca să fie de posluşania cască lui, pentru care
poruncim Domnia Mea la toţi câţi se cuvine să fiți următori de
a păzi privileghiul
acesta

întocmai.

I saam

receh.—1813,

(Cod. LĂXIV, fila 13).

;

Numele

Ianuarie

Bulgarul,

o.

Logofeților ot Craiova.

„Petrică Logofăt, condicar al Divanului.
Craiovei...
a
Ioan

13.

a

Postelnie.

Ioan Stâreioagă]
|
|
Dinul
Logofeţi al Divanului
Iordache
]

Sati mai făcut patru L.ogofeţi la Divanul Craio-

vei,

însă

ii

Constantin sin Radu
Niculae Bulgaru
Ion
ii
Stan

Asemenea două cărți ca acestea s'a făcut și pentr
departamentul de .patru şi:'de criminalion ot Craiova,u doi Logoloţi la
care cu loc. doschis-s

'a' trimis la dumnâ-lui. caimacamul

-a le pune: numele

acolo. .. ..;

ISTORIA

m) Numirea

lui

de condicarla

Iă Ioan Gheorghe Caragea Voevod i
Pam cartea Domniei Mele lui Petrică
Domnia Mea condicar la Craiova, ca
întinsa tâte poruncile ce se trimit
Craiovei

i cărţile

al Craiovei nu întîrdie a

u
ca Ban
Const. Filipesc
Carte

de

judecată
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Craiova.

Gospodar. zemle
-Logoi&tul pe
să aibă a ţineă
de la : Domnia

vlachiscoe. — Dacarele lam făcut
condică şi a trece
Mea la Divanul

şi oră-ce

i anaforalele

trebi se caută,

Oraiovei, ca să se afle
atât cari intră cât şi cele 'cari es din Divanul
lă întru tâte şi penîn tâtă vremea sciut spre a se păzi bună orînduia
Mea asupră-i do

t Domnia
tru a lui slujbă şi ostenslă, ne-am. milostivi
adecă.să fie în pace şi er: :
jos,
mai
Pam miluit cu milele ce se arată
de dijmărit şi vinăriciă, drepte
taţ de rîndurile dăjdiilor ţării,să scutâscă
Craiovei scutită şi apărată
bucatele lui, i o pivniţă să fie în oraşul
cum şi lude

ce sunt pe pivnițe,
de fumărit, de vamă şi de alte angarii pricină de dajdic, pe cari să-i
fără
străini
tri să aibă a-şi găsi Omeni
uri de la Visteria Domniei
aibă pentru posluşania casei lui cu pecetluit sait a ispravnicilor, că
mului
Mele cu adeverinţa dumnâ-lui Caimacaporunci
m Domnia Mea tuturor
care
pentru
adevărat,
cu
sunt străini
bună pace la tote câte se coprinde
celor ce li se cuvine să aveţi a da
receh.—
mai sus, nefăcendu-i nimeni
1813, Ianuarie 19.
(Cod. LĂXĂV, fila 12).
“Carte

nici un fel de

de condicar

supărare. 1 saam
Sa

la: Divanul.

Craiovei.

N aa

:

» Po. Ca
ea Domniei Mele ... „i...
Zomle Vlahiscoie. Dat'am cart
să aibă
ca
,
ovei
Crai
lui
ndicar. al Divanu
it dela
velo Lam făcut Domnia Mea.co
trim
se
.ce
e
ncil
poru
tâte
însa
a ţineă condică şi a trece într
oralele
, i cărţile qe -judecată i - anafDiv
ovei
Crai
l
anu
Div
la
Mea
anul
Domnia
în.
es
cari
cele
cari întră câtşi
atât
ă
caut
i-se
o0-.
treb
e
buna
ori-c
şi
păzi.
totă: vremea ştiute: spre a se
it
stiv
milo
m
"Craiovei, ca să se afle în
ne-a
lui slujbă şi ostenâlă
mai jos,
sinduială întru tâte şi pentru a milu
it cu milele ce se „arată
âscă viscut
Domnia Mea asupră-i de Pam
să
i,
ţâre
r
iiio
de .rîndul dăjd
or așul
în
ţie
adică să fie în pace şi ertat
să
i o pivniţă

bucatele lui
năriciă şi dijmărit pe drepte
de “vamă și de
- de tumărit, de căminării, a-și
găsi omeni
Craiovei, scutită şi apărată
ă
aib
să:
şi lude. trei
pentru posalte angarii ce sunt :pe pivnițe
ie pe-carl să aibă aă ţinea
străini fără de pricină.de dajdtluituri: de, Ja “Visteria Domniei Mele |
pece
că sunt
luşania casei sale sale cu
amului sau a ispravnicilor.ror celor,
mac
Cai
lui
nâdum
ţa
erin
tutu
după adev
e poruncim. Domnia Mea
car
coprinde. mai
străini cu adev&rat. Pentru
bună pace .la: tote cum se
da
a-i
i
aveţ
receh gpd.—
co se cuvine să
saam
1
un fel.de superare;
nici.
eni
nim
u-i
cend
sus, nefă
Ra
1813, August 31.

(Cod. LXXY, fila. 73 vers0).
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nasce

6re-care. neînțelegere.

Bocrul

acesta

ţine

să

[lie Ban cu Gre-cari

Zemle Vlahiscoie. Fiind-că după înscinţarea dumnâ-lui cinstitului și
credincios boerul Domniei Mele biv Vel Spătar Nicolae Suţul Caimacamul Craiovei, am orînduit Domnia Mea Logofeţel condicar la departamentul de patru ot Craiova, sub III Logofăt al acelui departament pe Drăghichi Broscarul, în locul lui 'Tudorache ce a fost până
acum;

iam

dat

dar»

Domnâsca

Nostră carte la mâni,

ca

să

aibă

privi-

leghiul ce a avut şi &l dinaintea lui, adică să ţie lude unul pentru
posluşania casei lui, străin şi fără de nici o pricină, pe carele acum să-l
aducă din străinătate. Aşijderea să scutâscă şi drepte bucatele lui,
stupi i. rîmători de dijmărit şi vinul de vinăriciă, pentru care poruncim Domnia Mea la toţi câţi se cuvine: nimeni nici un fel de supărare
să nu-i facă, i saam receh «pd.—1818, Iunie 8.
(Cod. LĂĂPV, filu 209).

1818, Iunie 9. Carte domnâscă prin care s'a orînduit condicar la
Divanul Craiovei Ioan Pleşoianu, ce a fost între Logofeţii Divanului,

în locul lui Petre celui ce a fost până acum condicar, făcută după condică care este trecută înapoi.

Altă carte de Lugofeţel de Divan al Craiovei cu loc deschis, de numele celui orînduit în locul lui Constantin ce a fost până acum.—
1818, Iunie

8.

(Cod. LXXV,

fila 209)...

Cavte de III Logofet ot: Divanul

Craiovei.

Zemle Vlahiscoie. Fiind-că după alegerea dumnâ-lui cinstit. şi ceredincios boerul: Domniei Mele Vel Ban, am făcut Domnia Mea IÎl
Lo-

gofăt la Divanul

Craiovei
pe ...... a...

i'Sa

dat

după

obiceiii

acestă Domnâscă a n6stră carte la mâini ca st aibă a căută
trâba co
se cuvine:cinului acestuia al Logofeţiei purtând grija şi siliudu-se a
sluji cu dreptate şi credinţă la tote după cum se va povăţui
de către
dumnâ-lui Caimacamul Craiovei i de către dumnâ-lor boerii
divaniţi
de acolo și slujind bine, păzind datoria ce i se cuvine-la tâte, va
îi,

miluit de către Domnia

Me, iar neurmând

celor cu cale și cu

ȘI venindu-ne vre-o jalbă de niscare-va nedreptăţi seii jafuri dreptate
şi asuprele Ia judecăţi, cercetându-se și găsindu-se în vină, nu numai
va fi
lipsit,
tite

ci încă se va și pedepsi; pentru care seriem
și dumi-tale cinsşi credincios boerule al Domniei Mele biv Vel Bane
Gheorehe

Arghiropule, caimacamule al Craiovei, să-l scii
de
tr6ba Logofeţiei asupră-i şi pov&ţuindu-] dumnâ-ta III Logofăt dându-i
la t6te celo ce sunt
după obiceiit alo slujbei

lui de a le urmă după scoposul:Domnici Mele

i Saam receh opd.—-1812, Decembre 28.

crinAsemene
a d două
iemenea
cărți s'a făcut
ue cărți

(Cod. LXXP, fila 13).

De

Șşi la depar
epai tamentul
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alţi bani.

Domnitorul

de poleovnie

spune că

nu

admite

ot Cernefi.

dumnd-lui cinstit şi crePemle Vlahiscoio. Fiind-că după alegerea făcut poleovnie ot Cernoţi
dineios boerul Domnici Mele Vel Ban, amii acâstă cartela mâni, ca
i sa dat. după. obicei
DO.
vnile poleovniciei şi pe toți slujitorii polco
trebi
zapt
face
a
să aibă
o0rea
urma
şi
spre săvîrşirea
cesci de la Cernoţi cu cari să slujâscă du-se. pentru :nizamul “oraşului
Dicinuitelor trebi ale polcovnicici, silin iit la datoriaşi purtarea de
obice
şi pentru tâte' cele ce sunt după
uială ce i se-va da prin dumnâ-lui
orînd
buna
după
lui
ei
ă
slujb
a
arij
i judeţului, pentru caro scriem
caimacamul Craiovei şi prin Ispravnici
caimacamule al

boerul: Domniei Mele
şi dumi-tale cinstit şi credincios
pollor ai judeţului să-l- sciți de
la
Craiovei şi dumnâ-vâstră Ispravnici
-l
uindu
povăţ
şi
sâu
slujitori în zaptul
sul
covnie al Cerneţului, dându-i
scopo
după
urmă
le
a
de
slujbei lui
trebile ce sunt după obiceiii ale dreptatea şi ferindu-se. de ori-ce lutâte
întru
d
păzin
şi vouă
Domnici Mele,
Mele; poruncim Domnia:Mea
cerură împotriva voinţei Domniei
sus numitul

e, să cunâsceţi pe :mai:
slujitorilor de la acâstă polcovnici
dându-i supunerea și ascultarea
A
bocrul Domnici Mele de polcovnic,2, Decembre 28. . -. --cuviinci6să, i saam receh gpd.—181
(Cod. LAAV, fila 15 2.)
Carte de polcownie

de

Craiova.

cinstitului și
după alegerea dumnâ-lui
Zemle Vlahiscoie.: Fiind-că Mele Vel Ban, am făcut Domnia: Mea polcredincios boerului Dumniei: dat după obicei. acâstă domnâsca n6stră
sa
niciei şi pe „toți
covnie pe...
a face: zapt trebile. polcov ȘI urmare obici:
ă
aib
să
canto la mână ca
a
ire
să slujâscă spre săvîrş
călăraşii Oraiovci, cu cari: iei, silindu-se "pentru nizamul oraşului. şi
nuitelor trebi'ale polcovnicdupă obiceiii la datoria și purtarea de grijă
pentru tote cele ce sunt nduială şi povăţuirea co. se va da de către nâ-vostră
slujbei lui după buna orî
pentru care seri Și dum macamule
ei,
iov
ul
Cra
'
am
ac
im
Ca
Cai
tale
dumn-lui
lor Domniei Mele “dumicinstiti și credincioşi :boeri poerilor divaniţi de la Divanul nostru ot
săi şi poîl Craiovei și dumnâ-vâstră
dându-i călăraşi în zaptuleiil ale sluj,
nic
cov
pol
de
i
sciț
după obic
Craiova, să-l
la tâte tvebile ce sunt Mele, păzind întru t6to
vtţuindu-l dumnâ-vâstră
i
nie
Dom
scoposul
după
niei Mele.
împotriva dorinţei Domcov
ru
luc
-co
oră
de
e
nicic,să
u-s
ind
pol
dreptatea şi fer
călăraşilor de la acâstă
, dânnic
cov
pol
Domnia.Mea şi vouă
de
e

bei, lui de

a le urmă

Mel
itul boerul Domniei
cunâsceţi pe: mai sus numarea cea cuviinci6să; 1 saam receh gpd.—1812
titi
LEE E
du-i supunerea şi ascult:
Ia
i
.î.
28.
Decombre
e
(Cod. LXXV. fila 19 p
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din Decembrie
Carte de

Pemle

Vlahiscoie.

1812, se grăbesce a pune pe marele Ban

Vel armaș

Iiind-că

credincios. boorul Domniei

la scuunul

după

Mele

Vel

alegerea
Banul,

Craiovei.

dumnâ-lui
am

cinstitului

făcut Domnia

şi

Mea ai

maș la scaunul Craioveipe ........, i s'a dat după obiceiii acâsta
Domnâsca N6stră carte, ca să aibă a face zapt tote trebile armașici
și pe toţi armaşii

şi zapciii câţi sunt

jescă spre săvîrşirea.şi urmarea

la acâstă

breslă

cu cari să slu-

obicinuitelor trebi ale armăşiei, silin-

du-se pentru tâte cele ce sunt după obiceiii la datoria slujbei lui, după
orinduială și după povăţuirea ce i se va da atât de către dumnâ-lui
Caimacamul Craiovei, cum şi de către dumnâ-lor boerii divaniţi; pentru

„care scriem şi dumi-tale Caimacamule al Craiovei, i dumnea-vâstră boerilor ai Divanului nostru de acolo. să-l sciți de Vol Armaş,
dându-i
zapeii i armași asuprăi spre a-i. aveă în zaptul săi şi
povă&ţuindu-l
dumnâ-vâstră.la tâte trebile ce sunt după obiceiit: ale slujbei
lui, spre
a le urmă după scoposul Domniei Mele, poruncim Domnia
Mea şi vouă
zapeiilor. i armășăilor câți sunteţi la acestă breslă, să cundsceți
pe mai
sus numitul boerul. Domniei Mele de armaş, dându-i supunerea
și as-

cultarea

cea

cuviinci6să,

(Cod. LĂXV,

fila 19).

i saam

receh

%pd.—1812,

Decembre

-

Carte de

28.

Lu

Vel portar ot Craiova.

Zemle Vlahiscoie. Dat'am domnâsea ndstră carte
......, a.
Do
carele lam făcut Domnia MoaVel portar la Craiov
a, ca să aibă a face
zapttrebile portăriei şi cu toţi portăreii cu cari
să slujâscă spre săvirŞiroa şi urmarea obicinuitelor trebi ale portăriei,
după poruncile Domnici
Mele şi după povăţuirea ce i se va da „de către
dumnâ-lui cinstitşi

credincios boerul Domniei Mele biv Vel Banul Gheor
ghe Arghiropol,
Caimacamul Craiovei și dumnâ-lor boerii divaniţi
de
scriem dumi-tale, să-l scii de Vel Portar dându-i portăr acolo, de cari
eii în zaptul
„Secu şi. să-l povăţuesci la tâte trebile portăriei câte
sunt
obicinuite ca
să. le urmeze după scoposul Domniei Mele.
Porun
Mea şi
vouc portăreilor, să. dați supunere și ascultare maicim Domnia.
sus numitului boc
Vel Portar, ca să pâtă săvirşi trebile fără de cusur,
i saam receh «pd.—
"1812, Decembre 28..
e
.
|
(Cod.

LXXY,

filu 19).

Patru cărţi la patru
Zemle

Vlahiscoie.

vanul Domnici Mele

Logofe
ce ţi.
-slujese la Divanul

Fiind-că

........ e.

Craiovei.

s0 află slujind

la Di-

ot Craiova Logoteţel, s'a dat acâstă donnâsea
nOstră

carte, ca să aibă privileghiul ce a avut şi mai înainte, adică
să fie în
pace și ertat de tote
dăjdiile veri câte

ar eși de.la

Visterie şi.de

la

.
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m

——

sub mâna

îl declară

Iân Caragea

eveehil

chiar.al Domnului»

tâte pricinele direct cu Domnitorul
deşi

Caragea

lon

şi

Oltenici

pe care

Domnică, ba chiar întru 'cât-va şi a Caimacamului,

a

recunoscând

Craiovei,

totuşi

că

corespondend

în

«fără de mijlociea altuiă însuşi».

dregătoria

roservă

Bănică "este

Domniei

dreptul

căpetenia

de

a pro-

de judecăţi încheiate de
nunţă în ultima instanţă asupra anatoralelor
Da
Divanul Craiovei. (1)
organizare
ea
vech
a fi după
VIII. Administraţiunea în judeţe continuă
a

De

buan în âră, aşijderea şi ale lui dreptel cel
vinu
şi
i î rîmători de dijmărit
cato să fio în pace şi ortato, stup
şi o pivniţă în orașul Craiovei ap&ii
rici
va face în viile lui de vină
de tâte dăjdiile ce sunt pe alte pivpată de tumărit, de căminărit şi şiun lude scutit, om străin, fără de priniţi, asemenea Să aibă a ţincă
lui; pentru care porunciră Domnia
cină, ca săi fie de posluşanie cască următori de a se păzi privileghiul
Mea la toţi câţi se cuvine, să fiţi
epd.—1813, August 31.
acesta întocmai, i saam receh

Cămara

Domnici

(Cod. LANY,

Mele peste

fila ? 3 o.)

(1) Tacă acest act important.

menit

a potoli a tot puternicia lui

Dincă Filipescu

zemle vlachscoe.
Caragea Voevod î Gospodar
Logoniei Mele, dumnâ-ta Vel tuturor
Dom
al
e
rul
boe
s
cio
din
căpetenia
- Cinstite şi cre
că dregătoria Băniei estetote acele judeţe ot
fut de ţâra de sus, cu tote
la
de:
şi
cât
ot Craiova,
celor-l-alte dregătorii, atât e îndoială, ci de toţi sciut, că Caimacamul
est
nu
-ăşi
chiar al
peste Olt, dar ia
către Domnie este vechil
de
a
iov
Cra
la
ce cu
ses
e
ese
ari
espond
ce se orindu
tote cele-l-alte pricini corla Domnie tot fără
ru
înt
cum
pre
şi
ui
Domnul
i, Și iarăşi de
1& Ioan Gheorghe

irea altui cuivaş
ăţuiri, asemenea
Domnia fără de mijloc
ci6sele porunci şi pov
iin
cuv
daii
se
uia
alt
se caută la Divanul
de mijlocirea
pricinile de judecăţi cepreună cu dumnâ-lor
şi
ca
,
ine
cuv
se
şi
urmâză
l dim
câ ori
dumnâ-lui caimacamu
ăși de către Domnie,
ot Craiova do către
iar
eze
cet
cer
se
să
altei
lo,
aco
a.
are
de
cercet
Docrii divaniţi
, fără de a mal da în de acum înainte
scă
ărâ
înt
să
sil
ă,
esc
ale, ca
să le aneris
aceea poruncin dumn-t
dumnejudecăţi de aici. Drept ţi vor veni alci teorisite şi cercetate de
ecă
nostr u
jud
lui
de
anu
oră-câte pricini
cu dumn6-lor boerii Div
ună
pre
dim
ei,
iov
ivi,
Cra
otr
lui Caimacamul
ţi va av6 apelaţie imp

e păr
ase. în Aţişă
din prigonitârel
de acolo, şi una păr
e săi se buiurdiscsc)
nit
dih
neo
cei
ţei
Craiova
a
acea apelaţie
foraoa Divanului ot
Mele,
drept la Divanul DomnioiDomniei
a
care acestă poruncă
şi zapeiilor
atât calemgiilor cât Tol
co pisah.
ri.
ăto
întoemai urm
(Cod. LAXIV fila 0.)

cu: ana
cunoscutii
Mele :să-o zl. dumnc-ta
ca să île
an,
Div
u
domnescului nost
Si
1812

Decembre.:

|
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a lui Alex. Ipsilant; al:3-lea ispravnie, înfiinţat sub muscali, nu dăinucsce. Dăm în note un hrisov prin care se stabilesce reședința județului Vlaşea

la

moşia “Michăilesci,

în

primele

dile din

Septembre

1817. Cu întrecerea la Turci a Giurgiului şi Brăilei, prin pacea de la
1812, acele teritorii încetâză de a fi administrate de statul român.
Câmpu-lung și Oenele-Mari continuă şi ele a fi administrate de judeţ
şi pîrgară, sub controlul Epistatului guvernului central. (1) Câmpulungu:
lui se reînoiesce hrisovul de privilegii ab antiquo.

. (1)
Zemle

carte.

Carte de judefie la oraşul
Vlahiscoie

. . . . pre

Datam

Domnia

carele după

Câmpulung
Mea

cererea

acestă

şi după

sud Muscel.
domnâsea

alegerea

nâstră

orășenilor

ce ait făcut de. la Câmpu-lung, sud Muscel, în scris, sub iscălitu
rile lor,
pecetluită şi cu pecetea orașului, şi prin scirea dumnâ-l
ui Vel Postel

nicului, Pam făcut jedeţ oraşului Câmpului-lung, ca să
a fi judecător și purtător de grijă la tâte tvebile oraşului care aibă
se
va
porunci
de către

Domnia Mea şi care se va scrie de dumnâ-lui Vel
Postelnie,
să le săvîrșâscă la vreme, fără de cusur, cum şi ale
orășenilor pricini

şi judecăţi să le caute după obiceiii şi după coprindereu
domnescului
nostru hrisov, care ati orășenii, şi fiind-că pentru ajutor
şi
pentru
buna
pază a orînduelei orașului este orînduit de către
Domnia Mea şi deosebit epistat, să aibă numitul judeţla. tâte trebile. oraşulu
i și la pricinele judecăților i la cisle şi la ori-ce alte pricini
a se uni întru tâte
povâţuirilor epistatului şi în mânele Judeţului porunc
im să se păstreze
şi domnescul nostru chrisov de obiceiurile şi
privileghiurile lor, atât

cel noii, cât şi tâte cele vechi chris6ve, aşedate sub
pecetea

Epistatului
judeţului şi a trei patru din fruntaşii mahalalelor,
cât şi pecetea oraşu:
lui asemenea să se ţie de judeţ, care pecete fiind-că
este, cum gicem,
a

oraşului, ce se metahirisesce la pricini şi tr6ba obştiei
aceea. poruncim, ca să nu aibă voie judeţul de sineşi. orașului, pentru
tahirisi,ci la trebile şi pricinele „obștei oraşului, când numai a o meva fi trebuinţă,
atuncea cu

scirea epistatului i a pârgarilor și câte un fruntaş
din tâte
mahalalele orașului faţă, fiind cu toţii strânși, să
se pecetluiască cartea
cu serisGrea aceea în vederea lor. Deci să se ferâscă
orînduitul judeţ
-de jafuri și nedreptăţi, atât el cât şi orăşanii, cari
vor căută a face
niscare-va încurcături în cisle şi în oriîndueli să nu se
cuteze a îngădui,
ci la tote cislelsă
e se facă drâptă cumpănire la toţi după. puterea şi
starea fieș căruia; pentru care poruneim Domnia Mea
şi vouă tuturor
părgarilor. și orășenilor. de obşte, să sciți şi să cunosceţi
pe numitul
judeţ a oraşului orînduit de Domnia Mea, i saam receh
pd.
— 1814
Martie |.
e
NE
(Cod.

LĂXXV,

fila 820),
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din 23 Iunie, 1814 se păstrâză

Carte de Epistasie

neatinse vechile drep-

ot orașul Câmpu-lung.

. pre carele "l-am făcut Domnia
Datam domnesca hâstră carte . . . alegerea dumnâ-lui Vel Postelprin
Mea Epistat la orașul Câmpu-lung,
oului i cu pârgarii să păzâscă
oraş
ţul
iei
nicului, ca împreună cu jude
Domn
l
sovu
ehri
prin
um
eii, prec
vinduiala oraşului după vechiul obic scă să petrâcă orăşenii şi toţi
să păzâ
Mele ce am dat se coprinde,
te şi jafuri
epta
nedr
e
ori-c
de
i
feriţ
locuitorii
îndreptă
put6
va
le
nu
vor av orășanii, care
tai şi
Epis
boer
tul
numi
sus
le îndrepteze mai
emiri

precum şi pricinile ce
judeţul cu pârgarii, să
aşă luând de la cel din

şi orînduelile, să îngriurile, înto
înainte Îpistat poruncile i pont întocmai, să se ferâscă atât pe sine
că însuși
jască de a le urmă şi a le păzi
a face jafuri şi mâncătorii,

scă
cât şi pe alţi să nu-i îngăduia va găsi cu cât de puţin în vină, nu nuse
când
şi
sâmă
'a av6 a da
pedepsi. De caro poruneim,
t din Epistasie, ci se va şi
i

mai va fi lipsi
judeţule i părgarilor

u-lung, să cunâsceţ
şi tuturor orăşenilor ot câmptatal vostru, dându-i

Domniei Mele de Epis
ca să se potă
pe mai sus numitul boerul
cuviincidsă la cele cu cale,
Mele fără
iei
supunerea şi ascultarea cea
Domn
or
ncil
i ponturile şi săvîrşirea poru

păzi dreptatea
—1817
de cusur i saam receh gpd.).
179
fila
V,
(Cod. LNĂX
(Pecetea gpi-)
Chrisovul

15.

Martie

|

Muscel.
de la Câmpat- Lung sud

orășanilon

şanii câţi sunt din
e pârgari şi cu toți orăîn pace Și ertaţi de
dec
re-sp
doi
cu
lui
eţu
Jud
Câmpu-Lung. Ca să fie
oraşul Domnici Mele din ma mănăstirei din oraș, ŞI de vama pitarilorce
lucrul domnesc şi do vaIlie Proorocul, veri co Vor vinde. sii cine nu
ce, au veri-ce, să
de la zborul sfântului
boi, ati pături, ai pos
dat
va cumpără, ait cal, ai vamă, după cum at avut obiceiii de mai
ă
șii
por
dân
cum
la
a
e
aibă a luă de
şi să nu aibă nimeni voi

niră,
nici slugă
vamă acest oraş nici odi
NICL: slugă domnâscă,
e,
mar
r
boe
i
nic
scil vad. de m6ră,
loc de casă în oraş
Domnia Mea în oraș,
la
de
loc
ă
câr
să
VII, seu veri ce_de ale
boerâscă, scii
care-vași moşii, s6iL
la
nis
sâii
p.
câm
în
a cumpără unii de
sc dolniţă
ii să fie volnici
acestor

orăşani,

alţii, şi de vor

ci

numai

orăşan

îi şi datori niscare-va

ai pe
OrăŞAnI» aii pe la boeri şi nu
te
mor
orășan!

acelor
dă | la
acei datornici să vîn
ci
lni
„vo
fie
nu
să
ti,
i, ci numai
vor aveă cu ce plă
mârtea acelor. orăşan judecăților
ă,
dup
â
ne
mâ
ră
şi pentru rindul
altă parte, ork-ce ar
iar
ă a vinde; aşijderea
a judecă po or ăşani,
ă
iar la orăşani să aib
aib
că
te
cu pârgarii să
es
am
l
se
eţu
a
jud
e
voi
ai
ă
num
nu aib
oraşului

la alţi

6meni

de

ţâră

şi li se

va

întîmplă

să alt cino-vași săaţi de fumării, veri carele din
ispravnicul judloreţului
.
şi să fie în pace şi ert
în judecăţile
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tură şi privileghii ale orăşenilor din Câmpulung,

privileghiă altă dată

orășani ar merge cu carele lor să încarce pesce de la baltă, să nu dea
fumărit, fără numai să aibă a da la sf. mănăstire din Câmpul-Lung
de la un

car

de

pesce

oca

5, după cum

le-ai fost obiceiul

şi mai îna-

inte vreme. Aşijderea şi pentru erbărit încă să fie orăşanii în pace
şi nesupă&raţi pentru vitele ce vor tăiâ la scaunele de carne din CâmpuLung, și pentru
tomna prin Deal

lor,

nici

de cum

vitele ce vor tăiă la scaunele de carne, caro fac
la vii şi pentru alte vite ce vor strînge pentru hrana

erbărit

să

nu

Cari_ din. orășeni se vor hrăni

hodărit,

și pentru

una mie pe an;

gostinărit

dea, precum

n'ai mai dat

nici odinidră.

cu meşteşugul cismărici, să nu dea cio-

încă

să

aibă

a.scuti

orăşanii,

vrând să-i ducă să-i vîndă la Braşov

rîmători

să nu dea gos-

tinărit pe acestă sumă de rimători, ce scrie mai sus, și ori-cari
din
orășani se va hrăni cu neguţătorie, vîndând mătase și alte
mărunţişuri pe la tîrguri nică de cum să nu aibă supărare de cotărit
după

cum

nici alte dăţi n'aii mai dat. Aşijderea

să

nu fie

nimeni

volnică

să aducă vin să vîngă în oraş, nici din boeri, nică slugi
domnesci,
“nici boeresci, nici țărani s6ii măcar ver-co fel de om ar
îi, fără numai
înşişi orăşanii să vînqă vin într'acest oraș, iar alt nimeni,
şi nică din
țărani să nu fie volnici a încărcă veri-ce povară
din oraş până se
vor încărcă întâiii orășanii, atât pentru tOtă vremea,
cât şi la zborul
sfântului

Ilie Proorocul.

Aşijderea

și pentru” rîndul dijmăritul

ui şi al
oeritului, veri-care boer ar merge cu aceste slujbe
la acest judeţ al
Muscelului, să aibă a le da orășanii pentru cheltuiala
lor numai un
prânz de bucate, şi care din orășani ar ave
să plătâscă ocrit sâii
dijmărit, să dea de nume numai po bani 30, iar
alt
supărare să nu le facă, după cum ati avuţ obiceiii nimic mai mult
şi mai dinainte

vreme și să aibă volnicie orășanii din Câmpu-Lung
pe nimeni din cei streini a se hrăni în oraş, cu nici să nu îngăduiască
un fel de neguțătorie, ci numai orășanii să se hrănâscă . întracel
tîrg.
Aşijderea şi
pentru orășanii cari aă vii în d6lul Pitescilor pe moșia
RaduluiVodă
i pe moșia mănăstiri Nucetului în d6lul Ciocăneseilor,
să nu aibă voie
egumenii nici odini6ră

a le face alte obiceiuri nouă, fără numai să
aibă a plăti orășanii vinăricii domnesc din
gece vedre o vadră şi
otaștina pămîntului după obiceiii, și după ce
va scâte vinăriciul domnesc afară, apoi:să le ia otaștina, și peniru pârpâr
să aibă a da de
cramă po bani 12, iar pentru putinele cu struguri
ce vor face pentru
tr6ba caselor lor să nu-i supere, nică alte deciueli
din livedile de pomi
ce vor aveă pe la viile lor să nu le 'ia şi să nu
aibă. voe slugile sâi
țiganii

acostor

mănăstiri

să

mă&s6re

vinul

ce vor

luă

din

vinăriciă şi
de otaştină cu mâna lor, fără numai acela cu
bucatele să aibă ași
măsură vinul ce vor fi să dea cu mâna lor şi
cu vadră
drâptă de
deciuială, şi să aibă volnieie 'orășanii să-şi vîndă
vinurile în dl pe
la crămile lor, precum ait avut obiceiii şi mai nainte;
şi iar să aibă
orășanii din Câmpu-Lunga stăpâni nisce munţi, ce
sunt 'al oraşului,
după cum "i-ati stăpânit şi până acum. Aşijderea
și pentru veri-cari
din “boierii - Domniei Mele vor: merge să fie ispravnici
acolo “la acel
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motivate pe amintirea
se amintesce

că acel oraș fusese: când-va

tâte hrisâvele

viqut că în mai

de descălecătârea

lung de Negru

Vodă.

judeţ al Muscelului,

49%

de

a doua

In. hris6vele
aibă

să nu

capitala

ţării. Am

acâstă natură, din secolul al XVIII,

voe

mai

a ţărei muntenesci

la Câmpu-

noue se omite 'acâstă amintire.

a supără

pe. orăşani. pentru

fîn

scii pentru

lemne, s6ii pentru cal de olac, sâii pentru alte clăci, pentru

Alexandru

Vodă

că fiind acest oraş la loc de munte şi cu'anevoie a se
loe de arătură, ait fost crtaţi de tâte aceste “câte scrii
mai din nainte vreme, după cum am vădut Domnia Mea,
s6v6 domnesci de mai nainte, cât şi chrisovul Domniei

Moruz

hrăni, nefiind
“mai sus încă
atât alte chriSele fratelui -

cu 16t: 1794, Mart 20, întărit și. întru a doua-

domnie, l6t 1799 Octombre 7, pentru aceste mili şi obiceiuri ce se arată
mai sus; de aceea dar şi Domnia Mea m'am milostivit de "i-am ertat,
acesta cu
ca să fio de acâsta în pace şi ne supăraţi, întărind chrisovul
și
Voevod
Caragea
Gheorghe.
l6n
Ie
Mele
însăşi credinţa Domnici
ConVoevod,
Caragea.
Gheorghe
fii:
Mele
Domnici
iubiţilor
cu a prea

boestantin Caragea .Voevod,şi cu tot sfatul .cinstiţilor şi credincioși Vel
Filipescu.
Constantin
pan
Mele:
rilor veliți ai Divanului Domnici
Vel Pos-

Vlăhuţ
Vistier, pan Radu Golescu Vel Ban, pan Constantin
pan Barbu Văcăsus,
de
ţâra
de
Vornie
Vel
Ralet
Isaac
pan
telnie,
Vel Vor.

rescu Vel Vornic din ţâra de jos, pan Dumitrașco Racoviţă
obştirilor, pan
nie al treilea, pan Iordache Slătin6nu Vel Vornic alGrigorie Băl6nu
pan
Dumitrache Racoviţă Vel Vornie al patrulea,
Logoitt de
de ţâra de sus, pan Constantin Filipescu Vel
Vel Logofăt
pan Conobiceiuri,
za
Logofăt
Vel
Ştirbeiii
țera de jos, pan Fotache
pan Ale-,,
Hatman,
Vel
stantin Suţul Vel Spătar, pan Grigorie Ralea
Hristopulo
Atanasie
pan
xandru Nenciulescu Vel Vornic de poliţie,
Ghica Vel Clucer,
Vel Logofăt al streinelor pricini, pan Alexandru
pan Nicolae Suţu Ve) Comis,
pan Alexandru Mavrocordat Vel Căminar,
Logofăt de ţcra de jos; şi
Vel
şi ispravnic, pan Constantin Filipescu
- întâia domniea
dintru
doilea
al
anul
Sati scris ehrisovul acesta în
Mele, Bucurosci, la anii
Domnici Mele, aici în oraşul scaunului Domniei
ui “nostru - Isus
“Mântuitorul
şi
de la nascerea Domnului Dumnedeii
Divan:
de
Logoltt
Christos 1814 Iunie 23, de Chiriţă
a
SI
(Con. LXXVII, fila 158 v)..
Ocnă sud Vâlcea.
Cavte de judeţenie la oraşul vel

Caragea voevod i gospodar zemle
Milostiiii Bojiiă 16 Ioan Gheorghe
făcut .dumnâ-lui cinstit şi erevlahiscoie. . . . ..„ pre carele l-ati
dincius boevul Domnici Mele

Constantin

Filipescu biv Vel. Ban, judeţ

a,ca să aibă, a. fi județși
la oraşul Domnici Mele Vel, Ocnă, sud „Nălcesunt
Oeinduite Ja datoria
câte:
lui,
oraşu
le
purtător.de grijă la tâte trebi
Oenele Mari de
toţi. orășani! de :la
pe, ,
şi. că
județului, să aibă a.jude
Pentru care
ul.
judeţ
ută.
e'.că
.a..l
eiă
.obic
după
n;
cuvi
se
ce
nele
prici
a Domniei
carte
nd
văde
,
nilor
oraşa
or
tutur
poruncim Domnia Mea şi vouă
Mele, toți să aveţi a-l sei de judeţşi ari da ascultare la cele co vă:va
V. 4.

”
Urechiă.— Tom.

.

X.—Istoria

a aniloș
r.
Românilo

32
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; Condicarii sunt mereii împiegaţi fârte utili şi în judeţe. (1) Dim
în note instrucţiunile lor. (2) şi un act din-31 Maiii 1813, relativ la a.
da învățătură. Poruncim Domnia Mea și dumnâ-vâstră . Ispravnici
lor
al judeţului să aveţi a-l sci de judeţ păzind orînduiala lui, i saam re.
ceh gpd.—1812. Decembre 26.
|
(Cod. LĂNV, fila 18)..

(1) Condicarii de prin judeţe şi condicariice s'aii făcul lu let 1817
„Decembrie

5, în logofeţia

Logofetului

„ Vâlcea. Armaşu Constantin Boorescu,
E
Sia
SE
Sa
»„..
Gorj.

SI

Barbu

Polcovnicu.

„

E

». Dolj.

Nicolae

Oteteleşanu.

„

Constantin Bălăceanu. -

Fără nume arătat dumnâ-lui
biv Postelnicu condicar.

Sărban Manolescu,

înoit la lovruar

Toniţă

Mehedinţi. Sătraru Răducanu Sefendache Raicu

Romanați. Alexandru

Palada.

„Argeș. II Portar. .
Ilfov. Nicolae Bujoreanu:

_..

“(Cod LNĂY

:

„

fila 267 2,)

„

cel vechiti

vechii, re-

23 let 1818.

Logofăt.

Constantin Varlaam
ecl vechii

Hie Div III Logofăt:
Ioniţă cel vechii.

Condicarii din le! 1816 Ianuay.
Muscel. Ilie biv III: Logofăt.
Slam Râmnic.

Ioniţă

Şonţu.

„ Saae. Gheorghe Logofăt Bilciureseu.
- Teleorman. ÎII Logofăt Sandul.
„Prahova. II Vistier Barbu.
“Olt. Nicolae Logofăt,
.
Vlaşea,

“Tănase

„ Ialomiţa.
„ Dâmboviţa.
Buzău.

Nanoveanu.

ai
Postelnicelul

Ioniţă

Budişteanu.

Chivu,

Buzăii Constantin sîn S&rdarul
Vlașca. Iancu Bădulescu.
(Cod. LĂXY, fila 263.)

:

Nicolae.

RE (2) Carte de condicărie «de judeţ. EI
„_Zemle Vlahiscoie.:. Dat'am domnâsea nostră
carte, .
carele după alege

iii

pre
rea dumn-lui cinstituluişi credincios bocrul'
Domnici
Mele Vel Logofăt de (era de . . .:. . “l-am orîndu
it condicar la sud. Paa
deci mergând: la numitul judeţ, să aib
aă
luă în zaptul săii, de la:acel
ce pânii acum ati 'fost condicar, tâte condicile
judeţului i -ori-ce “alte
scrisori, sineturi şi zapise ale celor ce vor
fi avut :pricini de judecăţi
la: acel ispră

anume,

vnieat: şi se vor fi aflând.la proin
condic
însă ar
prin ,
fâie

sub: iscălitura

numitului

și apoi să aibă-a

țin€ condicele jude-
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vaetul ce -sunt datori condicarii a da marilor, logofeţi. Nu eră d'ajuns

țului şi a urmă

la,tâte întocmai, după coprinderea

acestor de mai jos

ui
arătăte ponturi.
şi se. vor. trimite către
trimiţ
se
i
câte.
Mele
1. 'Tâte poruncile Domnie
pentru

ispravnică sâii către judecător, pentru:chivernisirea locuitorilor, - pricini
paza şi buna orînduială a judeţului, pentru judecăţi i oră-ce cele .ce
, vîrtos
de trâbă ale Divanului, cu. povăţuiră, şi. învățăturimai
zaherele vor eși
i
dări
ori-ce
u
i.pentr
sunt următâre în tâtă vremea
te de rînd
pe ţeră de la Divan şi de la.visterie, să aibă a le trece,tâ
s6ii. judecii
ispravni
e.
în condică cu vremea lor, ca şi schimbându-s
energhile
să
,
condică
în
porunci
acele
cătorul, viind alţii să găsâscă
area
schimb
la
dator
sâscă şi să lo păzâscă şi Logofătul acesta să „fie.
porunci
câte
vin,
ce
celor
boerilor ispravnici, sil. a: judecătorului, a arătă porunca ce se. dă. şi să
sunt de mai înainte date, iar. să „nu fie uitată
ispravnic, cu pricină că aul
nu se scie în urmă. do cel.ce vine în urmă
vnici ce. ai fost mai
ispra
rămas. cărţile de acele, porunci. la boerii.
NEED
IO
TRE
o
înainte.
Domniei
cile
porun
după
i
vnici
ispra
face
ceva
2. Aşijdevea şi urmarea
t6te să
acelea
şi
plăşi
;prin
Mele, cărţile ce va scrie în judeţ, de: obşte
ftt
;Logo
uit
orînd
i,
acestu
mâna,
le trâcă în condică; să so păz6scă în
şi prăvilnicâsca

întru

condică,

care

este povăţuirile, pe

larg

cum, să

i de judecățiide cele obicinuite
urmeze ispravnicii și judecătorulla pricin
NE
ale 'moşiilor...

a

i

către
căută. de „către judecător. seii „de, tând,
ascul
și
cetind
orînduitul Logofătde faţă,

3. La judecăţile ce-se. vor

să se ajle,
Doeriă ispravnhici,
ca să facă

de
practică

disele
pricină întru care să se serie atât

unuia

s'aii făcut de.la judecată, după
i răspunsurile altuia, cât şi hotărirea de co jude
cată, iar. de. nu se.va precarte
s6ir.
aceea să facă anaforaoa
urii s6it alto. dovegi, iarăși

aduce mărt
curmă pricina, şi va v&mâneă atrec
e în condică,: ca să fie pururea. sciut
0
a
şi
tică
prac
face
a
aibă
si
ce, dovedi. aii arbtat

sai judecat?
te
ce ati răspuns fieş-carele dincei la,ceaces
tea să fio f6rte cu luare aminhocare
ina?
ce ati remas pric
ea, și
şi la
ca să înţelegă şi să facă

zapt, cum

sc; cade pricina, cercetar

ce se;vorhesc și se
lea
a scrie în condică însuşi ace
fieş-care carte sc
în,
eze
ver
le şi să ade
alte
nu
iar.
tă
eca
jud
la
sc
i co ail
ără
hot
dică, după. care; dându-se celu
la. mâna
anafora, că sunt trecute În „con

tărîrea

judecății, spre

dea, şi
a s6i carte,de judecată,de săispravnici seu de
câştigat dreptatea. anafornit,
lită
iscă
adeverinţă
celui ce n'a rămas odih
pus în faţa, acelora,

judecător, prin care să arate anume sorocul.co ;sdsaidea,şi cei cu. pricină
să vie la Divan de a-şi face apelaţia lor

ca
arte giua ce Ain de
adeverinţă sub iscăliturile :lor, întru care să,
mulţămiţi și | ocimii ti
.
rămas
alu
Ce.
cei
, iar i
ea 'veni la DivanC
soro
să serie în.carte că,
a

Însa
te det. acolo, pehuru âeela să sopiee
păzi
a eee imită Dei
sau odihni
ăt, ca,pe, tOtă luna să bi imiţă prin
e
is

4, Să aibă datorie orînduitul. Logot
ţiîn
câte judecă
ce lui,
că judeţu
condi
ului -avni
Divan
care;
vnicii “a doi'logoteţia;
ispra
cii
-lor
dumnâ
i
x
a
care;
ului,
St
judeţ
!
avis
isprr
şi. de,to
ă,t, de judecă
incăuta
prics'au,
şi.CAE
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să fie destoinie, priceput, practicos, harnic, mai tre-

ce chip s'aii hotărît saii la ce ai r&mas,de s'ail mulţămit sâi nu? ca,
când vor veni cu apelaţie vre unul şi va cere ca să aducăpe pîritul
săii aici, să i se c6ră

adeverinţa! sorocului

şi să

pricina, aceluia ca să se vadă la ce ai râmas.
"5. Lângă acâsta, fiind-că s'aă: întîmplat şi se

se caute

în condică

Sa
întîmplă necurmate

gâlcevuri şi pricini pentru foi de zestre, precum diete, pentru așeqămîntură, pentru zălogiri “şi vîngări de moşii, pentru venituri de moșii
şi alte lucruri, că s'ar fi făcut prin taină şi cu economic, sâii că s'a

vîndut la Omeni

străini, cari sunt opriţi a cumpără;

spre a lipsi dar

acestea, să aibă a trece în condica judeţului t6te foile de zestre,i
dietele, i zapisele de ori-ce aşedămînturi, i de vîndări de moşii; i do
venituri de moșii şi de veri-ce, cum şi de zălogiri, de vor fi cu orînduială făcute după cercetarea ispravnicilor şi să se adevereze de dînsul

că sunt trecute în condică, ca la ori-ce judecată

v&rat

acel sinet, iar fără

a se treco în condică

să se er6qă de
să nu

aibă

ade-

statornicie

nici un fel de vîngare sâii zălogire, nici foile de zestre, nică dieţile,
care pentru ac6sta să aibă datorie mai întâiit a da în scire la tot

judeţul, ca toţi să scie

a veni la condică

să learate acestea,ca

îvcă tote în condica judeţului şi să se adevereze
orînduitul Logofăt,

6. Așijderea

novat

şi cădut

ca să fie temeinice

să se trâcă şi examenele
în hoţie,

şi cu credinţă de

de

ca să se afle trecute

să se

de ispravnici şi de

cercetările
și când

adevărate. '

fieş-căruia vi-

ar

aveă

trebu-

lor,

spre

inţă numitul Logofăt de vre-o povăţuire şi învățătură, să aibă prin
dumnâ-lor Ispravnicii judeţului a însciinţă
la dumnâ-lui Vel Logofăt
şi dumnâ-lui să ar&te Domniei Mele şi porunca ce se va -primi iarăși
prin Ispravnici să o trimiţi la orînduitul Logofăt.
a
7. Pentru slujba şi obosâla ce va face acest Logofăt să aibă a luă
IGfa ce-i este orînduită, adecă taleri: 20 pe lună, aşijderea să aibă a
ţineă şi trei lude scutiţi, 6meni fără de pricină, cărora după cercetarea
ce li se va face de către dumnâ-lor Ispravnicii, de vor fi 'cu adevărat
fără de pricină,

să le dea

adeverinţe

de numele şi chipul

li se da şi de la Visterie pecetluituri, ca să fie apăraţi, să scutescă dea
dijmărit şi vinărieiit drepte bucatele lor. a
i
8. Şi deosebit să-ieă şi havaet de la cărţile 'de judecată sâii' anaforale ce se vor face de către Ispravnici, 'sâă de către Judecător,
însă
la "pricină hotărîtăde acolo, pentru scris i trecut în condică de la 40

parale până la: taleri 2.20 și Ispravnicii sâă Judecătorul să 'aibă a însemnă

în carte acel havaet,ca să nu sc îndrăsnâscă a luă mai mult;
de la răvaşele ce se fac de sorâce de către Ispravnici, să ieă de.la
3 parale. până la 6 parale i de zălogiri, vii, țigani sai alte aşedămîn-

turi, cum și de la vîngarea de venituri de moșii să ică
pentru. scris
în condică de moșie mare, taleri 5, iar de moşie mică, taleri
2,20 'sși de
țigani de un suflet 10 parale.
_
|
Dia
9. La tâto aceste trebi câte mai sus s'aii arătat, dumnâ-vâstră Ispravniilor pep alţi Logofeţei s6ii On
cilor
6meni de ai _ dumnâ-vâstră
o-ve
i să nu| amestecaţi,ci t6te să se caute

de către

dumnâ-vâstră

şi de Judecător

numai
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Duca să aibă de unde să plătâscă havactul marilor Logofeţi. Apoi ce
de sigur că la rîndul lor, condicarii «sfănţuiaii» cât
săl L pâtă plăti, „de
mai mult

pe

bieţii

E

(1).

<împricinaţi»

o

vre-un cataprintr acest orînduit Logofăt ca să nu ajungă. trâba la Logofăt
a nu
acesta
tul
orîndui
feri
se
a
hrisis. Către acesta să aibă
cere
a
sâit
,
faco niscare-va jafuri celor ce vor aveă pricini de judecăţi
scuGmeni
şi
I6fă
t
orîndui
rușteturi şi mită, că pentru “aceeali s'aii
10pe
condică
în
trecutul
sâii
cărţei
tiți, nici să zăbovescă cu scrisul
scă
săvârşa
le
să
cuitorii co vor avea pricini de judecăţi, ci cu grabă
pe-

nu li se pricinuiască
t6ba fieş-căruia şi să le dea drumul,.ca să
că.de se 'va face vrepentru
vreme,
viciune, cheltuială şi perdere de
numai va fi lipsit şi
nu
sus,
gismai
s'a
câte
un cusur la vre-una din
ci se va și pedepsi.
slujbă,
altă dată nu se va mai învrednici la acâstă
r Ispravnici i Ju:
boerilo
vâstră
10. Poruncim Domnia Mea şi dumnâa Domnici Mele, să sciți
decătorule al judeţului, vădend acâstă carte
de condicar şi Logofăt al judeţuşi să cunâsceţi pe mai sus numitul
acestea, dându-i asupră-i tote conlui şi să-l metahirisiţi în tâto trebile
Ianuarie 1.

dicile judeţului, i saam receh «pd.—1818,
|
(od. LXAV, fila 51. . -

(1) le Ioan

ai

zemle vlahiscote.
Gheorghe Caragea „Voevod i gospodar

anaforaoa

dumnâ-lui

Vel. Logofătului

de ţcra

de jos,:porun,

i urmare întocmai
Ispravnicilor ai judeţului, să faceţarea dumnâ-vâstră
iinţ
vre-o parte, cu însc
iar neodihnindu-se de acolo
Domniei Mele.—1813, Iunie 18.
nul
Diva
la
în scris să-i sorociţi
Vel Logofăt.
|
(Pecetea gpd) . |
|
|
Prea Inălţate Domne; :
tă jalbă a
ici Pale ce mi se dă la aces
d, am luat
fiin
După luminată porunca Măr
r
ăto
urm
,
l din sud Muscel
aru
dic
con
Ilie
t
ofă
Log
III
t vechil Lolui
anul cu I6t 1812, când s'a afla
sâma arâtărei co face, că în dumnâ-lui Căminarul Alexandru Ghica,
tot atunci
gofeţiei mari de ţâra do jos,
numitul judeţ şi în urmă
După

cim dumnâ-vâstră

dicar laorînduindu-se' jăluitorul con nâ-lui Găminarul Iordache Golescu vedum
e
peste troi luni făcându-s l că n'a vrut a se desface între dumn6-lor

chil Logofeţici mari, pentru condicăriilor, isa cerut numitului al doilea
despre rindul havaeturilor
alți bani, Ss ati scris de
u-i mâna a mal da. și
ând
ned
care
ă
dup
i, ca 5% nu înct,
hava
n6-lor Ispravnicii judeţuluŞI 3 din
aci spre
ei
la L.ogofeţia mare către dum
ări
la treba condic
ca
ste
ame
se
a
e Lorgh
Ilie
aco
un C
văduiască po
condicăriei s'a căutat de e ia mă în urmă
ba
tve
stii,
l
ptu
dre
a-şi cere
rînduit fiind de stăpânit
neo
gofeţelul ot Câmpu-Lung, către
lui
e
ţil
ptă
dre
şi
arttându-

Le, ioleseu
dumne-lui căminar ul Toi lac uc or Is
dat carte e. re dum

de atunci, l-a
vechilul Logofeţiei: mari tot pe numitul de Concicit care car FARĂ Îp
e
fiind-că
aş:
pravnicii de a-l cunbsc
5, coprindătore chiai
bre
hem
Dec
,.
1812
I6t.
şi ci, cu
duiii

502

"VA.

URECHIĂ

IX. Numerdse
sunt abuzurile impiegaţilor în genere şi ale celor din
judeţe şi plăși mai cu s6mă.In anexele la acest capitol aducem amintiro de câte-vă din ele.
Da
|
Cercetări rînduite de Domnitor sunt destule. Dar ce resultate aveai
acele 'cercetări ? Mai adesea nici unele, ba pâte pedepsirea grea a jăluitorilor, căci

ai

calomniat peun

ciastit,slujbaş!

. -

Ma

|

„In mai fie-ce an Ion. Caragea a dat circulări către Ispravnici în genere, ori către anumiţi Ispravnici, ordonându-lesă fie Gmeni de trâbă. (1)

aici la acel judeţ
s'a aflat condicar Ilie biv III Logofăt şi de acum
înainte tot- numitul
are
se

cundsce de

să fie condicar,

condicar,
lui

i se

cuvine

după

care,

fiind-că jăluitorul

şi iratul acestei

trebi, mai ales

orînduita 16fă; dar fiind-că acel Gheorghe Logoleţelul a ostenit şi nu
de sineși s'a amestecat la tr6ba condicăriei, după dreptate se cuvine
să-și ieă l6fa pe tot anul deplin, iar pîritul cel-lalt, folos pe câtă
vreme s'a aflat slujind, ci de-se va păsi cu cale de către Măria Ta,
să fie luminată porunca către dumnâ-lor Ispravnicii judeţului, să facă
cercetare şi pe câte luni vor dovedi că a luat acel Gheorghe Logofeţelul l6fa condicăriei să-l apuce a o întârce jăluitorului înapoi, iar

hotărîrea
cea. desăvârșită rămâne
1813, Mai 31.
N

a se face de către Inălţimea Ta.—
|

; Iordache Slătineanu Vel Logofăt...
(Cod. LĂĂVI, pag. 489). ,

e
a

cc
aaa

(1) Curți “deschise la tole județele a se da nizam slujbaşilor anu mai
a

jăfui pe

|

locuitori.

Pemle Vlahiscoie. Dumnâ-vâstă ispravnicilor ot sud . .... sănătate

Măcar că Domnia Mea cea mai întâe datorie a nâstră socotind ocrotirea și repaosul locuitorilor domnescii n6stre ţări de către 'cei nărăviţi jătuitori şi. jacăşi,
nu contenim prin feluri de mijlâce :spre a desrădăcină

cu

totul

urmările lor, ca să dăbîndâscă

locuitorii

o desăvîrşită

liniștită petrecere şi a se bucură folosindu-se. însuși 'ei cu rodurilo
muncei și strădaniei lor; dar fiind-că dumnâ-lor: cinstiţii și. credincioşi
boerii veliţi-ai Divanului. Domniei: Mele, pentru odihna și buna petro-

cere:a locuitorilor ne-ait făcut acum rugăciune prin. obştâsca anafora,
casă pue în “lucrare acest de. mai: jos .arătat - înlesnitor mijloc
spre-a se urmă acestaşi bun cuget şi voinţă
a Domnici Mele, de aceea

iată printr'acâstă' domnâsca nâstră: poruncă vă înseiințăm, că de acum
inainte ca: unii ce. sunteţi oteârmuitori al judeţului orînduiţi de Domnia
Mea, sunteţi datori a da s6ma pentru otri-ce jaf.şi năpăstuire se va
face locuitorilor de-către veri-cine, şi într'adins .vă poruncim,
să fiți
napristan
cu' mare privighere şi neadormită îngrijire asupra: tutulor
slujbașilor, judeţului precum 'sameşii, vătaşii de plaii, polcovnicii, căpitanii, dijmarii, oerii, vinăricerii, zapciii de. plasă, şi cei-l-alţi: slujbaşi
de pe afară de a se părăsi cu totulși a nu îndrăzni să facă locuitori-
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,

să-i. spînzure.
Vătaşilor de plaiuri le serie Vodă, că pentru abusuri o
ca să câră
,
Domnul
“adarnici formalităţi! Cu cât eră re mai onest
slujbaşilor

să.a

fi oneşti?

Vătaşii

de plaiii erati cu deosebire jăfuitori

ie 1813(1).
ai satelor, cu tote că li se reînoise nizamul'la 1 Ianuar
PI

O a

RI

domneseile n6stre ponturi
lor cel mai mie jaf sâii luare nedrâptă peste cu vre-o urmare împotrivă
simţi
şi poruncă, și pe oricare din ci îl veţi
Melo, ca să-şi ieă căduta
n fel de chip, să însciinţaţi Domniei

în vre-u
pentru care fiind-că înșivă sunteţi
pedâpsă, boz însă de zapciii plăşilor,
acest fel de urmări,
di
într
dove
respunqătoră, aveți totă voia când îi veţi
năpăstuiţi, să-i
celor
ile
jafur
tâte
dînşii
că după co veţi împlini de la
alții. cinstiţi. şi
pe.
uiţi în locul-e
şi lipsiţi apoi din tebă, şi să orînd
la acâsta să

purtaţi cu neîngrijire.
vrednici; iar. când vom află că: vă chiar
, din casele. dumnâ-vâstră î6tă
sciți cu hotărire că veţi răspunde veţi cădeă şi în urgia Domniei Mele,
şi
ror
paouba acelor jefuiţi locuitori
Mele, să o faceţi cunoscută tutu că
i
nic
Dom
a
care acestă poruncă
re,
inui
pric
nu le vămâe cuvitii de
mai sus arătaţilor slujbaşi, ca să mireaşi înţelegerea acestei domnescii
pri
de
gpd.—
doar nu le-ait fost sciută, şi
ă Domniei Mele, i șaam receh
nâstre poruncă, să aveţi a însciinţ
Da

Sa tie

98

(Cod. LAXIV,

fila 190 2.)
„

pi

i

zi

...
(0) Ponturile vălăşiei do plai

Nei oo
aaa

vlahiscoi0.—
Voevod i gospodar. zemle
Iă Ioan Gheorge Caragea do plai... sud... fiind-că mulţi
, ca să so
Shuigu Domnici Mele, vătaşe
a le este 'pândul la tâlhării
ure
pur
şi
e
tat
r&u
poruncim
sea
îţi
fivâ
dintăiii
sunt în
din “Ard6), iată de, acum
i
alţi
cu
şi
eci şi să
ă
pot
esc
şi
răş
r
ovă
ilo
înt
murile plaiur
dru
la
i:
nic
paz
pul
să
a trece înăuntru
Domnia Mea, ca
e a âmblă. prin plaiu, seu

val
nu îngăduescă Gmeni din
Spătarului, că Yei î în
inţa „dumne-lui YV el
ver
ade
de
fără
r,
gur ca să to ca
hota
peste
le .plăesesci Sa ămbli sin
primejdie, și prin. t6te satenu se întîmplă vre-un. OM de la. vre-un .sa
a,
zăşuosci cu păreălabii
tâlhării, cum Și pentru. cel. co

din plaiii, să se adape

cu gândul. spre

bă Să
şuri s6ii fără paşuşură, în gra
pașu
cu
ori.
tru,
lăun
din
veni
DS
“vor
ce vor fi cu aco ea și
Spătarul şi pe col să-i
„popresci
însciinţezi la dumnâ-lui Vel
șuri
paşu
de.
fără
cei
po
iar
ă,
tuâc
do.
să
să-i laşi
şi vei av6 respuns a ce cip
să. însciinţezi

dumnâ-lui Vel Spătarul sfeti hoţii de. dincolo. cu
va întîmplă a se

cei, le

căci
tine Se„Ce câţi
Și De pont
spânzură
mai
în plaili te vomcum
uri
te
acâs
aici, să de aici dincolo,
într
Urmând pre
.
caşi
pote
şi
şi
plăe
va din

urmeză,

Los SE
să nu
vania
âmblă

de se

cile plaiul, ca
drumurile şi poteruu
piză
a
aibă
să
În ] ransil
il
plai
aunt
au de
seirea lui a merge în
do
fără
eni
nim
p au u
pâtă
vă potecă, nici: pi In sa eie
pe drumuri sâii pe niscareL
fără de scirea Î
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Regulamentul acesta

al Vătașilor

de plaiă nu diferă mult de cel dat

2. Inlăuntru în Ard6l să nu lasc vătaful pe nimenea să
trâcă fără
de răvaș de.la. dumnâ-lui.
Vel Spătarul, care văvaşe să le stringă și
la sfîrşitul fieş-căreia luni să le trimiţă la dumnâ-lui Vel
Spătarul ea
cu catastih să le ar&to la Domnia Mea.
3. Om din Ard6l ce va veni aici cu trebuinţă sii
cu neguţătorie şi
va av6 pașuşuri
de la excelența sa sheneral
săul,
aibă voie a veni,
prin scirâa vătatului, pov&ţuindu-se a merge
ca prin scirea dumnâ-lor să mGrgă unde vreă, la ispravnicii. judeţului,
şi vătaful de plaiti în
grabă să facă două însciințări una la dumnâ-lu
i Spătarul şi alta
Vel
la ispravnicii judeţului, iar pe care va găsi
trecut peste plaiii fără de
paşuș pringându-l să-l ţie acolea poprit, și
la dumnâ-lui Vel Spătarul,'ca dumnâ-lui să numai de cât să însciinţeze:
arte Domniei Mele, cum
şi pe' cei ce' se vor cercă a' trece fără “de
răvaş
dintr'acel judeţ să-l trimiţă la dumnâ-lor ispravn de drum, de vor fi
icii județului, iar de
va fi din alt judeţ să-l trimiţă prin ispravnici
la
dumnâlui Vei Spătarul.
4. Prin tâte satele plăesesci să mergi însuţi
tu
vătaşe
şi aducând pe
părcălabi şi pe preoții satului, să le arăţi
că
este
strașn
ică
poruncă de
la Domnia Mea, cu înfricoșarde
e morte, pentru rîndul înţercărei hoţilor şi a tâlharilor,

cerându-le chezăşie, că nimeni din acel
sat nu vor
cşi în hoţie. și pentru vori-care se va
simţi hoţi, scă gazdă, să răspungă
părcălabii și acei chezași, şi sătenii
când vor merge unde-vașila vre-o
trebuinţăa lor, să aibă

datorie a
prin seirea lor să mârgă, şi așă arătă părcălabului și chezașilor, ca
Plaiului o dată pentru acestă trebă, încunjurând tu vătate tâte satele
pază, fără dea lipsi de acolea, iar apoi tu să te aşegi la locurile de
orînduesci plaeși a âmblă prin 'sate. pentru striînsul banilor dăjdici să
a
__5. Nică un om din satele judeţului dela
vale
să 'nu aibă voie a
„merge
măcar:cu trâba lor pe la sâtele din
plaiu, fără de scirea ta, vătaşe,
lar pe care vei găsi âmblând prin
plai fără de scirea ta, să-l trimiți
la ispravnicii judeţului ca să-şi ieă
căduta certare,
-

6. In fie-care două: săptămâni odată
să însciinţezi dumnâ-lui Vel
Spătarului de ori-ce se va întîmplă
în
plaiă,
precum şi când nu se va
întîmplă nimic, iarăși să înseiinţeză.

Aşijderea şi pentru ori-ce veste
vei audi de aiurea din xecinătate,
iarăşi să însciinţezi după datorie-ţi,
căci de nu vei păzi aceste porunci,
hotăriţ să scii
că vei fi spânzurat.
„1. Către acâsta

poruncim Domni
mai sus numitule vătaşe, să
aibi purtare de grije pentru câţi avorMea,
venia se aşedă cu locuinţa în
(6ra Domniei, Mele să faci fâie de
numelo

lor, câte familii sunt, care
i6ie pe fieş-care: două săptemâni 'odată
să
o
trimiţi cu însciinţare la
dumnâ-lui Vel Spătarul. ca să arăte Domnic
i Mele;—1812 Decembre 18.
(Cod.
LXXY,

fila 18

!

„Carte

Zemle Vlahiscoie. Datam

„+

Pre carele Yam

dă vdldşie

IE

-

de plai.

domnâsca nostre carte slugei Domniei
Mele

orînduit Domnia

Mea vătat de plaiul.
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lor încă de sub

Alexandru

Ipsilante. Estede notat

latitudinea: jude-

vătăşiei zapt. Să fio cu
sud... . ca să aibă volnicie a face trebile şi în t6tă vremea, ca să
a
n6pte
şi
privishere şi cu luare aminte gioa
şi, 6meni vredinici de
păzâscă plaiul şi potecile cu plăiaşi și poteca
i, de furt de dobii6ce şi de
slujbă şi de bună pază de hoţi, de tâlhar
şi ori când se va întîmplă
afară,
cele ce sunt oprite a nu eşi din ţâră
drumurile plaiurilor,
prin
ai
,
potecă
hoţio s6ă tâlhărie, aii prin
și băgândui: în butuă, cu
îndată să sară. cu plăiaşii să-i prindă vnicii judeţului cu t6te pribnnă pază să-i trimiţă la dumnâ-lor ispra
cu bună pază la Domnia

să-i trimiţă
cinele hoţiilor în scris, și dumnâ-lor
pentru cele ce se vor găsi asupra
iar
să;
pedep
Mea că să şi ică căduta
arme, sâii alt-cevaşi borie, câte
hoţilor când îi vor prinde, ori cal,
cu bună dovadă
le vor dovedi
şi
dintracelea vor cunâsee păgubașii
să 'şi le ieă, iar câteva

ale lor,
înaintea ispravnicilor că sunt: drepte tt să le ieă vătatu împreună cu
obicei
după
a
acele
vimâneă ale hoţilor,
aveă hoţii case
e, pentru ostenâla lor, iar de vor
plăiaşii ce-i vor prind
şi alte bucate afară din ceea
să nu

aibă

zapt, să

a se

plătâscă

amestecă

acelea
ce sait căsit asupra hoţilor, pentru
în

vătafu

păgubaşului

de

plaiii,

şi pentru

ci ispravnicii

cele

co

vor

să

“le ică

rămâneă

să

că
şi Domnia Mea vom hotărî. Să păzâs să
însciinţeze cu î6ie Domniei Mele
așă
şi
plaiă,
sâi să trâcă peste
şi satele plăesesci ca să nu: fugă, ce sunt a se păzi, ci nici om, nică .
altele
de
ponfie plaiul păzit nu numai
slobâqă, după cum prin deosebite lui să
muere fără de răvaş să nu se
ia

întîmplă plăiaş de sub vătăş
tură este poruncit. Când se va vuri mai mici, şi curvii cu plăiaşi iar
aibă niscare-vă pricini de gâlce ul de plaiii şi măcar că la unele privătaf
aceea
din vătăşia, lui să-i judece
de luă vătaşii g16bă, dar fiind-că ca un
urmă
vini
de
a
cint ca aceste
âscă
pomen
mai
gl6bă, nici să se
înfrînare
Sai ridicat ca să nu mai fie
r&ii, care nu eră pentru vre-o

de jaf, am
lueru fără de cale ce se urmă
făpte, ci numai 0 pricină
a acelor ce făceă necuvjinci6se în vină dovediţi cu bună cercetare Să-i
hotărit, ca acei ce vor cădeă
să se înfrîneze; însă
e după măsura vinei, lor ca

interes ci să
certe vătaful cu bătai
aşi pentru vro-o pismă sau
să nu se cuteze a face cine-vfaţă şi aşă să-i certe, însă fiind-eă ne-am slouia în faptă de
tă puţină
fie vina acel
că vătaşii plaiurilor cu aces
însciințat Domnia Mea cum
indreptarea și inGreşi-care certare spre
itorii satelor
bogenie ce aii de.a face
re
eli și în vină mici dint locu
fuînarea celor ce cad în greşi pe Gmeni cu bătăi straşnice și cu cazne
eps
acestea, iată cu
plaiurilor, se întind a ped
volnică şi slobodi a le face
t
sun
nu
se ferâscă văsă
nesuferite, care ci
e.
înainte fort

de acum
hotărire poruncim straşnic,ca ca acestea, să
ări
tatul plaiului de nisce urm satelor plaiuluice
plaiui a certă pe locuitorii cu 90'sâii 30 bețe,
vini mică mai mult de cât
do vină

nu fie volnic vătaful de
vor cădea în pricini de
care ȘI acestă certare să

de faptă „dovedită, pentru
vaşi fără
nu se cuteze a o face cum
ă apoi se va pedepsi
urm
că aflându-se în:
s,
ere
int
su
ă.
pedâpsă
pism
o
vremară pentiu care li se cade

îndoit; iar pricini de vinovăţii
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ce nizamul

lasă Vătatului. EL este oprit de a aplica pedepse

nici Mele în scris, a face cisle pe sate în plaiii, ci la vremea aceea după

ce

sc trimit șoimii,

cheltuială cu artare

ori la vremea: vînaturilor, vătaful

făcând

I6ie de

anume la ce şi câte cât s'a cheltuitși printracui

mână, să.se cerceteze de către Ispravnicii judeţului
:şi .pe câtă so va
dovedi drâptă vădută de .tâto satele, fără de altă încărcătură “mai
mult, să so adevereze şi de către Ispravnicii judeţului şi: așă cu. poruncă de la Domnia Mea se va face cislă pe sate.
şi. acea cislă, ce
cu porunca Domniei Mele
va. face, să aibă a da. vătaful răvaşul: lui iscălit la fieş-care sat de câţi bani a ajuns şi a plătit satul acela cutăreia cheltucli, după care acest. răvaş să putem luă sâma vătafului la
cercetări de jafuri. Poruncim ca vătaful să nu lase locurile de pază
şi să lipsâscă âmblând după strînsul banilor dajdiei din sat în sat,
ci strînsul banilor să-l facă el însă cu plăiaşi orînduiţi de la dînsul,
ari aceia să aibă a âmblă prin sate după bani, iar vătaful să. străjuiască locurile de pază. Orînduim Domnia.
Mea și venitul. vătafului, anume:. de la toţi casnicii câţi se află locuitori în.plaiă să aibă
a

luă elacă câte o di pe.an, aşijderea să ieă și de la turmele

de oi ce

vin în ț6ră, de turmă câte.un miel mie dintr'acea primă-veră;
aşijderea să ică şi. câte un caș de stână; să fio şi de tâte dăjdiile
și anga-

riile apărat. Așijderea orînduim Domnia Mea. şi *poelonul dumnâ-lui
Vel Vornicului taleri . .... . caro aceşti bani dându-i, de mai mult
să

nu

fie supărat, ca

să nu

aibă

vătaful

în pricina

acâsta

cuvînt. a face

vre-un jaf; drept aceea poruncim, orînduitule vătaf, mergend

la numi-

tul plaiii şi arâtând porunca Domnieci Mele locuitorilor plăiaşi,
să cauţi
să păzesei tOte acestea de mai sus arătate porunci, în tOtă
vremea a
te ieri de jafuri şi de mâncătorii, de încărcături mai mult
la cislelo

satelor, de gl6bo, de eisle, de cheltueli fără de scirea
și porunea Domnici Mele, de cazno, de bătăi fără do
vină dovedită si fără: do m&
sură, de la nimeni mai mult să nu te cutezi a luă
ceva-și. cu nume

de venit al t&ii, peste cele ce-ţi orînduim mai sus, s6u
cu. pricină că
ai dat havaet mai mult la dumnâ-lui Vel Vornic şi că
ai cautatsă
scoţi havaetul

din

spinarea

săracilor,

ci încă și pe vătaşii satelor

și
pe pârcălabi să nu-i îngăduesci, ca să petrâcă locuitorii
cu dreptate
după cum esto vrerea Domnici Mele, pentru că Domnia Mea
după acesta avem a face cercări în plaiii peste tâtă vromea cu feluri
de mij-

I6ce și

când te vom

tărire avem a te
ȘI apoi cu tergul
cim Domnia Mea
sci și al cundsce

găsi cu cât de puţin cu vre-o. luare mai mult ho-

pedepsi în plaiit cu bătaie acolo la vederea
şi cu ocna, întoreând şi jafurile acelea îndoit.
şi vouă tuturor locuitorilor acestui plaiii, să
de vătuf, să-i dați tâtă supunerea şi ascultarea

tuturor
Porunavoți al
la tre-

bile plaiului şi la împlinirea poruncilor Domniei Mele, care se vor

da
printr'iusul, cu silinţă şi cu supunere să le urmaţi, pentru că cine
se va
mai mare, ai a le ccreetă ispravnicii judeţului, carii ati vote
a judecă

ȘI po vătalul de plaiit.
Cheltueli oră pentru vinaturi, ori pentru şoimi, ori pentru |altă verice,
să nu

fie volnie

vătatul

de sineşi fără de scirea

şi porunca

Dom-
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pedpsă
corporali mai mari decât 20 până la 30 bețe, care şi 'aeâstă

de faptă dovedită pentru
să nu se cuteze a o face cui-vaşi fără: vină
se va pedepsi îndoit.
vre-o pismă sait interes, că aflându-se în urmă,

aprâpeîn unaDin câte-vă numiri de Ispravnică so pâte vedeă 'că:
la administraţiunea
nu Greci ci Români trămite domnitorul
nhimitate
r, a abusurilor
jafurilo
judeţelor, ceea ce nu va împedică continuarea
..
, .
Da
Ri
şi a nelegiuirilor. (1).
pe
PE
a

PN

arătă cu nesupunere, împotrivitor
poruncilor Domnici Mele, să sciți
saam

&pd.—1813,

receh
(Cod:

fila

LAAV,

49).

Dumnâ-ta
printracâstă
se dovedese
poruncim ca
cit vătat de

E

a

|.

i

ă

aa

|

A

ata

Caragea

Gheoryhe

Io Ioan

Ianuarie

la trebile. plaiului şi la împlinirea
că unul ca “acela se va pedepsi, i

Vocvod

a

i

î gospodar zemle vluhiseoic.

no: facă
, t DomniiaiiMea arătarea ce
vâdu
am.re
Vel Vistie
ului
itor
jălu
ai
bani
ti
aceş
ce
anafora, ci dar de vreme
ei,
avni
Ispr
află
se
arătaţi ce
asupra celor doi de mai jos
Zapprin
eşit
negr
că
ines
împl
fără de altă prelungire să-i
|
.
visterie.— 1815, Mai 22
Vel Logolăt.
..

(Pecetea gpd.).

,

Inălțate Domne,

Prea

porunca

Mărici

Tale, am

cercetat, acâstă jalbă..a lo-

ce cu
hova şi din cercetările nic
r plaiul Prahova, sud Pra
tel upos
pra
cuitorilodin
asu
5
1.21
ri
tale
dovedit aceşti
scumpătate s'a făcut, s'a! tache Filipescu, ce atunceu 50 află IspravCos
şi
one
ravnici ca
lui Costache Coz
se la Visterie, arătaţii. Isp
ducen
adu
şi
eţ
jud
i spre a
lui
ban
itu
nici num
pricinuirro. Ci pentru acei
„După

luminată

să dea banii jăluitorilor,
se dospăgubi

Maiii 20

”

(Cod.

a dat

locuitorii rămâne

a se

da

hotărirea

i
r
.
a
Ia
.
a
7

LĂXYI,

fila 224).

Mării, Pale.—1843,
O

.

pe

IE

Vel Vistier.
Ț

.

sa făcut, 184, Iulic 16.
co le
- (0)“sprăvnăcii
4, Iulie 16. e
Paharnicul Covehez, 181
i, 1814, Iulie 16,
Sim
paharnicul Jordache.

i

„Slam Râmnic!
f

Buzăi

e

Da
Mihalache: Cornescu,

1814, Iulie 16.

Sa
-

e. 16,
Iancu Cocorăscu, 1814, Iuli
Saac .. A Căminarul
, Iulie 16. *
1814
u,
itrache Slătinean
:
ţ Paharnicul: Dum
.
c.16
a
luli
,
,
che Ghica, 1814
„Prahova -:. 1 Gomis Mihala
i

(. Căminarul

.
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„Când

Ispravnicii

tori, ei născociră

nu

mai

avură

alt mijloc

de

a jăfui pe bieţii locui-

o ciudată dare: grosăritul.
Matache

ai

Ialomiţa

N f Paharnicul

Niculescu,

1814, Iulie

Ilfov

-.$- Căminarul Iancu Filipescu, 1814, Iulie 16.
„_L Paharnicul Costache Ralet, 1814, Iulie 16.

16...
ati

Dâmboviţa

| Clucerul

Scarlat Mihăilescu în loc. Cost. 1814, Iulie 16.

Muscel.

A Serdarul Iancu Scorâilie, Iulie 16.

( Serdarul

Pavalache, Tulie 16.

hal
an
Teleorman
Vlașca
$
|

"Olţ

| Stolnicul Grigore Grădișteanul,
i Sărdarul Cantacuzino, Iulie 16.
-.[| Sărdarul Olănescu, Iulie 16,.

„|

„. Argeș

Clucerul

Iulie

Scarlat Ruset, Iulie 16 în

I îi

16.

loc Grădişteanu.

a

Gorj

f Stolnicul

Romanați

|
| Clucerul Haralambie

Andronache,

Iulie

16, în loc

Grădişteanu.

|
în locul lui Brăiloiu.

(Cod. LAAVII).

Chrisovul aşedărei scaunului. isprăvniciei Vlageci la moşia dumne-lui
Căminarului

Chiriac

ol Mihălesci. (Vegi

la pag. 494).

Totă lucrarea pricinelor şi: trebuinţelor ce privesc atât la celo în
parte dreptăţi ale fieş-căruia din locuitorii unci ţări, cât şi la ale ot-

cârmuirei stăpânitorilor acelei părţi de loc, cum că se urmâză și So
săvîrşesce în vreme cuviinci6să şi cu îndeletnicire, atât mai mult şi
otcârmuirea și .cei ce se otcârmuesc sunt apururea întru fericire, repaos şi laudă şi oblăduitorii datorie: neapărată având a întocmi fiinţa
acestor bunătăţi, se cuvine
.a nu trece cu vederea ori-câte mijlâce va

cunbsce că privesc spre întocmire, ci mai vîrtos prin dregătorii lor a

le pune în lucrare; unii din.dregătorii domnescei n6stre oblăduiri fiind
„Si Ispravnicii judeţelor, prin cari „Domnia se slujasce
nu nuniai la ale

norodului pricini, ci şi.la ale Visteriei necontenite trebuinţe,
vor îndeletnici a primi mai adesea domnescile nostre poruncicu cât se
şi poveţuiri, atât mai mult se caută și se s&vîrșese trebile acelui
judeţ, cu
mai bună cumpănire și orînduială, iar mai ales când și locuinţa
ace-

lor Ispravnică va fi aşedată în loe cuviincios al judeţul

ui, de unde mai
cu înlesnire pot să copringă cu. îngrijirea şi privigherea
t6te curgăt6rele trebi ale judeţului, precum vedem
- la ispravnicatul. judeţului
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Acest rosărit oră o daro de
t de gros, de închisâre adică!

Vlăscei, că fiind

şi de Bucurescă
letnicirea ce

aşegat

mai

spre

căutatul

taleri

fie-ce om, ca să fie

de

scu-

a

înainte

şi de sorhatul

avcă

4—5

la

Găescă,

Giurgiuvului,
trebilor

unde

este cu depărtare

siliţi ai fost din neînde-

judeţului,

iar mai vîvtos

spre

mutat de acolo din
întîmpinarea trebuinţelor numitului serhat, sati:
ere de Bucuresci,
apropi
fie'cu
să
ca
loc în loc prin plasa Ogrădenilor,
iţe s'a mutat.la Miiar în cele do po urmă în dilele trecutei. răzmerind tote trebile 'judesăvirş
hălesci unde se află şi acum, căutând şi
şi cu: mai
ci6să
cuviin
vreme
în.
ului
sevhat
ale
şi
țului
multă

multă: îndeleţ-

înlesnire a se
forte
nicive şi îndemânare, din pricină căci are
li se trimite.
care
prin
ie,
Vister
corespondarisi și cu Domnâsea n6stră. și povăţuiri şi cu serhatul: unde
ă
nicilor domnescile n6stre porunc
Isprav
trebuinţelor mai cu grabnică cerere,
este şi corespondenţa şi săvîrşirea
ne-a dat pliroforie prin anafora și
precum și dumnc-lui Vel “Vistierul,
am cunoscut acâstă înlesnire; fiind
înşine Domnia Mea prin cercare
locuind Ispravnicii acestui judeţ sunt
însă că casele unde se află acum
a mai fi. ispravnicatul întinsele

străine şi stăpânul lor nu îngăduesce
Mea . dumnâ-lui biv .Vel Căminarul
sa arătat cu jalbă către Domnia
că cu a sa cheltuială va:face „casă,
Chiriac Ohristopolu, cu făgăduială, domniei-sale Michăilescii-de-sus; de
se dea ispravnicat pe chiar moşia şi. chiar a Ispravnicilor şi în scurtă
care s'a şi apucat după îndemnarea
locuinţa isprăvnicatului în t6tă
vreme

spre
lo şi isprăvesce şi. le va da
de. a. cero

Vreo

'o
câtuşi: de, puţină: chirie, făcând

acâsti

și, însuşi
ire şi pentru ca să-și aibă:
numai pentru a Visteriei înlesn despre făcătorii de rele, când se va
Greşi-care siguranţă şi netemere.
vnicat acolo cum şi un

vromea,

fără

sa, fiind ispră
ială
întîmplă a şedea acolo la moşia
numai, fiind-că face atâta cheltuacolo
fără
i;
moşie
l
vase
pe
puţin folos la venitu
or
stătăt
nicatului şi, având şi pod

:aii a trece
cu zidirea binalei isprav
l ispravnicatului, pe unde
peste Argeş, tocmai în dreptu- ispravnicescl călări „pentru trebuințele
adesea Ispravnicii i slujitorii
“trebuinţele ce se trimit în

sci pentru
ore,
isprăvnicatului i Gmeniluă domne
de puţin. avaet pentru trecăt
câtuşi
le
a
de
veci
fără
iu:
judeţ:
de a rămânea acest isprăvnicat.
ceri mai. sus. numitul. boer moşia domniei-sale, şi al doilea: Ispravpe
nestrămutat de acolo dede A întrînă pe slujitori ŞI: alți Omeni ai
escă
ingrij
se
să
zidirilor
micii
nici-un fel de. stricăciune atât,
ispravhicatului, ca să nu facă cât şi semnăturile i împrejmuirile lonicatului,
Greşi-care ajutor la
i îngrădișului isprăv
ce vor fi pe acea moşie ȘI spre
cuitorilor şi altora
spre
de peste Argeş, 1ar mal vîrtos
u,
dregerea şi meremetul podului
revars
se
ŞI
mare.
ului
Argeş
vine apa
îndeMea
a
forizca. sa când se întâmplă de i;
Domni
deci chibzuind
podar
să i so'dea:şi covă: Gmeni
ce 1 se pricinuesce la căutului
vnică
ispra
şi.a
iciVister
a
şi
pe mai sus
irea.
letriic
Ispravnici! cu şedereatarea 'tuturor tebilor,:atlându-se şi că lipsesceȘI prisonirea! dintre 15
a vin către
numita: moşie Mihăilesciă-de-sus
precum din jălbile ce adese
r,
caselo
ii
stăpân
cu
pravnici:
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1814, Ion Caragea ordonă, nu încetarea acestui catahri-

Domnia Mea de prin oraşele altor judeţe, vedem că se aţiță nemulțămiri și davagealâcuri despre stăpânii caselor, unde se află ispravnicaturile asupra Ispravnicilor,
unii din ei nemulțămindu-se „a-și da
casele la Ispravnică,

alţii din

dar, iată. printr'acest

ei cerând'a

domnesc

întâiii ea, ispravnicatul

acestui

li'se

plăti

al. Nostru chrisov

chirie,

hotărîm

judeţ al: Vlascei aşegendu-se

de acoea

și legiuim
după

să-

vîrşirea zidirei ispravnicatului la acea casă - într'adins făcută de mai

sus numitul

boer,

biv

Vel

Căminarul

pe

moşia

sa

Mihălescii-de-sus,

să fie nestrămutat de acolo în t6ţă vremea, îngrijind însă și ispravniciă

ce: vor fi după vremi a meremetisi după cuviinţă pentru ale lor odihne
acele case ale isprăvnicatului, ca să nu ajungă. din vremeîn vreme
la dărăpănare; al.doilea, -pe . slujitori şi pe ' toţi Gmenii isprăvnicescă
să-i înfrineze cu străşnicie a nu face câtu-și de puţină supărare locuitori-

lor de acolo, ori; stricându-le
luându-le

de la casele

împrejmuirile :i

sem&năturile

lor cel mai. puţin lucru

lor, sil

fără de. plată, iar ori-

care din ci:se va dovedi în. vre-o acest: fel de împotrivă faptă,de o
dată să se îndatoreze a plăti totă acea stricăciune și pagubă, iar
dovedindu-seşi al doilea întru acest : fel. de faptă, atunci după ce.-se
va îndatoră :unul -ca acela la plata pagubei ce va face, apoi'să
so:'şi
pedepsâscă spre pilda i înfrînarea şi a celor-l-alţi;: al treilea hărăzim
și numitului. boer șease podari pentru trebuinţa podului săii
de peste
Argeş, cu scădămînt de lude trei, cărora să'li se dea de la.visterie
şi pecetluiturile Domnici Mele, spre a fi aperaţi de rîndul dăjdiilor
şi. de
ori-ce podvedi şi angarii; al patrulea, nici numitul să nu ieă
vre-un
avaet pentru trecătârea podului, nici de la ispravnică, nică de la'slujitori,
nici de la Gmenii domnesci ce va.trece pe la acel pod pentru
trebuinţele
judeţului şi ale ispravniciilor, Şi pentru ca să. se păzâscă
nestrămutat
tâte cele de maisus arătate, am întărit, chrisovul acesta cu însăși pecetea
cam

şi iscălitura nâstră i cu credinţa: prea iubiţilor noștri
fii
martori şi. dumnâ-lor . cinstiţi şi credincioși boerii veliţi ai..... i.
Divanului

Domniei Mele
Vel

Vistier,

pan. ..........

care

acest chrisov

Şi

ispravnie

poruncim

pan

Barbu

dumnâ-tale

Văcărescu

Vel

Vistiere, ca

trecându-se în condica visteriei, să se. trimiţă apoi copie de pe:
dînsul
şi la ispravnicii judeţului, spro a se face cunoscut
'și a se trece și în
condica isprăvnicatului,. .
.m
e
(Cod. LXXVII fila 274)
-.„Allostiiu

Pojiiu

contenitele jălibi ce

judeţului; Săcueni,

J& Ioan. Gheorghe

ai venit

arătătâre

Caragea

la audul Domniei

de

voctod
— După
.

Mele.

de

ne-

la locuitorii

multe jafuri ce în feluri de

chipuri

ar
suferi .Domnia Mea'plângerile lor, nici .a-ă
lăsă, năpăstuiţi: Și. după neapărata
datoriece avem, apururea

Ji. pătimind,ne mai putend

cugetând
buna petrecere SI repaosul:domnescii
n6stre țări, de aceea, iată, printi”
acestă domnescă :anâstră

carte orînduim pe dumnâ-lui
Mele biv Vel Logofătul : Costache cinstit.și. creCaliarhi, să
mergă la numitul judeţ și -cu “depl
ină . voie. i- putere

dincios: boerul -Domniei

:să

aibă..a. face

sis, ci reducerea

dărci

la

1 leii

5il
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de

om!

«De

înaintsăe.se

acum

facă

Pa

ri.şi Iuără nedrepte. se
cercetare de ori-ce catahrisis, năpăstuiîn diastima trecută, de
judeţ
ui
vor îi urmat asupra locuitorilor acest şi până acum,.peste poruncile
la Iunie din anul trecut cu let 1813fieş-căruia. locuitor năpăstuit până
Dommici Mele şi să facă despăgubire
i şi spre înlesnirea

scumpă

stuitori şi hrăpitor
la un ban, de la însuşi acei năpă
â-lui
e. porunci, să aibă voie - dumn
n6str
uinţă
săvirşirei acestei domnescii
treb
este
că
i
sococ
zapeii unde va
orinduitul boer a schimbă şi din cum şi oră-ce alte „cuviinci6se mijloce
pe toți
de schimbare asupra. cercotărei,
operirea adevărului, îndatorim
va socoti a metaherisi. spre desc acestă: diastimă.ca să dea.de faţă și
întw ă.
aceia ce vor îi fost în tr6b catastişele de orînduelile ce s'ait făcut
tâte
şi
lui
e
să paradosâscă la dumn
pentru care poruneim

ile ce vor fi făcut,
asupra locuitorilor şi do împlinirai judeţului, să” daţi negreşit dumnâ-lui
torii cei
şi dumne-vostră ispravnicilor
de ajutor, prin Gmeni şi sluji

mână
orînduitului boer tot felul
sei împotrivire la
cea mai puţină discolie,
ă
cere
nu
a.
de vre-o împotrebuinecioşă, de
Mea
ându-ne Domnia
iinţ
înse
căci
,
neci
poru
de îndreptare.
săvîrşirea
nu veţi -av6 cuvînt vrednic
&
e-vă
part
din
re
urma
Aa
trivă
e
13. .
'Toleo pisah gpd. — 1814 lunie
E
A
i
(Cod. LXXIV, fila 289)
ravea ce face
sud, Prahova .pentru supe
ot
cii.
avni
ispr
la
tă
lega
Cavte
cul la târg

polcowni

vlahiscoie.—
vod î gospodar zomle eșşii de aici
Voe
a
age
Car
he
org
iitate. Vam
Ie Ioan Ghe
ilor ot sud Prahova, săn
mare plângere asupra.
ut
Dumnâ-vostră ispravniccăt
făc
ai
re Domnia Mea
bă
jal
n
tru urmările.
pri
ă,
esc
- din Plo
it acolo în oras, pen
ndu
ovî
e
est
co
,
tîrg
lo lucruri spre
polcovnicului de
la locuitorii ce aduc aco în ponturi şi în
:qe
hd
luă
tă,
por
se
e.orînduită
lui cu care
sc,
tă de cât ceea ce est
ai acei locuitori pătime
vînqare vamă mai. mul
num
ni
sta
acâ
cu
şi
i
dup
i,
;
eşi
luă
vam
a
cuvine
catalog de a luă
:de dreptul ce li se ăga
sc
ce
be
gu
mă
pă
sâ
se
de
i
eşi
re
vam
acesti neb
ci şi chiar
de
s
rin
cop
ai
nde
nepri
turile vămei se “co
a căror jalbă mirarea
cu
de vreme co în. pon

,;
judeţe
aveţi la - datoria. vâstră co:merg afară pe la târguri de prin mid zapriii,
,
i
nii
ori
ita
uit
căp
loc
ritos, că po
eţului, nici
iei poleovnicii jud um Nici beșlii să nu-i supere
ec
lucruri de vîndare;
pr
ă,
fac
re să nu lo.
iuri :de vîndare,
întru: nimic supăra g, ori călare sâil cu carul cu măr
după care
pe ccă ce vin la tîr
ă căduta pedepsă;
fac
se.
li
să
r,
to
urmă
ive, că de vor mai
iar celor împotrivă
mal întăi pe înş
m
ţă
in
ed
er
în
vă
le urmări ca acestea,
"acest pont, iată
l Domnie! Mele une
du
au
la
e.
neim, că de
int
îna
altă parte vă poru
veni de acum
decât: ridicând
luă, iar p: de vam
i.
va
ma
nu
ve
ul
,.
ac
eși
dr
lor
mnia
să sciți că
artările. jăluitori e-ți fă ră zăbavă aici la Do e
met
or fi adevărate
tei
l
săfiare

în
po acel poleovnie uar
17.
vr
Fo
1818

Lea.

28)...
* fOod, LAXIV, fila
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îndreptare la acâstă madea

a yrosăritului fie măcar pri-

AMilostiiu Bojiiu Ie Ioan Gheorghe Caragea
„Zemle Vlahiscoie fiind-că ne-am pliroforisit DomniVoevod i gospodar,
poleovnie Costache, că aflându-se zapeii în judeţu a Mea pentru un
l Vlăscci, ati făcut
multe: jafuri şi mâncătorii locuitorilor, carele fiindcă acum se află la
sud Vâlcea, se dă volnicie ....... _. .
Să mârgă acolo la sud Vâlcea,
de unde prin scirea ispravnicilor judeţului ridicâ
nd pe numitul Costache
polcovnicul,

să-l ducă

receh. — 1813

Ianuar

către ispravnici, de faţă
tote jaturile-ce se vor
locului să-l certe prin
acelor locuitori spre a
(Cod. LĂXNIV,

"Ja

loan

Gheorghe

la judeţul Vlăscei, unde făcându-i-so corcet
are

cu cei năpăstuiţi de elpăgubaşi, să lo Și împlinseăde
dovedi asupra lui, şi apoi chiar acolo în
faţa
bătae în falangă cu una sută toege în vedere
a
se face pildă şi altora asemenea lui, i
saam

27.

fila 19.)

Caragea

Vocvod

i gospodar zemle

Vlahiscoie

"După arătarea
ce ni se face prin
partamentului străinelor pricini de tr'acâstă anatfora a judecăţei Deurmarea piîrîtului, volnicim Domnia
Mea pe...
.. . dela zapciul cel orînduit, să
mârgă şi vori-unde
va. găsi pe pîritul,
luându-l,

să-l

prin scirea şi marifetul
aducă aici.—1813 Ianuar 15.
|

(Cod. LĂXIII, pag. 74.)

ispravnicilnr
i

judeţului

(Pecetea spa.)
Prea înălțate Domne,
Ioniţă Olăneseu, vătaful plaiului
Argeşului,în judecata Departame
lui aflându-se, după luminată
ntuporunca Măriei Tale, ce s'a
jălbei sudiţilor ardeleni, -pentru
dat în dosul
ătășiei sale, s'aii sculat și prin nedreptăţile”co le-a făcut în diastima
taină s'a dus de aici dosind de
cată; ci fiind-că face treb
judeuinţă a se află

aici spre a se da izbăvire
pricinei de la judecată; se
găsesce cu cale, să fie lum
inată porunca
Măriei Tale cu mumbaşir,
să mâr
„Olănescu ȘI prin ajutorul dumne: gă acolo unde se va fi aflând pîrîtul
lor boerilor ispravnici
ridicându-l, să-l aducă aici,
spre a se da hotărîrea asup ai judeţului
ra: pricinei. —
1813 Ianuar 13...
Da
E
Vel Logofăt, Constantin căm
inar,
„
Vasile dvornie,

-

Carte legată

lu îspravnicii din

sud

Saae.

După jalba locuitorilor din

Ccereail a se schimbă vătaful tâte satele plaiului despre Buztă, cari
va fi credincios şi cu ipolipsi :ce este acum și a li so orîndui altul ce
vătatul ce se află acum este s, cum că Măriei Sale fiindu-i sciut, că

primit de tot plaiul, spre

a se dovedi
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nu are să se pună fie-ce

gonirea pentru ori-ce fel de pricină,la gros
—

n

satele plaiului,
dar de este jalba numiţilor prin scirea sătenilor din tâte e vătaful şi să
schimb
se
să
vor
cari
ori este numai din partea unora
s al lor, să cerceteze
se orînduiască altul, pentru vre-o pizmă seai intere
acestui plaiii şi
satele
dar cu deamăruntul şi cu scumpătate pe tote
c de vătaf
primes
cari
cei
număr
la
să însciinţeze Măriei sale câţi sunt
alt vătaf,
cer
cari
cei
număr
la
află
se
câţi
pe cel ce se află acum şi
13.
şi pe cine anume cer a le fi vătat?.—1813 Lanuar
A
».)
11
fila
,
LAXIV
(Cod.

"“Iâ Ioan

Gheorghe

Voevod

Caragea

zemle vlahiscoe.

î gospodar

mumbaşir ce am orînduit la
Volnicim Domnia. Mea tot pe acelaş.
osebită anafora a dumne-lui
jalba locuitorilor ot plaiul Coziei după
de aici pe pîrîtul, după ce va
Vel Vornicu de 'âra-de-sus, ca luând
orii
plaiul Loviscei, să mârgă împreună cu jăluit

săvîrşi cercetarea de la
cu pîritul şi la plaiul Cozici

din sud Vâlcea, unde prin scirea dumn-ă
facă scumpă cercetare de ti6te câte areat

lui Caimacamului Craiovei, să
jăluitorii printr acâstă jalbă şi

prin

ajutorul

ispravnicilor

judeţului,

ce vor aveă, seaii neodihninduori să le facă îndestulare la dreptatea
cercetare în scris şi cu însciinţarea
se vre-o parte de acolo cu aceeaşi. nul Domniei Mele. 1813 lanuar 4,
se aducă aici la Diva
ispravnicilor

să

Ă

E

|

iPecetea pd.)

E

o

Vel Logofăt.

Prea Inălţale Domne,
i
tale ce mi se dă la aceste două jălb
După luminată porunca Mărici Vâlcea, făcând cercetare arăt Măriei
din
ale locuitorilor ot plaiul Cozică sud
.de carele se jăluesc, lipsesce
neseu
ca
una
țale, că pîritul Alexandru Olă
ii,
şi două cereri fac locuitor
e la faţa
vătăşie de este aprâpe de un an,

vătaf, iar alta ca să se cercetez sa, şi să
să nu'se mai iînduiască pîrîtul
şia
t pîritul Alexandru în vătă
locului jafurile ce le-ai făcu
i dreptate
cum
răi,
luat
fi
a ce.le va:

înapoi cee
mit în vătăşia sa; deci cât
ile şi casnele ce ai păti
bătă
ru
cer pent
unca Măriei
pîritul, după luminată por
ui
rînd
se
nu
a
t
văta
ru
stuit seau
pent
pentru ceea ce ic că l-au năpă porunca
tale le-am primit cererea, iar
nată
lumi
fi
de va

li să

întâreă

răzmeriţei Ruşilor,
faţa locui-ati bătut atunci în vremea acel
ea se “a orîndui cercetător la Ice
şi
etă
cerc
se
a
tale
ici
-măr
poruncă.— 1813 Lanuar 3.
lui; seaii cum va fi luminată

““ Radu Golescu
(Cod.

Vel Vornic.

LXĂTI II, pag.

a

5).

Vistier. văqând arătarea ce , ne săface
Vel
ta
nâDum
ie.
isco
-se
Vlah
mle
““zo
de 'Pâra-de-sus
lui. Vel Dvornicu.
i
nie
Dom
a
ă
printw acâstă. anafora dumnâunc
ȘI CU acâstă por
ien
ovînduiască mumbaşir
V. A» Urechiă.—Tom»

X.—Istoria

33

Românilor.
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ce. va avea

judecată

Mele, mergând

seaii altă pricină,ci numai

la faţa locului,

să

aibă.a

tocmai: precum.
mai jos se coprinde.
(Pecetea

gpd.).

:

pentru învinovă-

face cercetare,

—1813

Ianuar

e

E

3.

cu urmare în-

5

E Vel

:

Logoftt,

"> Prea Inălfate Dâmne,

După luminată porunca

Măriei tale de la

acâstă: jalbă, ce este

din
partea plaiului Loviscei sud Argeș, făcând cercetare,
arăt Măriei tale,
că jalba lor este:pentru Ioniţă Olănescu ce le-ai tost vătaf,
carele acum
s'au scos şi s'au orînduit altul, însă dic că le aii făcut
pîritul multe

jafuri şi luări neobicinuite;
cari le areată în jalba acâsta, şi cer a 'se
orîndui. cercetător: la. faţa locului, a le. întârce înapoi
luat r&ii, pentru'care de.se va găsi cu- cale de-măria ceea ce le va fi
iască. un credincios al măriei tale cu carte de blestemta să se orindusă mârgă la
faţa locului. să cerceteze de față cu pîritul şi ceea
ce va: dovedi că aii
luat mai
le întrece

mult peste ponturile Divanului şi peste obicei
înapoi seaii fiind pricină. de neodihnăla vre-o

să-! supue a
parte cu cer-

cetarea. din faţa locului să-i aducă la luminatul
Divan, iar pentru zahereaua rus6scă,
care die că aii: plătit câte taleri 52 de lude şi orîndue
sce
să o.-ieâ.de la. Dunăre iar nu de la Pitesci
unde le. vine mai cu aprâpe,
să se cerceteze la cinstita Visterie şi precum
vor fi orînduiţi se va da,
poruncă
.de urmare
,

iar hotărîrea

Radu Golescu Vel Dvornie.
(Cod.

- Jo Joan

LXATIII,

...

+„— 1813

pag. 56.)

Ianuar

aa

Gheorghe Caragea. Voevod

5

i gospodar. zemle

2.

-

'

vlahiscoie.

După pliroforia ce ni se dă print'acâstă
- lui epistatul Visteriei, volnicim. Domnia Mea anaforă de către dumnâcasă de Visterie, să mârgă şi luând p6. Scarlpe......:. . copil din
at Zapeiul, să-l aducă
aici spr6 a-l înfăţişă cel Vintâii al nostr
u 'orînduit înaintea dumnă&lui epista
- Viste
tu
riei.
lu
—1812
i , Decembre AC
ae
”» *(Pecetea gpd.)
: a

SR i
“După

Prea “Indtlţate Dânine,

luminată

potunea

Inălţimei:“Tale

se dă la acestă jalbă;
am adus pe dumnâ-lui clucerul Glogoveanu ce-mi
ce
a
fost
Ispravnie la acest
judeţ Ilfov, faţă su jăluitorul și pentru tâte
cercetând,
cât pentru ma-

deaua fînului ce în natură este tăcut cu
salahori după poruncile ce
ail. fost, din care. sai dat la: bună-venirea
Măriei 'Tale la conac cara
47; acest-fînu
n Pati dat de la ei, ci din'fînul împărătesc
, după cum
nu--o-tăgăduiră, iar

finul.
ce Pa

plătit cu bani la. extractul >vătatului,

om
țire şi datorie când nu are chezaş. Şi
a
PI
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i

ata

daţi taleri 500, iar taleri

satul Ilotar

să

necerectat şi nejudecat

80

ce die că

nu

ai dat

nu
îl tăgăduesce
că
mai mult clucorului Glogoveanu asem
die
ce
80
i
taler
alţi
enea şi.
i-a răspuns la zăvăfia judeţului,
sunt
nu
i
iarăş
iul.
Zapec
lat
Scar
tul
li s'au luat acum pe urmă de numisă fie porunca Măriei Tale, ca să se
ci
nu:,
ovea
Glog
erul
cluc
sciuţi de
cu jăluitorii și dovedindu-se asuaducă acest Zapciii, ca să stea faţă
înapoi, iar pentru oi 6 ce dice

se găsosce

că Scarlat Zapciul

itorilor
Zappra lui banii, să-i întârcă jătu
isprăvnicâscă la mâna Stoicăi
ncă
poru
vEdi
se
luat,
lor
turci
că li sati
cul
cona
ru
pus a da 10 oi pent
lor,
la
ciul, în care satul acesta este
duia
orîn
in
depl
uns
nu şi-a răsp
ă li s'a
robi de la Afumaţi; decă încă
e Visteriei, că după trebuinţ
sciut
sunt
ri
păsu
e
o
cum şi cele-l-alt
cerut.—18192, Decembre.

Constantin Filipescu.
(Cod. I„XAIII, pag. 10.)

la Pârscov
u proin vătai de plaiide surghium la
Niţ
tru
pen
ă
unc
por
t
făcu
Sa
urile ce face în plaiii, se face
sud. Buză&ii : pentru amostecăt Prahova— 1813, Octombre 16.
mănăstirea Sinaia din sud
(Cod. LXXIV, fila 91).
Prea

Inălţate Domne..

la acâstă jalbă, am
Măviei Tale ce ni se dă
După luminată porunca a locului de a cercetat arbtările jăluitorilor
faţ
times om credincios în s, că Zapciul plăşei anume Constantin Baltag
scri
în
rir
tac
s
adu
a
ce se afă întw'acel
şi miluna lui Maiti de la scutiţii
a luat câte taleri 38 în afendipsâscă de podvegi de care, apoi în urmă
podvadă, osebit de
sat, cu cuvînt ca să-i dii
i-a luat şi cu carele în
ă,
ial
ădu
făg
de
se
la birnicii numitului
neţiinduei a luat taleri 50.de a da carul în natură,
ap
l
itu
num
ăşi
iar
sta
acâ
enii
de lună, neavând săt t şi cară de lună, fără a
lua
sat, cu cuvînt de care
ti
le-a
re
nsâ
stî
cu
ă
apoi în urmă apucându-ipoi; într acestași chip mi-a adus tacrir şi dup
îna
Noembre 30.
le mai întâree banii
ta Mărici “Pale.—1812,
poruncă

avâ

nu lipsim a

Vel

Io Ioan

S pătar.

Caragea

Gheorghe

le
Voevod î gospodar zem

se dă printracâstă

anafora

Vlahiscoie.

de către

dumne-

tule al VisDupă pliroforia
Mea dumi-tale epistaprin vătai de
ia
mn
Do
im
nc
ru
po
it
ci negreș
lui Vel Spătarul,
prelungire să împlines
e într'aterieă, ca fără de altăl apei tâte aceste jafuri co sunt. arătat
uba
păg şă, ca
Visterio de la pârătu
în mânile jăluitorilor
lim
|
tez
ă
fac
2
's6
să
re
mb
câstă. anafora şi:
i dea.—1812, Dece
ce-ni

altă asemenea

să nu

jalbă

_(Pecetea epd)

:

ne

ina
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pună în gros». (1) Ast-feliii <Grosăvitul» rămasă în vigore! .
Dar ce puteaii «cărţile deschise» ori pitacele cerând încetarea abusurilor! se 'găsiatt une-ori Ispravnică, cari nu numai nu băgaii în s6mă
Da
asemenea ordine, dar încă le şi rumpeaii cu dispreţ.
El
Buzăi.
de
-.Aşă fu casul lui Iancu Cocorescu Sărdarul, Ispravnic
rumpse ordinul lui Vodă dat asupra jălbei unor mazili din judeţul
administrat de el. Domnitorul trimite anume mumbaşir, care să ridice
se

şi să-l ducă

în fere pe Ispravnic

la mănăstirea

surghiun

unde în fâre să fie ţinut până la alt ordin. (2)
(1)

Mărginenii,

-

Cărţi legate către Ispravnici pentru calahrisis ce se urmeză
de la grosăril.

Dumnâ-vâstre

ot sud.........

Ispravnicilor

sănătate, din

multele

jălbi ce aii venit la audul Domniei Mele, din partea a multor locuitori
dintr'acest judet,

însciinţat

ne-am

Mea, că

Domnia

n'a

încă

de asupra lor unele catahrisis şi hrăpiri izvodite' din: vremea

contenit

trecutei

răzmeriţe, precum este și grosăritul acestui ispravnicat, carele să iea
câte taleri patru şi până la cinci de om fără deosebire, şi pentru orice fel de pricină, fie măcar madea şi de taleri trei, care acestă urmare

hrăpitâre cu totul fiind nesuferită la domnescul nostru aud, în vreme
ge. cugetul şi voinţa Domniei Mele de la începutul domnescei n6stre
oblăduiri, am făcut'o de obşte cunoscută, că privesce mai întâiu la iz-

băvirea' locuitorilor, de asemenea urmări şi rele năravuri, ce se obicăîn vremea trecută a răsboiului; de aceea iată cu străşnicie vă
nuiă

poruncim Domnia Mea, ca de acum înainte să se.facă cuviinci6sa îndreptare la acâstă madea a grosăritului şi mai mult de un leii să nu
se iea de om, fie măcar prigonirea pentru ori-ce fel de pricină, şi la
gros nu are să se pue fieş-ce om ce va avea judecată sâi altă pricină,ci numai pentru învinovăţire şi pentru datorie, când nu are chezaş și om. necercetat şi nejudecat să nu se pue în gros, căci de ne va

mai veni vre-o jalbă arătătâre de vre-o urmare împotriva acestei domnescei n6stre

porunci,

să ştiţi că ca nisce

împotrivitori veţi fi judecaţi,

care acâstă poruncă a Domniei Mele să se trâcă şi în condica isprăvnicatului ca să fie ştiută şi fiţi sănătoși.—1814, Martie 4.
(Cod.

LĂXAIP,
fila 146 v.) :

N

(2). Fiind-că Tancul Cocorăscu. Sărdarul, ce se află Ispravnie la sud
Buză&ă,
aă îndrăznit de ati rupt porunca Domniei: Mele ce s'aii fost
dat

la jalba unor

mazili

de

acolo, rumpând

împreună

cu acea poruncă

a n6stră, după tot cuvîntul drept i se cuveneă mai straşnică ped6psă
dar cu milostivire şi. cu blândeţe arătându-ne către el, după măsura
pedepsei ce i cuveneă, volnicim pe. .. . . . ca luându-l de aici în:

fere să-l ducă surghium la Mărgineni, unde

egumene

de

acolo,

poruncim

Cuvioșiei

tale

să-l ţii înăuntru în mănăstire în fiară și bună pază

517

ISTORIA ROMÂNILOR

cei vinovaţi: rămâneaii
Graţiarea lui Vodă eră alt mijloc prin care
Aşă fu casul Olucerului Vlaîn slujba în care făcuseră ecatahrise».
, peste puţin este grațiat de
doianul, caro. pedepsit mai întâiii ca jacaș
a pedepsi, dar iarăşi datorie
Vodă, sub pretext că dator este Domnul
ridică de-asupra-i pedâpsa, care
are do a fi milostiv şi de a ierta. Deci

în funcţiune. (D
consistă mai ales în a nu mai fi primit
interior, un al. 2-lea: arCun6scom încă un cas, când un impiegaât. <în haine ţerănescă şi cu
adarea
maş din Craiova, îu pedepsit cu degr
(2)
s.
irisi
baterea prin oraş» pentru calal

a

oddin
nici
niei Mele să nu fie slob
ţă în
şi fără de al doilea poruncă a şiDomde primirea
erin
adev
dai
lui să
fiară, nici din mănăstire a cşi, iscălitura Cuvioşiei tale.-- 1813 Mai 10.
mâna orînduitului mumbaşir subt
A
E

DC

(Cod. LAXIV, fila îi.)
d

(Pecetea
(1)

Curte

legală

Vlădoianu

gospod.).
către

Divanul

pentru

Craiovei

ce făcuse şi acu

greşală. clucerului

sai. ertat de acea greșală.:..

zele vlahiscoie.—
a vocuod î gospodar.
I& loan Gheorghe Caragee al Domniei Mele dumnâ-ta biv Vel Dvorrul
Craiovei: şi dumnCinstite şi credincios boe
hiule al Căimăcămiei
vec
aș,
urc
Sam
he
tac
nico Cos
e neapărată a stăpînirei,
de acolo, sănătate. Datori
cu
ţi
ani
div
or
ril
boe
tră
v6s
dar iarăşi a stăpînirei celnia
ia,
ăru
ş-c
fie
ile
şal
gre
i
Dom
este de a pedeps
ită; drept aceea
e de a-i certă pe cei greş
tru sciuta vină şi gremilosîraie închipuire est
pen
anu
Clucerul Vlădoi
re
căt
-ne
ndu
de-asupră-i peivi
ost
mil
Mea
ortăciune, ridicându-i
tră
n6s
ca
nâs
dom
că orînduit la nici
şala sa, hărăzind
t, de a nu mai fi adeo
ndi
osî
fost
Vel LogoPam
e
car
dâpsa întru
am poruncitși dumnâ-lui

tru care
tru
o tr6bă de ale ţărei, pende ai . şters din , condica domnescului nosnâdum
sus
şi
deiată
are
urm
fătului de 'Țârauia
numitului, Clucer a căr

a
- Divan acea osîndă
ută.
osc
cun
em
îac
o
vâstră

1816

anuar

15.

fila 23.)
(Cod. LĂNIP,,
(2) "Doe.

170, Paclh.
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re
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şi fără câtuşi de
tre' poruncă, ail tri
mnescilor n6s
lui, a ridică Gmeni; de
atu
nic
răv
Isp
de s6mă a dorea
a
și”
i
ie
ăm
ăc
im
Gă
nicie fără sci

-

,

518

URECHIĂ

VA.

IX. Concurenţă mare fac împiegaţilor de tâtă mâna în jătuiri, bandele de hoţi. Nizamuri pentru prinderea şi stârpirea hoţilor, destule
sunt şi de la Ioan Caragea! Actele se pot ceti în anexele la acest
SE
|
|
paragraf. (1)
Mea

suferi Domnia

aceea ne mai putând

urmări

obraznice

aceste

a

unora r&i nărăviţi ca acesta, şi ca să cunâscă atât el cât şi alţii asemenea
lui, sfirşiturile celor neascultători şi. nesupuşi la poruncile. stăpînirei,

şi cât sunt datori să le cinstâscă şi să le păzâscă fără de strămutare,
volnicim pe credincios bocrul Domnici Mele biv Vel S&rdar Răducanul
Dâmboviceanul

să mârgă

la Craiova, unde

biv

Mele

al Domniei

credincios boerule

poruncim

Vel

Spătar

domnici-tale cinstit

Nicolache

Suţul

Caimacamule.al Craioveişi dumnâ-vâstră boerilor divaniţi de acolo,
ca aducând orînduitul mumbaşir în Divan pe acel. netrobnie Armaş,

după ce se va ceti în Divan

acâstă poruncă

maânăţi întâiă, îmbrăcându-l în
de acolo orînduitul mumbaşir şi
dea prin târg bătându-l ca pre
vina pentru caro i se face acâstă

a Domniei

Mele, să-l 7a-

haine albe rumânesci, şi apoi luându-l
scoţendu-l din curtea Căimăcămiei să-l
un vinovat, ca să strige arătându-şi
osîndă, și apoi după săvîrşirea poruncii

să aducă Domniei Mele orînduitul boer mumbaşir, răspuns în scris
de la dumnâ-ta Caimacamule şi de la dumnâ-vâstră boerilor divaniţi
a
..::
— 1817 Octombrie 8.
de acolo.

LS |

e

Biv Vel Căminar.

Valogotti

e:

„ (D) Publicaţii la tote judeţele pentru 'nizamul hoţilor co'se dă
Ia
oDrimdvara,
po
Zemle

Vlahiscoie.

Dumnâ-vâstră

Ispravnicilor

ot sud . a

sănă-

tate, i polcovnicilor, i vătaşilor de plai, i căpitanilor, i zapeiilor şi
altor slujbași şi tuturor locuitorilor de obşte; fiind-că acum a sosit vre-

mea

primă-verei

în care pâte a se ivi hoţi şi făcători de rele din care

pricină pătimesce obștea. și toţi locuitorii și alţii cari ămblă cu trebile lor și acâsta fiind una din cele: mari și delicată supărătâre şi vătămătâre, nu o putem

Ispravnică: neavând
mejdia

suferi, să o audim

Domnia

Mea, pentru

că unii din

îngrijirea ce li.se cuvine, nici băgândîn sâmă pri-

ce se întîmplă

acelor ticăloşi

cătorilor de rele, se amelisesc;

de Gmeni. cari.cad în

mâna

de aceea'.vă poruncim
. straşnic,

fă-

ca să

fiți cu mare privighere,şi ori unde se vor ivi.făcătoră de râle. numai
decât să'porniţi
îndestule poteri: după

dînșii, ca vii seail morți să nu
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interesul -stârpirei, oria

e

în prâjma.-vre-unui sat, să
scape, Şi când vor veni făcătorii de rele cu: poterile, să nu scape, şi
eună
săriți şi voi locuitorilor cu toţii împr fie ale acelor :prindători, iar aici:
oră-cose va găsi asupra hoţilor, să
ţi. Deosebit, poruncim- Domnia
numai hoţii sait capetele lor să lo trimi
toţi locuitorii din fieş-care. sat
pe
Mea dumnâ-vâstră Ispravnicilor, ca :ca nu numai pe locuitorii cari -vor
turi
să-i îndatoraţi cu straşnico legă
ci și: ori-ce om
aibă pe chezăş.ie,
să-i
ală,
bănui
fi în vre-un chip de
slobod,ci să-l
lase
nu-l
să
ală,
de bănui
cerse va vedcă că este cu pricină.
de
vor fi mai aprâpe sat a se sară
să:
artte la zapcii seaii la căpitanii co
ui,
satul
ma
'pr6j
rele: în
cetă; şi când vor
cu toții împreună
ca să nu scape şi
se vor dovedi ale

veni făcătorii:
şi,
cu poterile
ori-ce se vor
păgubaşilor,

de
negreșşii
ori vii seaii morţi. să-i pringă
cele. ce
de
afară
găsi. asupra hoţilor,
locând
şi
,
âtori
prind
r
să fie ale acelo

forte
acest fel de privighere; terindu-se
cuitorii de prin sate vor” fi cuci în faptă de hoţie, seaii a fi gazdă. de
făcătorii
se arttă vre-unul din

a nu
împuţină.
r&spindi. negreşit şi a se
urmă nici tâlhoți, atunci urmâză a se
pote
nu
ă,
gazd
nu -vor: avea
iar când de rele, căci tâlharii când
sescă cele tvebuinci6se; n fel de
agoni
să-și
cine
prin
năria; neavând
hoţi în - vre-u
din. locuitori gazdă de:
pedepsit. întocmai ca
se va dovedi vre-unul
işi:
it
socot
şit, că va fi
negre
scio
să
celui jăfuit; aseacela
lucru,
se va împlini tâtă: paguba
un tâlhar, şi din casa lui de puşcă și gl6nţe se va găsi la cel ce vînd
trebuinţa
menea şi ori.câtă iarbă
şi la cine va fi cunoscută

pecetluiască
tresă se poprâscă şi să so ştirea dumnâ-vâstră să se slobâdă după prişi
de
d
avân
fi
vor
cari
prin buna chezăşie
precum şi la alţii
să se. pecetluiască
câte puţin a vinde,

prisos
buinţă
ică cu
ă a lor, iarăşi acel
sos cu numo de trebuinţ iar.de la '6menii cu bănuială, să se
vinde,
o
,
şi să se pue la.siguranţă a dumnâ-vâstră în păstrarea celor ce
spre
scire
rele,
cu
de
deă
orilor
totul si să se
n6scă înlesnirea făcăt
zătie
să:se
incaris
c
Publi
mijlo
şi gl6nţe.
ca cu acest.
a găsi iarbă de puşcă ori-care. 80 vor dovedi
nire
înles
cu
puteă
a nu
ca să fie. sciută, fiind-că. să scie. că se va pedepsi
du-se acâsta tuturor
acest fel de lucru,
Mele în grabă şi
vîngând sati metahirisind
ncă a Domniei
poru
ă
ac6st
care
județ și să 0 pune
întocmai ca un hoţ;
la . toți de. obşte din
eauna

că.
îndată să o faceţi publi
urmă
se
a
jind
în faptă îngri
a
epd.—1816, Martie 16...

în faptă ingrii

nicia totşi a se păzi cu t6tă străş

ncersă avem Domsia Mea înseiinţerey | Sa

,
fa IPE)
"Coă LXXI
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i

odar
gosppod
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Vocut
magea
vod1 ii gos
a Voe
Carage
ira n0
he
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Ghe
i
Joa
Ie
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în cele
_ Milostiă. Boj
i „de rele:ce au tâlhărit
tori
făcâ
şi
i
hoţi
de
ilor
itor
-eă
jafuriîac locu
SI it,
i nten
postte.Bhind
eiţi prăd
t mult
făcuşi
a
,
cerere pentru
Olt
e
pest
neco
ot
eţe
jăfu
uba
cină judde
păg
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trâptă, care

„telul

nu
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hoţ
.
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ind
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apărărei de hoţi a unor

judeţe. Aşă

fu căpitănia

de 30 de slujitori

nuesc și se ocrotesc, căci ci le fac scire de tâte cole ce se întâmplă şi
"le dă cele trebuinci6se ale hranei, cari gazde după dreptate şi după
- pravilă sunt sub învinovăţire de o potrivă cu tâlharii şi se socotesc
împreună lucrători faptelor, de aceca volnicim pe sluga Domniei Mele
sa osesse + Logofăt de Divan, să mârgă şi prin marafetul: dumne-lui

Caimacamului Craiovei i prin ajutorul dumnâ-lor. 'Ispravnicilor jude.
țului, apucând pe toţi cei ce până acum s'aii dovedit gazde de hoţicărora facându-le catagrafie - de t6tă periusia ce vor fi având mişcă,
t6ro și nemișcătâre atât prin alte dovedi, cât şi prin carte de blestem,
în care periusie de va fi niscare-vaşi lucruri de zestre 'ale. femeilor
lor, cu bună dovadă, seaii vor aveă lipsă de zestre, încredinţându-le prin
„jurămînt, acele lucruri să se deosibâscă şi să se dea pe sâma femeci
ca

unele

urmări
mezat

ce ele nu se

învinovăţese

a-şi

perde

zestrea

pentru. relele

ale” bărbaţilor lor, iar cea-laltă tâtă periusie să se vîndă: prin

şi să se plătâscă

pagubele

celor

jăfuiţi câte se vor put6 dovedi,.

prin încredințare de blestem, că sunt bune şi adevărate şi acele gazde
de vor sci niscare-vași lucruri de ale păgubașilor
la hoți, saii 'vor fi
având acei hoţi periusia lor, să dea jalbă şi să-și caute cu hoţii, precum

asemenea

sâ se urmeze

înainte gazde de hoţi, i saam
(Cod. LXĂIV, fila 256 v.)

şi cu

cei ce se vor mai dovedi şi de acum

receh gpd.—1816,

Iulie 7.
e

-

-.

-» Pentru -hoţă.
S'a scris porunci către Ispravnicii
din

tte judeţeleşi către

Diva-

nul -Craiovei pentru hoţi, să-i prinqă-ori vii saii morţi, întoemai după
poruncile ce s'a trimis şi în anul trecut tot pentru hoţi, mai pruntisindu-se şi aceste pentru cari s'a dat poruncile Domniei Mele şi în

anul trecut Ispravnicilor judeţelor, dar iată şi acum cu “străşnicie vă
poruncim Domnia Mea să fiţi cu multă privighere şi osârdie
la acâsta
de a se ace urmare întocmai, precum mai sus poruncim.— 1814, Maii 22.
„i (Cod, LXXIV,.fila 129»)
DN
N Ic II
a

Cărți legale
la tote județele 'pentru nizainul hoților.
„_

Asemenea cărţi deschise s'aii făcu
şi către
t locuitori.

Ispravnicilor

ot sud

sănătate.

Fiina-că

Dumnâ-vâstră

a venit la auqul Domnici Mele

cum că ia unele din judeţe s'a ivit tâlhari și făcători de rele, din care
pricină pătimesce locuitorii şi alţii cari âmblă cu trebile lor şi Ispravnicii neavând îngrijirea ce se cuvine, nică 'băgând:în s6mă primejdi
a

ce

se întâmplă

de rele, care

acelor-ticăloşi

de Omeni

cari cad

în

mâna. tăcătorilor

acâsta fiind una din cele mari și delicate supărără şi vătămări, nu o putem suferi Domnia Mea, pentru
care am dat: Domnia

area, poruncă

într'adins şi la cinstita spătărie,de s'a trimis poteri,
cum
ȘI căpitanilor li s'a poruncit că .unde se vor ivi
făcători de'rele, să
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co ordonă

să

se

organizeze, prin

decretul

săii de la:18

August

vâstră
alerge, în grabă să-i prindă ori vii: sati: morţi, dar şi dumnâse vor
unde
oră
şi
ghere
prive
mare
straşnie v& poruncim ca să fiţi cu
dândupă
le
îndestu
poteri
porniţi
să
cât
de
ivi făcători de rele, numai
lotoți
pe
ca
im
şii, ca vii sau morţi să nu scape; deosebit vă porunc
nu ca
ă
legătur
ică
straşn
cu
cuitorii din fieș-care sat, să-i îndatoraţi
lă să

chip de bănuia
numai pe locuitorii. din sat 'cari. vor fi în vre-un
nul ce va.fi mai
căpita
la
sai
zapcii
la
arate
să-i
ci
_nusi lase slobodi,
de rele: în pr6jma
ii
tăcător
aprâpe de sat a se cercetă, şi când vor veni.
vii sati morţi să-i

şi ori
satului, să sară cu toţii împreună cu poterile vor găsi asupra hoţilor,
se
ori-ce
şi
scape,
nu
pringă negreşit ca să
să fie ale acelor prinqăafară din cele ce se vor dovedi ale păgubaşilor, când locuitorii. de prin
şi
trimiţă,
se
să
tori, iar aci numai capetele hoţilor
-se f6rte anu. se arătă
sate, vor fi cu acost fel do:privighore, ferindu
atunci urmâză negreșşita se
vro-unul din ci, sait.a fi gazdă: de hoți,
i când nu vor_aveă gazde
tâlhari
răspândi şi a so împuţină, fiind-că
d prin cine a-şi agonisi cele
„nu-şi pot avea nici fiinţa tâlhărici, neavân
yre-unui. din locuitori gazdă de
trebuinci6se, iar când se va dovedi
negreşit, că va fi socotit; şi
ştie
hoţi în vre-uu fel de chip, acela să
casa. lui se va împlini t6tă papedepsit întocmai ca un tâlhar. şi: din
cc.
Mau 18,
guba celui jăfuit şi fiți sănătoşi.— 1813,
A
Nae
(Cod. LUNIV, fila46 o).
hoţiă ce s'a îvil. *
Poruncă. la sud Vlaşea pendru
Caragea Vocvod i gospodar zemile
Milostiii Bojiii. Io Ioan. Gheorghe
că în judeţul Vlăşcei

ţat Domnia Mea
vlahiseoie.—Fiind-că ne-am însciin
de faţă se „înconjoră prin. judeţ,a
cari.
s'a ivit o estă de hoţi, tâlhari,
rolnicim. printr'ac6stă domnâscă
prădând şi. jăfuind pe 'cino găsesc, nie de poteră, ca luând dea Spăpoleov
Îunâstră carte pe ......- „+
numai de căt să mersă la numitul
eioşi,
trebuin
cei
să-i
ii
ca
tărie poteraş
sil6scă
se
să
ori-ce fel de mijloc
atunci voldeţ ca să le ieă urma şi cu
vor sta împotrivă cu arme,
tâlhari
numiții
într înșii,
pringă, iar când
arme
cu
cu potera, a aruncă
Și dumim
nic să fic şi orînduitul acesta
porunc
care
negreşit, pentru
prindă
să-i
morţi
a
sati
acestui
vii
ci ori
tului
judeţului ca să-i daţi, orîndui judeţului ca să
ai
nâ-vâstră Ispravnicilor ai
de
aşi

căpitani şi poter
tot felul mână de'ajutor cu a Domnici Mele. Saam
p6tă săvîrşi poruncă acâsta
i
l, 2
ari
Martie 7.
fa

(Cod. LĂXII,

(Pecetea &pd)

receh apd.—1813,
aa

3 ).

-

pentru hoți.
Publicuţie ta tăte județele.

Vel Logoftt.

i

i

Viahiscoie.—
'Voovod i gospodar zemle.Fiind-că pentru
a
age
Car
he
org
Ghe
n
- Io Ioa
se „sănătate.
r ot sud...
Dumn&-vostră ispravnicilo
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anul 1816, ca fiind

unul

din

judeţele

de

margine,

în judeţul Mehe-

a se popri mijlcele făcătorilor de rele cu care se pornesc la tilhărie,
cu trebuinţă este a:se da nizam şi la vîndarea gl6nţelor i a ierbei de
pușcă, cum şi pentru cei ce nu li se cuvin a purtă arme fără de scirea
și porunca dregă&torilor părţii locului, de aceea straşnie poruncim Domnia

Mea, ca să faceţi sciută şi cunoscută în tot judeţul dumnâ-vâstră prin
într'adins pristav, atât pe la tîrguri; cât şi băcăniile oraşurilor, ca oricine va av iarbă de -puşcă seaii glânţe, să nu care cum-vaşi să îndrăz
n6scă

a vinde

la

fieş-cine

'mâni ori teşchereaoa
nimenea

cat,

să nu

căci: cel

om

nesciut,

fără .numai: celor

ce vor

spătarului seait a isprăvnicatului, cum

fie volnica purtă

până

împotrivă. următor

se

av6

la-

și arme

nu va da chezăşie la isprăvni-

va:socoti

întocmai

ca un tilhar,

iar de primirea şi punerea. în lucrare a acestei porunci, să trimiteţi
Domniei Mele răspuns; către acâsta poruncim Domnia Mea, ca să aduceți

înaintea dumnâ-vâstră la isprăvnicat pe preoţii i părcălabii şi fruntașii
fieș-:căruia sat şi pentru câţi din locuitorii acelui sat întrebându-se vor
dice că sunt

bine 'încredinţaţi

cum

că nu

sunt

nărăviţi

şi

obicinuiţi

spre fapte de hoţii i tilhării şi nică că se vor abate la acest fel de
urmări, să deă chezăşie în seris sub iscăliturile lor la isprăvnicat şi ei să
ică apoi osebită chezăşie de la aceia, că nu se vor abate în fapte rele,
iar pentru câţi din locuitori îi vor fi sciind că sunt nărăviţi spre fapte
hoţesci i tîlhăresci seaii vor av6 bănuială măcar asupra lor, pe toţi

aceia numai
îndată

de cât

să orînduiţi a

să-i arate

pe nume

li se luă

la dumnâ-vâstră,

ori-ce fel de arme

după

care

se vor găsi la dînşii

şi să le puneţi în păstrare la isprăvnicat, cu f6ie anume,de la cine ce
felurimi de arme aţi luat, iar pe de altă parte să însciinţaţi Domniei
Mele de numele. acelora şi: felurimea armelor și apoi acei ipopti de

„Yok găsi în urmă chezaşi vrednici de a siguripsi isprăvnicatul, atunci
li se vor slobodi acele arme, i saam receh gpd.—1813 Fevruar 23. .

(00. LXKIV, fla29 vo):

„ Cinstite

Bane

şi

credincios boerule

Gheorghe, Arghiropole

boerilor, divaniţi

rea ce ne-ai
caimacam

de

al. Domniei

Mele, dumnâ-ta

biv

Vel

caimacamule al Craiovei și dumnâ-vâstră

acolo, sănătate: Ai venit la Domnia Mea

trimis-o de la 5 ale lunei

însciinţa-

asestei. duninâ-lui vechilul de

ce.aii fost și cu dumnâ-lor boerii, pentru

două

cete de hoţi

tilhari ce s'aii aflat întracele cinci judeţe, însă o câtă a lui Păun hoţul
de opt inşi şi alta a lui Ioniţă

Hârcă

de alţi dece

ce s'a fost prădaţi

Şi trimiși fiind de aici de stăpînirea de mai înainte acum.aă venit
înapoi pe la casele lor, dar se sfiesc a ămblă pe faţă temându-se a
nu mai pătimi cevaşi şi cere de la Domnia Mea ca să.le trimitem

hărăzire de ertăciune, ca să se apuce fieş-care cu silinţă de muncă,
făgăduindu-se că nu se vor mai abatela niscai-va fapte necuviinci6se;

după a căror rugăciune, milostivire făcând

iată.că printr'acâstă

domnâsca

Domnia

Mea

asupra

lor,

n6stră carte le trimitem hărăzirea erţă-

ciunei cu. acâstă hotărîre însă că de. nu se -vor părăsi de fapte hoţesci
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dinţi (1)... Altă căpitănie se făcu în judeţ. Vâlcei de 20 de slujitori dintre
i tilhăresci socati de cele mai mici urmări
prinde

de

Domnia

vire, pedâpsa
Januar 10.

Mea,

atunci

necuvi6se

să scie, că fără

lor va fi cu răpunerea vieţei lor,
a
Sa

(Cod. LĂANIV,

şi în urmă se vor

de nici o altă milosti-

şi fiți sănătoși.— 1813
aa

fila 10)

(1) Zomle Vlahiscoie. Fiind:că judeţul Mehedinţilor după ce este judeţ
de margine şi are telurimi de vecinătăţi apoi este şi mare, şi are treceri şi locuri prea îndemânatice spre a se tăinui şi a se încuibă acolo

totdeauna hoţi şi făcători de rele, dintracărora urmără nu puţine prădi
şi cazne

so pricinuese locuitorilor

grijind Domnia Mea pentru
mai

vârtos

pentru

şi călătorilor drumaşi, de

aceea în-

a tuturor odihnă şi liniştită petrecere, iar

apărarea

şi ocrotirea locuitorilor şi călătorilor dru-

maşi despre relele şi tălhărescile urmănă ale hoţilor, iată printr'acâstă
Domnâscă a Nostră carte am întocmit acum o nouă căpitănie la: mai

sus numitul judeţ, caro să fie alcătuită de 30 slujitori poteraşi din pan- durii cei prădaţi, asupra cărora după alegerea dumnâ-lui Vel Spătaru

am orînduit şi căpitan pe.. . ... . ..:cu acâstă orinduială: însă, că
acâstă căpitănie cu Gmenii ci, să nu fie supusă la nică un fel, de dare

cu numire

de havact seaii de alt cevaşi

către

nimeni. nică odinidră,ci

cu
să fi cu totul apărată de ori ce dare, spre a nu găsi căpitanul
slujbei
datoria
la
zăticnire
de
pricinuire
puţină
de
Gmenii săi câtuşi
lor, ci tot-deauna să fie cu ncadormită privighere și încunjurându-secă
prin tot judeţul, ori 'unde şi orăîn ce vreme vor simţi și vor „aflădupă
să se ia
Sail ivit niscare-va hoţi şi făcători,de rele, numai decât
decât să-i
numai
prinqându-i,
morţi
s6i
vii
ori
şi
vîneze,
să-i
şi
denșii

datoria lor
ducă la isprăvnicatul judeţului ca şi ispravnicii să urmeze
supere pe aceşti

ec aii,. precum nică 'căpitanu să nu
după poruncile
grote
u
un fel de cererede vre-un avaet, casă 'se 'ajle totnici
cu
poteraşi
ă; iar când ori căpitanul ori vre-o unul din
iţi
din 'sluijb
deauna nelips
slujbei lor Și vor urma niscare-va
e
datoria
din
at
poteraşii sti se vor ab
ispravnicii numifapte împotrivitâre: şi netrebnice, atunci numai decâtlui Vel Spătarul,
dumnâprin
tului judeţ să însciinţeze Domniei Mele
a,ci încă să-și ia
ca nu numai să se lipsâscă din slujbă unul ca acel
a
cuviinei6sa pedepsă după măsura vinel D
al numitului judeţ, să
Porunciin dar şi dumn6-vostră ispravnicilor it într'acâstă slujbă,
orîndu
de
n
căpita
cunâsceţi pe mai sus numitul
ce va arăta, după cuviinţă,
dându-i şi tot felul mână de ajutor la cele porunc
ă a Domniei Mele şi
spre a fi următorii întocmai după acâstă vremi de către dumne-lui
după
după povăţuirile ce i se vor trimite
E
18.
Vei Spătarul, i saam receh &pd.—1816,. August

(Cod. LXĂV,

(Pecetea spd)

fila 163 v)

e
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pandurii ce: slujiai la Căimăcămia Craiovei (1); alta la Petroşani, la
margine, în Maiii 1813, (2). La Vlașca se menţine Polcovnicia înfiinţată
()

Cartece sai făcul pentru de a fi o polcovnicie în județul

Vâlcei.

Zemle Vlahiscoie. Fiind-că după jalba locuitorilor de la judeţul Vâlcei

şi după însciinţarea

dumnâ-lui

vechilului

Căimăcămieci Craiovei i după

anaforaoa dumnâ-lui Vel Spătarului, trebuinţă fiind a se aședă o polcovnicie la acel judeţ, ca să fie îndatorată a priveghiă numai pentru paza

judeţului de hoţi și de făcători de rele, iar ispravnicii să nu aibă voie a-l
ridica de la acâstă trebă şi a-l încărcă cu altale, căci îndestul sunt cele-l-

alte căpitănii ale judeţului. pentru străjuirea satelor, la care urmâză a
le porunci ispravnicii, căreia polcovnicii să i se deă şi lude două-qeci
slujitori dintre panduri ai acelui judeţ, cari slujesc la ăimăCeămie; deci

„cu acestă oriînduială am făcut Domnia Mea polcovnie de judeţ pe...
se sase
Și deosebit poruneim şi dumnâ-vâstră ispravnicilor ai judeţu-

lui să, daţi două-deci de slujitori dintre pandurii ce slujesc la Căimăcămie, să fie statornici ai,polcovniciei, cu cari în tâtă vremea să fie
gata, cu sirguinţă pentru străjuirea judeţului. i apărarea locuitorilor şi
a călătorilor de tilhari, de Gmeni răi şi de ori-ce alte pricini împotriva
nizamului şi a bunei orîndueli, după povăţuirea ce i se va da de dumne-

lui Vel Spătar i de la dumnâ-lui Caimacamul Craiovei; poruncim Domnia

Mea şi vouă slujitorilor numitei polcovnicii, să daţi supunereşi ascultare, căcă ori carele so va arătă cu împotrivire,are voie a-l trimite cu
însciințare către dumnâ-lui Vel Spătarul, ca să-și ică căduta pedâpsă,
însă. fiind-că polcovnicii sunt orînduiţi după cum am dis mai sus pentru

paza

şi străjuirea

locuitorilor

judeţului

şi a căltăorilor

de

a petrece

odihniţi şi fără de grijă de către hoţi şi. făcători de rele şi pentru alte
trebi de paza nizamului, iar nu pentru a aduce greutate şi supărare
locuitorilor, poruncim dar, ca nici Gmenii lui nici polcovnicul să nu aibă
a. cere conace şi a face cheltueli locuitorilor prin sate, precum nici cai
de călărie, că pentru. aceea își are polcovnicul 16fa iar slujitorii. sunt

» Scutiţi. FOrte să se ferâscă polcovnicul cu 6menii lui a nu prepune pe
cine-vaşi
cu. pricină de hoţie fără -de a fi adevărat, pentru vre-o pizmă
veche sâii pentru.
vre-un interes de. dobîndă nedrâptă, ca să-i ridice

ŞI să-i pârte de colo până colo, precumşi la ămbletele lor să se porte

„cu bună orînduială printre locuitori şi cu cuvinte de omenie, fără de
. a.0cări. s6il: a înjură siia bateşi a căzni, că împotrivă dovedindu-se
se va pedepsi cumplit şi polcovnicul și slujitorii lui, i saam receh 2pd.—
1815,

August

(Cod.

20.

.

IN

(2) J& Joan Gheorghe Caragea
Dumnâ-ta

DI

LXXP, fila 137 o)

Vel

a

a

:

Voevod i gospodar zemle Vlahiscoic.

Vistiere, de trebuinţă

find a se sistisi la acel loc acestă

nouă căpitănie, după pliroforia ce ni se dă

printr'acâstă. anafora

de
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din 40 Gmeni (1). Asemenea se menţine căpi-

Spătarul,

poruncim,

că -de

nu

se va putea

face

cu alt mijloc aceşti lude dece spre a fi slujitori, să se facă cu scădământ
de lude

spre

a se

întocmi

acâstă

„__(Pecetea gpd.)

căpitănie.—— 1813, Mai

e

Sa

4;

-

Vel Logofăt.

Prea Inălţate Domne, -

E

E

de la Giurgiu, ce ni s'au
După acâstă însciinţare a .capuchehaelei
dat de către Înălţimea Ta, poruncindu-mi-se a face cercetarea cea cu:
viinci6să, am scris de atunci boerilor ispravnici ai judeţului 'Teleorman, unde se află acâstă gură a marginei deschisă, adică Pietroşanii, ca
să facă cercetare şi după trebuinţa ce vor socoti că este, să înseiinţeze câţi slujitori pote să ajungă la' acâstă căpitănie, ce.so va aşedă
acum

nouă

pentru

a mărginii

paza: aceșştii guri

și cu ce mijloc'se pot

face acci slujitori? de cari luaiii acum însciinţarea dumnd-lor boerilor
ispravnici ai numitului judeţ, cum că . după cercetarea co ai, pote îi
îndestui

ludo

dece

slujitori

a -se aşeqă

la acâstă nouă căpitănie, şi cu

alt mijloc putinţă nu este a se face aceşti slujitori, fără numai cu scăgăment de lude. Ci după datorie nu lipsiiii şi eii a face arătare Înălțimei Tale, ca de se va găsi cu cale a se așegă acâstă
trebuinţa ce este, să se dea luminată poruncă către
|
Vistierul a se pune în lucrare.—1813, Maiu 3.

(Cod.

LĂXXV1, pag. 100).
(1)

aaa

căpitănie după
dumnâ-lui: Vel
DE

Vel. Spătar.

Carte de polcounie:de Vlăsia.

petrecere a-locuitoriZomlo Vlahiscoie. Fiind-că pentru odihna i buna
s'aii fost întoemit
rele
ri'de
făcăto
lor ţărei Domnici Mele de către hoţi şi
nouă cu 40 de
nicie
polcov
ă
osebit
Moruz
de Domnia Sa Alexandru vodă
nea pădurei
margi
de
tă
Gmeni de slujbă, ca să fie stătătore și nestrămuta
nicia de
poleov
că
numâs
se
sd
ŞI
la podul la Păşeani în drumul cel mare
pe la
străji
nd
aşedâ
ui
îndest
dat
s'aii
i
la Vlăsia, carele cu slujitorii ce
la
ă,
Sărac
Mora
la
la 'Țurldia,
drumuri în 5 locuri adecă la Ferbinţi,
și
diua
it
nelips
jore
încun
să
şi
Căldărușani, la Balotesci, să păzâscă
prise
a
mijloc
Leu
„de
rii
făcăto
că
păs6s
nu
n6ptea tote locurile, ca să
pricepend şi dove inc „pe unii ca
păși şi a se încuibă în pădure, ci pringă, şi în bună pază să se trimiţă
aceia înti'acest fel de urmări, să-i
polcovnicie s'ail întocmit
la dumnâ-lui Vel Spătarul, şi fiind-că acâstă
u

rie şi nici să se sti ămute într
a fi fără de nicio dare de plocon'la spătiă
ul polcovnie să nu se cutoze
cât-va sluji binc, de aceea dar nici: numit
ali ale
nu e
a luă bani de la slujitori, nică cu :nume.nulde depoclo
slujitorii
toţă
ci
,
rin
vre-u
pe
bage
de săptămână ca să nu
și pentru osten la Iul i Sali orin
deplin să-i aibă. nelipsiţi! din slujbă; carele
în urmă cu
de so va dovedi
duit 16fă de câte taleri 20 pe lună,
*

4. A, UBECHIA

50

--

mem

e

tănia de la Pasărea (act din 15 lulie 1813, (1). Se mai sporesce numărul
PI
cât de puţină urmare împotrivă, sei cu nesilinţă şi cu nevredinicie la
slujbă, nu numar va fi lipsit ci se va şi pedepsi straşnic. Drept aceea
Sali dat acestă carte a Domniei Mele ......... carele după alegerea
dumnâ-lui Vel Spătarului, prin scirea Domniei Mele, sait orinduit polcovnie la Vlăsia, prin care poruncim atât poleovnicului, cât şi Gmenilor
sel, să fie cu 16tă sireuința spre acestea ce veţi orîndui şi să întâmpinaţi tot reul, priveghiând dioa şi n6ptea cu nepregetare şi neadormire, a nu trece prin ocolul acestor căpitănil om cu bănuială neîntreDat şi necereetut, ca să nu scape hoţii sii făcătorii de răi neprinsi.
Către acesta să se ferâscă şi poleovnicul şi Gmenii acestei polcovnicii
a nu cere conace şi a face cheltuelt locuitorilor prin sate scii cat de
ălărit, că pentru accea are polcovnicul I6fă iar slujitorii sunt scutiţi,
ferindu-se iarăşi poleovnicul şi Gmenii să a nu prepune pe cinevaşi
cu pricină de hoţi set gazdă de hoţi fărdea fi adevărat, pentru vreo pizmă veche, scit pentru vre un interes de dobândă nedreaptă, ca
să-l ridice şi să-l pârte de colo până colo, precum şi la ămbletele lor
să se pârte cu bună orinduială printre locuitori şi cu cuvînt de omenie,
fără de a ocări ori a înjură s6t bate şi a căzni, i saam receh gpl. -—
1812, Decembre 12.
(Cod.

Pentru
cari

Carusea

Gheorghe

(1) J& Joan
cani,

fila 3. e.)

LANNI,

evlavia

ce avem

sihăstroze

Vocrod

Domnia

la acest

Mea

sfânt

xehit

î gospodar

Plahiscoie.

zemle

către obştea părinţilor
Cernica,

fiind

rugători

Cernia pu-

rurea pentru sufletesc mântuire a obştiet pravoslavniecilor creştini
și pentru ca să-si pâtă avea aceşti sihastri petrecerea lor acolo în
liniste despre făcătorit de rele, primim cererea şi rugăciunea ce Ni
fuc şi poruncim cu hotărire ca acel om ul schitului ce se. află căpitan la Pasărea să flo nestrămutat dintr'acea_ căpitănio şi cu totul
apărat de avaetul căpităniel, şi poruncim dar şi dumne-tale Vel Spătare, ca

Iulie

cu

ce se

Înilţate

luminată

cercetat

porunca

pricina

nutnesee

Domue,
|nălţimel

şi mam

Puserea,

din

rere jăluitorii cu rugăciune

"Tale, ce

mi

numitului

se

dă

la

acestă

jalbă

pliroforisit, că în adever acestă căpitănie
vremea

câtre

rezvrătirilor

cinstitul

Divan

scenduse a fi de mare trebuinţă şi de atunel
Cernicăl, cu acestă alăturată carte a cinstitulul

căpitan omul

Logofet.

pl.)

Dica
După

avaet.—1513,

vre-un

cerere do

Vel

(Pecetea

am

să nu-l faci

uicI o supărare

18,

trecute,

sai

făcend

ce

agedat, cuno-

sat hărăzit schitului
Divan, orinduindu-se

schit, carele să fie în tâtă vremea

nestrămutat

ISTORIA ROMÂNILOR

_

527

slujitorilor la unele căpitănii, ca la Tismana cu act. din Aprilie 1813. (1).

Ca mijloc de stârpire a hoţilor se
ordonă

ca la urmărirea

fără a se supăra

şi fac rugăciune

de

hoţilor

vre-un

cerând a

ţimea “Ta, pentru care
mei 'Tale.— 1813 Iunie

avaet, precum

(Cad. LĂAAVI, pag. 583.)
(1) Za Ioan

Dumnâ-ta

să sară nu numai

a) se

slujbaşii, dar

şi toţi

până

acum,

datorie nu lipsilii a face arătare
a

InălţiA

şi urmat

-

Vel Spătar.

Gheorghe

Curagea

zemle
Vel Vistiero,

s'aii

măsuri:

li se întări acest privileghiii de către Înăl-

după
29.

i

iaii nisce curi6se

am

Voevod îi gospodar

Vlahiscoie.

văgut

Mea

Domnia

arătarea

faci

ce ne

printwacâstă anafora. .Ci cât pentru adaosul ce cer ispravnicii de a
se face slujitorilor isprăvnicatului din sud Gorj pe lângă acei 70 ce
sunt

acum,

acâsta nu

este

primită

Domniei

ci precum

Mele,

dintru-

început ait fost numai lude 70 şi cu aceia s'au slujit isp răvnicatul,
asemenea se pâte sluji şi de acum înainte tot cu aceeaşi sumă a slu-

jitorilor, iar la căpitănia ot Tismana, fiind-că mai

înainte au fost lude

30, precum ne dai pliroforie, și loc de munte i lângă margine fiind
sunt în adevăr trebuincioşi a se află pe deplin acâstă sumă pentru
pază, poruncim să se facă acest adaos la numita căpitănie de alte

lude 15, din Gmeni fără de pricină, ca să fie de acum înainte acoloID
Vol Logofăt.
26. |
Aprilie
jitori.— 1813 Aprili
£ slujitori.
iarăși ăşi 30
iar
:

-

(Pecetea gpd.)
Prea Inălţate Domue,.

şi cererea
După luminată porunea Măriei Tale am teorisit arătarea
15
pentru
cât
şi
,
Spătar
Vel
ce face printr'acestă anafora dumnâ-lui
15 ce-i are cu a
alţi
slujitori ce se cere la căpitănia Tismana peste
condicile Visteriei
din
,
dajdie
de
ă
pricin
de
fără
Gmeni
se orîndui din
e vreme ai
naint
'din
mai
şi
nie
forisit că la acestă căpită

m'am :pliro
fost orînduială de

lude 380 slujitori. şi de

la

Domnul

acei 15 slujitori

şi

Hangearlâiu

acum

a

stunt lipsă

s'aii fost dat la dajdie
peste lude 70 slujitori, to
iar pentru 30 de slujitori, ce se mal, cere judeţ
ului, orînduiala Vistie- .
- din Gmeni fără de pricină la isprăvnicaatulse -proti
aceşt 30 laa
misi
si atâtatât acești
-otimi
şi cu
i este de lude 70, şi
iei ati
după trebuinţa ce arată
et cat şi:15 la căpitănia 'Lismanei, hotăr
e
îrea Mărie Tale. —
la
dumnâ-lui Vel Spătarul .că este, rămâne.
Vitan: Ie
ara
n
a
:
24.
1813 Aprilie
r..
Vistie
Vel
.
)
8
E (Cha. LXXVI, pag. 3
let, 1797
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me

locuitorii, ba şi arendaşii de moşii (1); d)
iarbă de puşcă şi gl6nţe în t6tă ţâra. (2)

se

mt i

Ca mie

prohibă
aa

vîndarea
de

(1) Zemle Vlahiscoie. Costo, arendaşule al moşiei Ulceni a sfintei mitropolii, din sud. Dâmboviţa, fiind că am orînduit Domnia Mea pe căpitanul

Vasile

gonaciit

asupra

tălharilor

ce se înconjură

pe afară prin

judeţe, iată îţi poruncim, ca îndată ce va sosi aci numitul căpitan, numai decât să te scoli a ămblă împreună cu el ori unde va fi trebuinţă,
spre g6na, prinderea şi dezrădăcinarea hoţilor dîndu-i cuviinci6sa ascultare şi ajutor la cele ce te va orîndui armaşii a face ori când şi
ori unde va fi trebuinţă, spre săvârşirea aceştii Domnescii n6stre po-

runci. | saam receh gpd.— 1815 Iunie
(Cod. LXXIV, fila 203.)

12.

Vel Logofăt.

(Pecetea gpd.)

-(2)-77 Cărţi pentru hoţi s'ati făcul la l6le isprăvnicalurile
|
î poleownici, vătaşi de plaii, căpitani, zapeii i alți slujbaşi, şi către
toți locuitorii, ca cu toții să sară şi ori vii seci morţi să nu scape,
în coprinderea ce se arată.
Zemle Vlahiscoie. Dumnâ-vâstră ispravnicilor ot sud.

. .......

sănătate, i poleovnicilor, i vătaşilor de plaiă, i căpitanilor, i zapeiilor și
altor slujbaşi şi. tuturor locuitorilor de obşte dintw'acest judeţ, fiind-că
„ai venit la audul Domniei Mele, cum că la unele din judeţe s'aii ivit tâl-

hari şi făc&tori de rele, din care pricină pătimese locuitorii şi alţii cari
ămblă cu trebile lor, şi ispravnicii ne-având îngrijirea ce li. se cuvine,
căci băgând în sâmă primejdia ce se întâmplă acelor ticăloşi de 6meni,
carii cad în mâna făcâtorilor de rele, care acâsta fiind una din cele
mari şi delicată supărătâre şi vătămătore nu o putem suferi să o audim Domnia Mea, de aceea vă poruncim straşnic, ca să fiți cu mare

privighere şi ori unde se vor ivi făcători de rele numai:decât să porniţi îndestule poteri după dânșii, ca vii seai morţi să nu scape, şi când

vor veni făcâtorii
de rele în-pr6jma vre-unui sat, să săriţi şi voi lo„cuitorilor cu toţii împreună cu poterile, să.nu scape şi ori ce vor găsi
asupra hoţilor să fie ale acelor. prindători, iar aci numai. hoţii seaii
capetele lor să se trimiţă; deosebit::poruncim. Domnia Moa dumnâv6stră ispravnicilor, ca pe toţi locuitorii. din fieş-care sat. să-i îndato-

rați: cu strașnico legături, ca nu' numai locuitori carii vor fi în vro-un
chip do: bănuială să-i aibă pe. chezăşie,ci şi ori. ce:om se va.xvedea

că este cu

pricină

zapeii:

la 'părcălabi

s6il

de bănuială,
ce

vor

să

-nu-l lase

slobod,

fi mai aprâpe' de

ci să-l arăte la

sat, a se

cercetă,
când locuitorii de “prin sate vor fi cu acest fel de-privighere ferindu-seşi *
forte a nu se arăta vre-o unul din ei în faptă de hoţie, scii a
fi gazdă
de hoţi, atunci urmâză a se răspândi negroşitşi a se împuţină
făcătorii de rele,
căcă

tălhăria' ne-având

tălharii

prin

când

nu

vor

avea

gazdă, nu: p6te urma

nici

cine să-şi agonisâscă cele trebuinei6se iar când
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Căpităniile de margine ait un rol important: în .g6na întreprinsă
contra hoţilor. Paza marginci au s'o facă în vedere şi cu împedicarea
se va dovedi vro-unul din locuitori gazdă de hoţi în vre-un fel de
lucru acela să scie negreşit, că va fi socotit; şi pedepsit întocmai ca
uu tâlhar şi din casa lui seva împlini tâtă paguba celui jătuit, care
acestă poruncă a Domnici Mele în grabă şi îndată să o faceţi publică
la toţi de obşte din judeţ, şi să o puneţi în- faptă, îngrijind de a'se
urma şi a se păzi cu totă străşnicia tot-deauna, şi de primirea pu-

runeci să

avem

Domnia

.

T,

lunie

mea

însciinţare. IL saam

1815

receh gpd.—
E:

Ei

E

i

,

Ă

i:

-

-

:

(Cod. LNNIV, fila 203.)
Publicaţii la tote judeţele 'pentru'a se pecetlui iarba de puşcă şi.
„lânţele «de prin tote târgurile şi oraşele judeţelor pentru .

făcclorii de rele.

.:

i

Zemle Vlahiscoie. Dumnâ-vâstră ispravnicilor ot sud . . . .... sănătate.

Piind-că acum aii sosit vremea primăverei în, care obicinuesea se ivişi
ase porni hoţii şi făcătorii de rele, de aceea deosebit de îngrijirea ce sunteţie
datori a avâ pentru străjuirea judeţului, iată într'adins şi cu strășniciniurmeze
vă poruncim Domnia Mea, ca îndată să se pue în fapt şi să şi segl6nţe,
şi la
puşcă
de
zamul de mai jos arttat; întâiul, ori câtă iarbă
pentru
aii
ce
cei
din
set
vînd,
le
ce
cei
veri-cine, din tot judeţul, ori din
slobod nimănui,
trebuinţa lor, să le popriţi cu totul sub pecete, nefiind siţi acâstă popublicari
o
“nică a vinde nici a metahrisi şi deosebit să
se va „dovedi vîndend
prire, ea să fie tuturor sciută, fiind-că ori-care
va pedepsi întocmai
se
că
scie
să
lucruri,
de
fel
s6ii motahirisind acest
pe chezășie câţi
stră
ca un hoţ; al doilea să se deâ de către. dumnâ-vo
aflat în fapte
s.ail
vremi
după
că
din locuitorii judeţului vor fi sciuţi
cum .și.pe cei ce
hoţii,
cu
chip
de
fol
vre-un
în
de hoţie, ori înclinați
din tâte satele judeaii fost cu ipopsie de gazdă; al treilea tote. armele
lui. fieș-căruia .
țului să se stringă şi să se deă în păstrarea părcălabu
catului să nu
isprăvni
scirea
de
fără
care
din
sat, cu straşnică legătură,
zăpada Și se
ridicat:
inainte s aii
se de la nimeni, fiind-că de acum
tot Juc oţu Ș
în
siţi
începe lucrul câmpului; al patrulea, să publicari

at
cum că ori-care din iocuitoră va av6 ca să .mergă ori inceisprparte
»
Svnica
la
de
ord
drum;
de
'ăvaș
loc pentru trebuinţa sa, să aibă
ăi î email ca
sait de la zapeiii plăşci, cu chezăşie şi ași să aibă
trebuinţele lor, căcă într'al chip găsindu-se, se Mele
cai duse
copii
copi
se
i Mele „seoţenduacâstă poruncă a e Domnie
un hoţ; după caretata!
iscălâscă
le
să
,
tuturor
auqul
în
tâvouril
a
co nii fies-căruia
e
aucu:
prin tote satele i târgurile în
şi citindu-se
în dos atât preoţii

i. părcălabii

trei

şi doi

cari ca ci să so

din. cai

şi ati ascultat cele poruneite, 0 de marea
sat, că ait înţeles:
urmare:
trimiţă aici la Divan, cu însciinţarea dumnc-* 6s ră
cei,

i

saam

” (Cod.

receh
LĂXIV.

spd:—.1316
fila

184).

Martie
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intrărei ori a eșirei de hoți
ȘI ÎN

(1)

din ţâră.

Carte de căpilănie

-

(1)

Dăm

din marginea

în notă instrucţiunile
dineoce

„.Zemle Ylahiscoie. Slugei Domnie Mele. .....

de Olt.

pre carele prin alege-

rea dumnâ-lui Vel Spătarului
Pam făcut Domnia Mea căpitan de margine
la căpitănia.:;.......sud.... .... ca să aibă volnicie cu acâstă carto a
Domniei Mele. de a face mai sus disa căpitănie zapt şi pe toţi slujitorii

acestei căpitănii, şi să fie următori cu tâtă siliţna.și privigherea cea
cuviinci6să la săvișirea trebilor acestei căpitănii, adecă să aibă datorie
a

străjui

în

tot

poporul

căpităniei

sale

de.6meni' răi,

de

hoţi, de

tilhari, de borfași şi de toţi aceia ce vor pricinui pagube locuitorilor. din. satele ce se află în poporul căpităniei. sale, și veri-când
va simţi că s'au ivit unii ca aceia, numai decât'să sară cu slujitorii
acestei căpitănii, să-i pringă. cu ori-ce mijloc va pute şi să-i: arăte
la _dumnâ-lor ispravnicii judeţului:ca să le facă egzamene și după
orînduială să-i trimiţă la dumnâ-lui Vel Spătarul, spre a se da în
judecată “la: departamentul de criminalion; 'aşijderea să aibă purtare de grijă: și pentru. tâte. trebile margini. din ' poporul căpitănici
sale, de a se păzi nizamul
cel bine întocmit după! orînduială şi după
cuviinţă. precum și prin ponturile: ce osebit îi sunt' date de la dumne-

lui. Vel:

Spătarul

“se povăţuesce;

asemenea

să

aibăa

urmăşi după

poruncile ce i se vor da de acum înainte în t6tă vremea pentru orice pricină, şi mai sus disul căpitan osebit de acâsta să fie cu privighere 'şi cu multă luare aminte de toţi cei ce trec prin poporul şi schela
căpităniei sale, ca să nu-i îngăduiască a trece; de nu vor av6, ori porunca
Domniei Mele s6i.răvaşul dumnâ-lui Vel Spătaruluii de trecătâre, după
obiceiul cel vechiii şi de 'ori-ce trâptăşi orînduială va fi acel trecător
numai decât să-l oprâscă și cu bună pază să-l trimiţă aici cu “însciințare către. dumnâ-lui

Vel

Spătarul, pe

peste Dunăre :cercetându-i de unde

cherele,

după

obiceiii,

de trecătâre

cei ce vor veni

de

decindea de

sunt şi unde, merg? săle-deă

teș-

și pe t6tă săptămâna să însciinţeze

la „dumnâ-lui Vel Spătarulde câţi ai trecut prin schela căpităniei sale,
atât mergător cât şi viitor, trimițândşi răvaşele acelora:ce aă trecut
de decindea'-la dumnâ-lui Vel Spătarul, ca să. ȘI dea sâma, după obiceii;
„către acâsta să se ferâscă de jaturi, de mâncătorii, de -prădi, ca nici
el nici slujitorii căpitănici 'sale, să pricinuiască la vre-un locuitor din
"poporul: căpităniei sale, nici să câră căpitanul sii slujitorii lui conace,
"ŞI să facă cheltueli locuitorilor .prin sate, precum 'nici cai 'de călărie
că pentru aceea căpitanul își are avaetul lui, iar slujitorii sunt scutiţi;
asemenea
să se ferâscă căpitanul și slujitorii lui a nu prepune pe cinevași cu pricină de hoţie sâi gazdă de hoţi fără de a fi adevărat, făcând-o
într'adins pentru vre-o. pizmă * veche sâit “pentru 'vve-un interes de
dobîndă nedrâptă, ca să-i ridice şi săi pârte de colo până colo, precum și la ămbletele
lor, să se porte cu bună orînduială printre locuitori
ŞI cu cuvinte de omenie fără de a ocări şi a înjură sci a-i bate și a-i
căzni,

căci

când

se

va

dovedi

că

atit urmat

împotrivă,

se

va

pedepsi

531

ISTORIA ROMÂNILOR

reînoite de Domnitor

către vataşii. do plaiuri. după

marginea despre

dumnâ-lui Vel Spătarul
cu grea pedâpsă; de aceea să însciinţeze la a locului, aflându-se cu
parte
în
simţi
de veri-ce sar întâmplă şi sar
fără, de. cusur la tâte
tâtă purtarea de grijă următor şi. săvîrşitor
cărţi: domnesci sâii
prin
.ori
poruncile Domnici Mele, ce i so vor da, orii căpităniei sale să-i aibă
slujit
pe
prin dumnâ-lui Vel Spătarul, şi
cai, cu arme şi cu portul lor
după orînduială nelipsiţi din slujbă, cu nu va urmă aşă, va fi lipsit din
după poruncile Domnici Mele, căci de lui să aibă a luă adetul căpităniei
mila Domnici Mele, şi pentru slujba obicinuit, adecă câte 22 de parale
de la slujitori, care din vechime este şi câte trei qile clacă pe an iar
poclon, ce se numesce al. băltagului
orilor numitei căpităniă, să faceţi
nu mai mult. Poruncim şi vouă slujit
Vostru,.ca să pâtă săvîrşi poruncile
supunere şi ascultare căpitanului şi povăţuirile dumnâ-lui Vel. SpăDomnici Melo şi trebile căpităniei ă cu.nesupunere se va pedepsi spre
arăt
tarului, căci vori-carele. se va
—1812, Decembre 4.
gpd.
h
rece
m
saa
i
ra,
pilda şi alto
NE
E
LXAY,

(Cod.

illa 2

o.)

Carte de căpilăniede poleră

ol preste

OUL.

prin aleă Mele .+....- : „pe carelecăpitan de
Zemle Vlahiscoic. Sluga Domnic
Mea
.
i Pam.orînduit Domnia
a, Domniei
gerea dumnâ-lui Vel Spătarulu
aibă volnicie cu acâstă carte şi. avându-i
să
a
„c
.
-....
sud
de
ră
pote
eră .ai aceştii. căpitănii zapt
Mele, să facă slujitorii de-pot a după dânsul, să fie melipsiţi de lângă
grabă veriîn
după orînduială de.a purure
, ca să potă a-i twiinite cu e şi tâlhari,
lui
eţu
jud
ii
nic
rav
isp
lor
dumnâse.va simţi, tăcători.de rel
de loc întracel

ce parte
pentru

ca

să-i prindă

cu

judeţ
veri

ce

mijloc

de

ducă
înlesnire va aîlă, să-i.

ca să le facă egzamenul

şi după

orînduială

artamentul de criiovei,ca să. se dea la dep
Cra
l
anu
Div
la
iţi
cătorii, de prădi,
trim
mân
si-i
se: terâscă de jafuri şi
la vre-un locuitoi:
să
- minalion ; către acâsta să:
uia
să nu pricin
i
nie
ită
căp
ii
itor
sluj
nici
lui conace ȘI: să
ca nică el
căpitanul sâii slujitorii
câră
să
nici
ţ,
jude
de. călărie că
cai
cel
.
dintwa
. prin sate, precum. NICIslujitorii sunt scutiţi,
facă cheltueli locuitorilorîși
iar,
are avaetul lui,
pentru aceea. căpitanul căpitanii şi slujitorii. lui a au prepune pe ti,
ă de a i ar evărat,
aşijderea să se ferescă
e s6u gazdă de hoţi făr
vre-un in-nevaşi cu pricină de hoţi
vre-0 pizmă veche seu pentru
făcându-o într'adins pentru, ca să-i rădico și să-l pârte de colo până
printeres de dobândă .nedrâptă
pârte cu bună orînduială
se
'să'
lor
ele
let
imb
şt a înjură s6u
colo precum și la
nie, țără .de a'ocărâ.
ome
de:
e
int
cuv
u
şi.c
urmat în potrivă,
tre locuitori
când se va: dovedi că:săai înseiinţeze la caiveri
că
i,
căzn
a
şi
a bate
ea .
a -pedâpsă. .De apurur
tarul de veri ce s ar. înso va pedepsi cu gre
Spă
Vei
lui
nâdum
la
şi
.
ei
iov
Cra
cu totă pur tai ea
macamul
tea locului, aflându-se
par
în
i
simţ
va
se
poruncile Domşi
tâmplă
or fără. de. cusur la. tâte
rşit
săvî
şi
r
to
mă
ur
ă
grij
de
la dumnâ-lor

ispravnicii,

532

V. A. URECIIĂ

Ardeal, instrucţiuni 'date în Sept. 1813 pentru ca în mod riguros să se
oprâscă intrarea și eșirea din ţâră de individi fără do păşuş în regulă. (1)

nici Mele,
ce i'se va da, sâii prin. cărţile domnesci, sâii prin Divanul
Craiovei, ori prin dumnâ-lui Vel Spătarul;pe slujitorii căpitănici sale
să-i aibă: nelipsiți după orînduială cu cai, cu arme şi cu portul lor,
după poruncile ce sunt date, iar să nu-i mituiască sâi să-i facă .
şi cu acest mijloc să-i lipsâscă din slujba Domniei Mele, căci de va
urma așă va fi lipsit din mila
Domnici Mele, şi pentru slujba lui să
aibă a:lua adet căpitanul de la slujitori, care din vechime este obicinuit adecă câte 22 de parale poclon ce se numesce al baltagului şi
câte

trei dile clacă

pe

an iar nu

mai

mult;

poruncim

și vouă

sluji-

torilor numitei căpitănii, să' fiți cu supunere și a ascultare căpitanului

vostru, ca'să pâtă săvîrși poruncile Domniei Mele și trobile
căpitănicişi povăţuirile Căimăcanului Craiovei şi ale dumnâ-lui
Vel Spătarului, căci veri carele se va arăta cu nesupunere, se va
pedepsi spre

pilda şi altora ; într'alt chip să nu fie, căci așă este porunca Domnici
Mele, i saam

„(Code

receh

spd.—1812,

LXĂXV, fila 4).

Noembre

27.

-

Carie de căpitănie de scaune,
„Zemle Vlahiscoie. Slugei Domniei Mele . . . . pre
gerea dumnâ-lui Vel Spătarului Pam făcut căpitan de carele după ale„_. „ ca să se afle cu purtare de grijă la trebile acestiiscaune la sud. .
căpitănii să fie

nelipsit de lângă

dumnâ-lor boerii ispravnicii ai judeţu

lui, a-i da tot felul de ascultare la trebile căpităniei ce-l va orîndui,
după
obiceiti, cum şi
osebit să 'fie dator a înscii
la dumnâ
nţă
-lui Vel Spătar adesea veri de
ce s'ar întâmplă și va simţi: în. judeţ şi ferindu-se
a face niscare-va
jafuri s6u. supărări locuitorilor cu cheltuoli
Şi altele fără poruncă, că
se va invinovăţi nu numai a selipsi din căpitănie,
ŞI pentru slujba: lui să aibă a lua obicinuitul avaet ci şi a se şi pedepsi;
22 de parale banii baltacului şi câte trei dile: clacă de la slujitori câte
pe an. Poruncim
drept aceea şi vouă slujitorilor, să daţi supunere
și
nului nostru pentru: veră ce pricină i. se va orî ascultare căpitandui dumnâlor. ispravnicii judeţului, ca şi cl să pOtă săvîrşi totede către
la vreme, căci
carele se va! arâta cu nesupunere,să scie că:so va
pedeps
i spre pilda
și celor-lalți, i. saam veceh Spd.—1812.!
a
us (Cod LĂXAV. fila do]
e.

oi
aim ut (0), Publicaţii la toţi vătașii platurilor.
|
" Sluga Domnici Melo vătașe -de la-plaiul ;........ sud.
.. + Fiindcă pentru paza: bunei orîndu
eli și ferire de
zamul marginci. ești poruncit și povăţuit pe largcele împotrivitârela nidin ponturile Domniei

Mele ce ți s'au dat la mâni, când te-ai orîndu
it vătaf, în care ponturi
se coprinde, ca pentru cei ce.vor veni din lăuntr
u ori cu pașușuri scii
fără :de .pașuş

uri în. grabă să-i trimiţă la dumnâ-lui Vel: Spătarul.
In-

.
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cu prinderea hoţilor. (1)
Căpităniile de mijloc sunt şi ele însărcinate
lăuntru în Ard6l să nu laşi pe nimeni să trâcă fără de răvaşul dumnâlui Vel Spătarului care răvaşe să le strîngă şi la sfîrşitul fie-cărei luni

să le trimiţi la dumnâ-lui Vel Spătarul. Om din Ardâl ce va veni aici
cu trebuinţă'şi va av6 paşuşuri să aibă :voie a veni prin „scirea ta
povăţuindu-se a merge la ispravnicii judeţului, ca prin scirea ispravnicilor
să mârgă

unde

va

vr6, iar

tu

în grabă

să faci două însciinţări:

una la

îl vei găsi
dumnâ-iui Vel Spătarul, şi alta la ispravnică; iar pe care
și nupoprit
acolo
să-lţii
trecut peste plaiii fără de paşuș, prindendu-l
săpt:
două
fieş-care
In
Spătarul.
Vel
mai decât să însciinţezăla dumnâ-lui

mâni odată eşei dator să însciinţezi la dumnâ-lui Vel Spătarul de ori:
co se va întîmplă în plaiii, precum şi când nu se va întîmplă nimic
iarăşi să însciinţeză. Acum ne făcii ar&tare dumnâ-lui Vel Spătarul că
tu nu
încă de când s'aii orînduit dumnâ-lui cu dregătoria. Spătăriei,
şi
poruncilor
ţi-ai păzit acestă datorie, arătândutte cu totul neurmător
Dar
pedâpsă.
căzuta
face
se
ţi
erâ.a
nizamului acestuia pentru care
că
iată astă una dată trecând-o cu vederea, cu strășnicie îţi poruncim,
niza
şi
ponturilor.
de acum înainte când nu vei fi următor întocmai
ci.vei
mului acestuia, să scii cu hotăriîre, că nu numai te voiii pedepsi

fi şi lipsit din vătăşie.—1813,
(Cod. LĂNIV, fila 86.)

et
at

Septembre 14. .
ii:

iuti

(1) Curte de căpitănie de mijloc dinedce de Ol.
alegerea dumnsZom]e Vlahiscoie. Sluget Domniei Mele, pre carele prin
nia ....;»;
căpită
la
n
căpita
Mea
a
Domni
făcut
Pam
lui Vel Spătarului

cu acâstă carte a Domniei Mele de a face
sud.......ca să aibă volnicie
slujitorii acestei căpitânii zapt și să fie
toţi
mâi sus isa căpitănie şi pe
săvîrşirea. trecu tâtă silinţa şi privigherea cuviinci6să la
următor
în poporul căpi-.
străjui
a
e
bilor acestei căpitănii, adecă să aibă datori de' boriaşi şi de toţi acela
,
tilhari
de
tiniei sale, de 6meni rti, de hoţi,
ce se află în poporul
ce vor pricinui pagube locuitorilor din satele
aceştia, numai

s'au ivit unii ca
căpitănici sale şi veri-când va simţi că
să-i prindă ori cu ce mijloc
nii
căpită
decât să sară cu slujitorii acestei
nicii judeţului ca să li se facă
va put şi să-i arate la dumnâ-lor isprav dumnâ-lui Vel Spătarul, ca
ă la
examen şi după orînduială să-i trimiţ
; mai sus „disul. căpitan să
nalion
'crimi
de
tul
tamen
depar
la
dea
să-i
de toţi cei ce tree prin pofie cu privighere şi cu multă luare aminte spre ai sci cine sunt; și de
viind,
porul acestei căpitănii, mergând şi
cu liniște şi

unde

vin și unde
de

merg,

către

îngrijind ca să le fie căltăoria

făcătorii

de

rele,

şi pe .toţi

cei: ce: vor

veni

de

la

este orînduiala din început de
Bucuresci călgtori străini și pe carele lui: Vel Spătarul, Să-i. cerce-

nebăntuită

dumnâa trece. cu răvaşe:de drum dela
vor ave răvaşe să-l poprâscă
nu e
car
pe
teze după vechiul obiceii.şi
ciinţare; către. ac6sta
A
la dumnâ-lui. Vel Spătarul, cu ..îns

şi să-i trimiţă
el; nici. slujiăi, de: mâncătorii,: de prăqi, ca nică.
jafur
sc
să se ferâde.
.
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"Pe lângă poterele căpitanilor şi ale polcovnicilor, Domnitorul mai

volnicia şi diverse pers6ne de: încredere, care cu
erai însărcinate a urmări anumite cete de hoţi. (1)

panduri,

neferi,

torii căpităniei sale să nu pricinuiască supărure la un locuitor din Poporul căpităniei sale, nici să câră căpitanul s6ii slujitorii conace şi să facă
cheltueli locuitorilor prin sate, precum nici cai de călărie, că pentru aceea
căpitanul își are avaetul săi, iar slujitorii sunt scutiţi; așijderea să
se ferscă căpitanul și slujitorii lui a nu prepune pe cine-vași cu pricină de: hoţie si gazdă de hoţi fără de a nu fi adevărat, făcând-o
într'adins pentru vre-o pizmă veche si pentru vre-un interes de dobândă nedrâptă, ca să-i ridice şi. să-i pârte de colo până colo; precum
şi la âmbletele lor să se pârte cu bună orînduială printre locuitori şi
cu cuvinte de omenie, fără a ocărj şi a înjură si a bate şi a căzni,
că veri-cănd se va dovedi că aă urmat împotrivă, se va pedepsi cu
grea pedâpsă.De apururea
'să însciinţeze la dumnâ-iui Vel Spătarul
de veri-ce s'ar 'întâmplă și s'ar-simţi în partea locului, aflându-se
cu
ttă.: purtarea de grijă următor şi săvirșilor fără de cusur
la
tote
poruncile Domiiei Mele, ce se va'da sâii prin cărţi domnesci
sâit prin
dumnâ-lui Vel Spătarul și pe slujitorii căpitănieci sale
să-i aibă nelipsiţi din slujbă

după orînduiajă, cu cai, cu arme şi cu portul

după
poruncile ce sunt date, iar să nu-i mituiască seaă să-i
facă locuri, şi
cu acest mijloc să-i lipsâscă din slujba Domniei
Mele, căci de va urmă
aşă va îi lipsit din slujba Domnici Mele, şi pentru
slujba lui să aibă
a luă

adetul căpităniei de la slujitori, care din vechime este
obicinuit,
adecă câte 22, de parale, plocon ce se numesce al băltagului
şi câte
trei ile clacă pe an iar nu mai mult. Poruncim
numitei căpitănii să fiți cu supunere şi ascultare Şi vouă slujitorilor
căpitanului vostru,
ca să pâtă săvîrşi

poruneile Domnici Meleşi trebile căpitănici
Şi po„Văţuirile dumnâ-lui Vel Spătarului, căci veri-carele
se va arătă cu nesupunere, se va pedepsi spre pilda şi altora;
într'alt chip să nu fie,
că. aşă este porunca Domnici Mele, i saam receh
%pd.—1812 Decembre 3.
„usi

(0od.

LXXYV, fila 1»).

LL

a

„- (1) Dintre. cetele mai răpede prinse în 1812, a fost
aceeaa lui Jianu.
La 30 Decembre 1812 Jianul:
cu. 7 din ai lui erai în, grosul din Romanaţi; domnitorul: trimite pre polcovnicul Gheorghe
« Credincios boerul domniei» să urmărâscă. Și să pringă
restul. bandei, ....
.
„"Iacă acest act: . .

.

“

pi

|

a

Ie

!

Carte prin

care se: orînduesce

un polcovnie pentru

hoţi.

JMilostiiă : bojiiză. 18 “Ioan Gheorghe Caragea Voevo
d i' gospodar
zonale vlahiscote. Fiind-că dumnâ-lui cinstit şi credincios
boerul
Domniei
Mele Vel Spătar aă făcut arătar
: Domnie
e i Mele, că la judeţul Roma„Daţi s'ai dovedi

t câți-vaşi

dintre locuitori, cari făcându-se cete meta-
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hivisese. fapte tîlhărescă.de vre-o câţi-va ani încâce, căznind, prădând,
şi argend lumea, dintre cari tilhari s'ar fi prins acum .un Tancul Jiianul cu alți şâpte Gmeni ai lui făcând un iâman de căpitan unul dintre
davagiii pe cari i-ati dat la isprăvnicatul judeţului, drept aceea: prinacestă volnicie a Domniei Mele se 'orînduesce credincios boerul Domnici Mele Gheorghe polcovnie. za poteră,să mârgă la isprăvnicatul

numitului judeţ,ca atât pe tilharii ce se află prinşi la închis6rea isprăvnicatului săi ieă cu tote ale lor, cât și:pe'alţii cei. va arătă tilharii:de

tovarăşi ai lor, să caute ca'să:i. prinqă cu 'ori-ce mijloc enviincios va
lor
put, însă fără a face omor :și.pe toţi în bună pază cu 'tâte:'ale:
davagiilor
şi
scire
în
să-i aducă la Spătărie spre a se cercetă, dându-se
vie-la Spătărie

co vor fi ca să

poruncim

îndestulare;

spre:a-şi află

Domnia Mea dumnâ-vâstră ispravnicilor ai judeţului, să : faceţi: teslim
în mâna orînduitului Domniei Mele pe tilharii de mai sus, cu tâte ale
lor dimpreună, cu tacrir şi egzamenele lor, ce li se va fi făcut'acolea
la isprăvnicat, a-i aduce

orînduitului poleovnie, co are. trebuinţă

veţi cădeă la învinovăţire. 'Tolco pisah..—1812

i

î.

(Pecotea gpd)

ID:

.

IE

i

prinderea . celor-l-alţi

pentru

Vel Logofăt

i .

-

.

:

pei

EI

nica

i

i
LS

mă

.

*

că apoi

Decembre 30.

Carte deschisă.

-

vre-unul,

se. cacirdisâscă

tilhari,. ca să nu

ai acestor

tovarăşi

să dai şi tot ajutorul

la Spătărie ; asemenea

IN

i

lui Vasile Căpi“vemle Vlahiscoie. Dăm acâstă domnâscă a nâstră cartecu 6menii
ce i sati
eună
împr
,
ca
tanul prin care îl orînduim şi-l volnicim
niscaresimţi
vă
loc
de
e
part
ce
în
oră
şi
eţe
dat, să iasăpe afară prin jud
i să-ă
ă,or
nesc
isgo
e,se ieă după dînşii să-i
de relsă
va hoţi şi făcători
Mea
ia
Domn
m
unci
-por
care
de
6,
prinqă vii s6il morţi, precum va put
e
Vasil
tul
numi
pe
i
sceţ
cun6
să-l
r,
ţelo
jude
r
dumnâ-vâstră ispravnicilo ai
i
poter
de
r
anilo
căpit
ror
de orînduit într'acâstă tr6bă, cum și vouă tutu daţi cuviiinci6sa asculsăi
,
i poteraşilor ce's nteţi” orînduiţi pe afară
ve cu toţii împreună
tare şi ajutor la' cele ce va avâ
cu mare osîrdie 'spre isgonirea

de rele;

aşijderea

trebuinţă, silinduşi desrădăcinarea hoţilor Şi făcătorilor

poruncim 'Domnia- Mea 'şi vouă.

părcălabilor / din

tan Vasile, să-i daţi: din'sat
satele unde. va avâ trebuinţă numitul căpi
încalece ş&pte panduri ce are
în sat câte şâpte cai de călărie, ca să
av iarăşi trebuinţă,
împreună “cu

dînsul

i câte o căruţă cu cai unde va

e, cu care este însărcinat şi
ca să i se înlesnâscă săvîrşirea acesteih slujb
gpd.—1815, lunie 11.
orînduit de Domnia Mea. I saam rece
A
(Cod. LXXIV, fila 244.)
„Vel Logolăt, !
Da:
Da
a
Iei
EIia
(Pecetea

gpd.):

-

i

ER

|
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să nu ţină hoţii. prinși mai mult'de
Milostiiu

Bojiiu.Io

Ioan

cât o qi mult dous şi immediat cu

Gheorghe

Caragea

Voevod

i qospodar

Zemle Vlahiscoie. Fiind-că acest . . . ... s'ait orînduit de Domnia Mea ca
împreună cu ...... panduri ce s'aii orînduitsă iasă afară prin 6ră ori
unde va audi că s'ait ivit niscai-va hoţi şi făcători de relo să se ică după
dînșii şi ori:vii s6u morţi pringdându-i să-i trimiţă aici, de aceea i s'a
dat acâstă domnâscă

şi dumnâ-v6stră

a n6stră volnicie la mâinele.lui, prin care poruncim

ispravnicilor

ai judeţelor,

se: află numitul orînduit cu potera sa, să-i
ori-ce

discolie .vă va

"vre-o

Vestire,

artă

că are

ori unde

se va

întâmplă a

daţi tot felul de ajutor la

spre săvîrşirea

poruncei, precum

şi

vre-un cal ori-când se va întâmplă a-i trebui ca să-i trimiță unde-vaşi
să:i

se

deă .fără

zăbavă,

polcovnicilor,

zapciilor şi. căpitanilor

va

de

face

scire

către

acest

orînduit

şi

vous

de prin judeţe, ca ori-când

asemenea.

vi se

pentru

poruncim

vre-o întemplare

şi tre-

buinţă asupra: acestei madele, îndată să săriţi împreună cu. Gmenii
voştri. spre ajutorul săi. | saam receh gpd.—1814 lunie.7.

„ii

(Cod.

LĂNIV, fila: 126 v.)

iVolnicie deschisă prin care se orânduesee Vusilie Ghiulerca să intre
i
Aa
“în județ'duphoţi.
.
:
ă
Zemle

Vlahiscoie. Fiind-că am luat Domnia Mea în scire

că pe afară

s'au ivit hoţi şi făcători de rele, de aceea dăm acâstă domnâscă

volnicie lui Vasilie Ghiulerea

a nstră

aga, pe carele îl orînduim şi îi poruncim

ca împreună cu neferii sti să iasă în judeţul Ilfov, Vlaşea şi în sud
Ialomiţa şi veri-unde va simţi că s'aii ivit prin numitele judeţe cevă

hoţi, numai decât să se ieă după dinşii, să-i iseonâscă, sâi să-i prindă
ori "vii: s6ă morţi,de se vor împotrivi şi să-i trimiţă aici împreună cu
tote ale lor; pentru care.poruncim Domnia Mea dumnâ-vâstră ispravnicilor ai numitelor - judeţe, să cunâsceţi pe numitul Ghiulerea agă de
orînduit întwacâstă tr6bă, precum şi vouă tuturoi: căpeteniilor de poteri
i poteraşilor ce sunteţi orinduiţi prin numitele judeţe, să-i daţi cuviinciosul ajutor. la, cele ce .va; av6,trobuinţă, silindu-vă cu toţii dimpre-

ună cu mare osîrdie, spre isgonirea și desrădăcinareă hoţilor şi făcătorilor

de rele; aşijderea poruncim

Domnia

Mea şi vouă părcălabilor i sătenilor

„din satele acestor judeţe, unde.va av6 irebuinţă numitul Ghiulerea agă, «să-i daţi. câte o: căruţă cu cai ca să-i se înlesnâscă săvîrşirea acestei
Slujbe:cu. care este însărcinat și.orînduit de Domnia Mea, i saam receh
&pd.—1816

Aprilie
15.

pp

aie

(Cod LĂNIP,
fila DEA)

E E

„(Pecetea pd)...

+.

EC

1& Ioan. Gheorghe Caragea

Pe

-. Vel

Logofăt...

0Bobetui ui

:

Voevod îi Gospodar zemle vlachiscoe.

După pliroforia ce ni se dă asupra pricinei, cu cale fiind anaforaoa
acesta a cinstitei Spătării, o întărim Domnia Mea, cu. hoţărîre ca în-
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Muntenia

cu ceea-ce :mai apoi în

se dicea

facrir,

pa

e
'cu: câtă
tocmai să se urmeze, şi poruncim dumnâ-tale Vel Spătar
pagubă vor. încredinţă, atât Serdarul Fărcăşanu cât şi acei dece, lo-

cuitori, prin blăstem, că i-ati pricinuit tilharii co i-ait călcat, să le-o împlinesci ori de la însuşi pîritul căpitan, s6il (neavândel stare) de la
»
chezaşul stii, ca să fie şi spre pilda altor asemenea următori.— 1813
ut i
Maii

a

a

18.

E

(Cod. LAXVI, pag. 202),
n
(Pecetea gpd).
Prea Inălţate Dâmue,

A

,

tărie

la

aia
a
Logofăt. -:
ai

DR

eul

Dumnd-lui. Serdarul
că

_

Iata
“Vel

lie într'o Vineri n6ptea

Fărcăşanul, ait, făcut argtare la Spă-

Răducanul

Coenii, sud Vlaşca

dumnâ-sale

moșia

Sâmbătă,

spre

aflându-se la 25

Apri-.

sati vădut, împresurat de lude

dumnâ-sale
3 tilhari, cari atât pe dumnâ-lui, cât.şi pe din: 6menii.
de
căpitanul
Nicolae,
la
trimis.
a
rînduri,
patru
în
puindu-i în-caznă.
po

scape,
la Foloştiâea ca să vie cu. catanele .pe.:de-o, parte adecă săPai. pornit
dumnâ-lui şi:pe de alta să pringă pe 'tilhari. şi i până..nu
ispravnicul
şi cu sila dumnâ-lui Serdarul Iancul Călinescul

ce se întemplase atunci la Feleştica,

judeţului

el nu. s'aii arădicat de:sineși să

ait venit. şi, numitul
vie, când tocmai după ce îl lăsaseră hoţii. abia
fisicuri și, fără a
do,
fără
:numai,
catane
şepte.
sine.
căpitan, având cu.
hoţii: încă
aflându-se
:vrome;
avea vre-o gătire, ca un căpitan,în care
destul Gmonii

de
în sat la o casă şi mijloc
ar&tându-i

Serdarului

dând ascultare

slobodire
scăpat,

a-i.prinde fiind, Pati silit
pe

şi locuri

ai început

unde

să-i. împres6re

a arunca, focuri în văzduh

de focuri şi-aii lăsat şi mâncarea

cari

i-ai

luat

tot cu

ce

s'aii aflat

ce

şi

numitul

ne

|

şi hoţii audind

gătiseră şi iugind au

pe lângă dumnâ-lui

abia

dumnâ-lui
pe it.
cele cu care aii jătu
din ă
lăsându-l cu viaţă, şi afar
e de la
despăgubir
cerând
sat,
din
ait mai jătuit atunci încă dece: case:
sale.
datoriei
paza
sîrguitor la
însuşi căpitanul ca unul ce nu s'aii aflat

şi la «judecată: înfăţişându-se
Aducându-se apoi şi căpitanul cu.voinicie,
luat. scire:și de ce nu'şi
'cum:au
sai întrebat căci mail sărit de:10c
şi „căcă nu::ail iconomisit să
are catanele în t6tă :vremea gata, cum.
.mijl6ce. i sati au &tat
' pe hoţiîn vreme când şi înlesnitârele pe loc cum lait: însclprindă
că
respuns
aflându-se hoţii încă în sat? şi aii:zăbovind numai până. se.igăti,
inţat -cu câte :catane “sait: găsit,
po dumnâ-lui Serdarul. slobod. şi
ai şi venit la Coeni, când au „găsit prinde, ail luai hoţii de : scire şi
în-adev&i cu tertipuri muncind a-ă după _denşii aruncând și focuri, |
ai scăpat şi cu tâte-că s'ail: pornit:
nică
iar căci să pîrăsce că nai avut:
ne .
dar n6ptea fiind s'au cacirdisit,
atunci
:
până
dar:
,
învinovăţi
o gătire pentru. acâsta de se:va Și şicatanele ca. nisce ţărani, aflându-se
mai ivindu-se hoţi nicăiră,: cum
fără'a putea:să, aibă gă-

în: munca

câmpului,

vremea: i-au întempinat
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iar în Moldova

dopros,

să se trămiţă

hoţul

prins

la

Bucuresci, res-

pective la Craiova, unde să fie iarăşi neîntârdiat judecat de Depart,
Criminalilor.
Sa
In 1813, Sept. 13, Domnitorul ingăduesce arestul preventiv în judeţ

până cel mult trei dile: (1)

E

tire şi că de-i va sili mai mult decât le este lor cu puterea şi voia,
numai „decât fug în hazul turcesc (fiind apr6pe) precum ati fugit şi
alţii, apoi el singur numai ce pâte face, datoria și-au făcut-o că cum
ai luat scire de loc însciințând și pe dumnâ-lor ispravnicii ai şi
venit la Coeni, unde după: ce din sat ai scăpat hoţii şi vrând să se
ia după dânşii, nu Pai lăsat dumnâ-lui Serdarul ce Pai oprit lângă
dumnâ-lui până a doua di, temându-se să nu se întârcă hoţii să-l
omore. Deci căpitanii sii polcovnicii datorie având pururea să-şi
străju6scă poporele despre rîndul făcătorilor de rele, ca unii ce pentru
acâstă tr6bă numai sunt orînduiţi,-și mai vîrtos numitul,
că ait
ajuns la vreme. când. put6: să. prindă hoţii: de pune silință şi avea
Gmeni- destui'cu' gătire de cele 'trebuincidse la 0: pricină. ca
acâsta,
mai ales fiind hoţii încă în 'sat şi ar&tându-i şi mijl6cele-cu
care pute
să-i pringă şi el împotrivă prin urmări de nedestoinicie ca un
nedestoinic
purtându-se: s'a: cacirdisit hoţii, judecata găsesce 'cu cale
să
numitul căpitan de la sineşi. tâtă paguba atât a dumnâ-lui plătâscă
Serdarului,:cât şi acelor gece locuitori pe cât vor. încredinţă
cu blăstem la
sfînta mitropolie că de către acei hoţi prin 'jăfuire
li s'aii făcut, iar
ne-avend căpitanul mijloc de'plată să se apuce chezașul
lui a plăti;
părerea judecății este așă, iar hotărîrea cea dosăvîrşită
rămâne
a se
iace de către

(Cod.
e

Înălţimea

Ta.—1813;

Maiă

LXĂVI, pag. 202).

10.

a

„e

Yel. Spătar,

-

Constantin: Calistrat,

«(ID Publicaţiă la tâle judeţele pentru hoți să
nu-i ie la îsprăE IDR
„
vnâcaturi

„Dumnâ-vâstră

ispravnicilor!

ci. să-i trimiță aici.
ot

sud...

:

sănătate.

p.,

Am

luat
se prind pe afară:pe la “judeţe, cum. şi pentru gazdel
e lor, că dumnv6stră nu păziţi: datoria ce. aveţi, că după -ce se
prind acest fel de
Gmen
în. faptă
i
de. hoţie; s6u gazdă. să le faceți egzamenul lor şi
să-i
trimiteţi aici la d-lui: Spătar, cu însciinţare către
- Domnia Mea,:ci:îi
ţineţi la închis6re acolea la isprăvnicat gile..
multe, așijderea aţi. fi

Domnia Meîna;
-scire că pentru tilharii hoți

obicinuind

şi altă

urmare,

adecă

de

și :făcători de rele, cari

globiţi pe unii ca

aceştia

-şi-i slo-

bodiţi fără de a-i trimite aici; pentru care acestea fiind-că sunt nesu.ferite la audul Domni

ei Mele, iată v& poruncim straşnic, ca-de acum
inainte când :se prind hoţi şi făcători de răi, cum
ție acolo la judeţ-mai mult de cât trei dile: până și gazde să nu se
să. li se facă 'cercetarea și examenul lor după :oriînduială și apoi
cu acel examen. și

ISTORIA ROMÂNILOR
Vornicia

obşlirilor.

539

Caragia întăresce din noii, la 18 Iunie 1813, an-

cu f6ie de tot avutul lor, cu bună pază să-i trimiteţi aici la Spătărie,
cu însciinţare către dumnâ-lui Vel Spătarul, iar mai mult să nu se
ţie acolea închiși, nici să se facă risipă avutului lor, luându-se de unii
alți, căci împotrivă de so va face urmare, nu numai de către dumnâvâstră şi de 6menii ce-i aveţi, să sciți cu hotărire că aveţi a da s6ma,

și fiți sănătoşi.—1813, Septembre
(Cod.

LĂANIV,

fila 85

13.

|

|

E

v.)

Publicaţii în 12 judeţe de dincâce de Olt câtre ispravnici, pentru
hoţii ce-i. vor prinde să-i trimiță cu grabă aici la spătărie.
Io

Ioan

Gheorghe

Caragea:

Voevod

îi gospodar

zemle

vlahiscoie

Dumnâ-v6stră ispravnicilor ot sud. ..... sănătate. Cea mai întâiu silinţă
şi îngrijirea domneseci nâstre oblăduiri, fiind-că privesce spre liniştita
petrecere şi ocrotirea locuitorilor.
de obşte despre ori-ce .supărări de
hrăpitoră şi făcâtoră de rele, urmâză după cuviinţă a se pune în lucrare

şi tâte mijl6celo cele -putinci6se, spre-ase ivi

rodurile

bune:

acestei

voințe a Domniei Mele; una din cele simţitâre supărări a obștei :locuitorilor, fiind şi urmările hoţilor i ale tilharilor, ce se ivesc. şi se încunjură prin judeţe, nu puţină îngrijire trebuesce şi pontru a lor înfrînare şi desrădăcinare, de aceea dar pe lângă cele-l-alte privigheri
ce urmâză a se face napristan, spre paza acestui nizam al înfrinărei
r rele, straşnic vă poruncim
şi desrădăeinărei tilharilor şi făcâtorilode
Domnia Mea, ca de acum înainto ork-când se va prinde vre-un hoţ
prin judeţe, să vă feriţi a nu-l ţine aci mai mult de cât'o di şi «a
doua di îndată fără de zăbavă cu egzamenul lui să-l trimiteţi aici

la Spătărie ca de acolo să se deă după orinduială în cercetarea _departamentului criminalion, căcă de vom află: Domnia Mea, că. Paţi ţinut
mai

mult

decât

o di, să sciți cu hotăriîre, că fără de milostivire vă vom

pedepsi. pe înşi-vă tot cu pedâpsa
de a vă fi primit

nici un

cuvînt'de

la care:s'ar osindi acel hoţ,

fără

s6ii pricinuire.— 1812.
îndreptare:

cc
Decombre 3.
(Cod. DNNIV, fila4 v).

Şâse cărți, una călie. caimacamul Craiovei şi. către dumnâ-lor boerii
: divaniţă de acolo și cinci cărți către -ispravnicii dintr'acele
Aa

cinci judeţe ot peste Olt pentru

hoți.

ii

Tă Ioan Gheorge” Caragea Voevod î gospodar zenle vlaliscoie.—
teos boerule al Domniei Mele, al Căimăcămiei Craiovei
şi credinci
Cinsti
“si dumnâ-vâstră boerilor. divaniţi de acolo, sănătate. Cea mai întâii
silinţă şi îngrijire a domnescei nostre oblăduiri fiind-că privesce spre
supăJiniştita petrecere şi ocrotirea locuitorilor de obște despre ori-ce pune
se
a
cuviinţă
după
urmâză
rele,
rări de hrăpitori şi făcători de

în lucrare şi t6te mijl6cele cele putincidse spre a se ivi rodurile acestei
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teriGră otăriro a primului Divan din 1811, prin. care se dispune că
«Calomul condicarului și al sameşului obştirilor> să rămână neschim;

-

.

bune-voinţ
a Domniei
e

obștei 'locuitorilor fiind

.

Mele,

,

una

4

din

și urmările

celo mai

simţitore

supărări a

hoţilori ale 'tîlharilor,
ce. se ivese

şi se încunjură
prin judeţe, nu puţină îngrijive: trebuesce şi pentru
a lor înfrînare și desrădăcinare. de accea dar pe lângă cele-l-alte pri-

vigheri ce urmâză a se face napristan spre paza acestui nizam a! înîvînărei şi desrădăcinărei tilharilor şi făcătorilor de rele, voim Domnia

Mea
de a se-păzi şi acost nizam

va prinde” vre-un
la isprăvnicături

de acum

înainte, adecă

ori-când se

hoţ prin judeţe să nu se ție-mai alt de o di ori
sâu la Căimăcămio, și a doua di îndată, fără de

zăbavă, cu egzamenul lui să 'se trimiţă în cercetarea departamentului
criminalion - de. aici, pentru care şi poruncim . ca. îndată să trimiteţi
embereelisitele: domnescile. nâstre cărți. către. ispravnicii acelor judeţe,
ca să le fie „sciut, că de se va face urmare împotriva :acostoi domnescci

n6stre. porunci,

însuşi acoi împotrivă următori vor

îi căduţi în

aceea cu care s'ar' osîndi acei hoţi, fără de a le fi primit vre-unpedâpsa
cuvint

de îndreptare ssii pricinuire.—1812, Docembro
(Cod. LĂAIV, fila De

3...

..

+ Siguranţa: de hoţi pare. că nu eră mai mare în Bucuresci,
mai ales
în mahalale. Dovadă la acâsta potefi următorul act:
a
Pa

„. Păao-la
Pt
"48

dumnelui.
Vel Spătar
noptea

Joan: Gheorghe. Caragea

prin

de a străjuit cu strășnicie

mahalale

Voevod

i gospodar.

zemle. la hiscoie.—
Dumnâ-ta Vel :Spătare,:cum că: cea dintâi „dator
Spătărici este de a străjui atât aică mahalalele politicie . a dregătorici
i, cât şi pe afară
de către
sciută
torie,

.cei : notrebnici, Şi făcători' de rele, acâsta îți este
forte bine
şi Domnia Mea pentru aceea te-am orînduit într'a
câstă: dregă-

dar

în

potrivă

audim, că la mahalale

pătimese

se hoţii, spargeri de case şi de biserică şi iăcătorii den6ptea .tăcândurele cari se înconjură nOptea: spre: săvârşirea. răului lor cuget fără
de
nici o sfială,
„YEgen
d că nui întîmpină. nici-un zabit prin căile lor;
de aceca iată
cu deadinsul şi cu strășnicie poruncim dumn-tal
e,ca de astădi înainte
să impănezi

n6ptea tâte mahalalele cu străji
ce de zapciii şi
neferiii Spătărici.de a se înconjură t6tă n6ptea vredni
spre
pază, precum și
însuţi dumnâ-ta să te înconjuri, după datorie-ţi, iar; străj
ile
'să :încon-

Jure;până la diuă şi să aibi .negreşi
mare
t -privighere

de a nu mai

Yeni la audul Domniei:Mele : că sai ;mai întâmp
undevaşi vre-o
hoţie, s6ă altă asemenea faptă prin mahalale, căcilat:
se
va
socoti. neînSrijire şi nedestoinicie a dumnâ-tale.—
1813 August 9.
. :
.
(Cod. LĂXIV, fila 79,
i.
ra
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.inamovibile, cel puţin: în
bate, adecă Caragea face. aceste funcțiuni
asemenea slujbe. (1): -.:
_pers6na celor cară la 1813 Iulie, ocupatii:
(1) Je Joan

Cât pentru

hotărîm Domnia

sameşul' obştirilor

şi

condicarul

î Gospodar zemle vlachscoie.

Voevod

Caragea

Gheorghe

nd

osîrdie

cu

şi cu credinţă

Mea,

fără de

află sluji
rămutaţă
împotrivă, amândoi să rămână nestobştirilor,
re
urma
a so abate în vre-o
la cutia
ce se: strîng
dintwaceste slujbe, iar pentru baniiai elironomiilo
tote întărim
întrur,.
de
şi
cât
ațât din ivaturile cutiei,
Moscu, epistatul

ca în câtă

vreme

se vor

|

biv Vel Visticrului I6n
opiei
anaforaoa acesta a dumnâlui
sameşule i condicarule al epitr
de se
epitropici obştirilor 'şi poruncim
nd,
urmâ
ă
următori, căci. împotriv
vă
înșiobştirilor, ca întocmai să fiţi
plăti
a-i
de
oriţi
indat
veţi fi
vor perde covaşi bani de la cutii,
e
io 3...
chiar din casele vâstre—1813,:lul
Logofăt. i: .
el

„V

a

i

(pecetea spd.)

Prea Inălţate Domne.
După luminată

e

porunca

+.

Aa

i: aa

IER

la acâstă jalbă
Tnălţimei 'Tale ce ni se dăobştirilor,. făcend
i
pic
l Epitro

t. condicaru
a lui Mihaiii biv IL Logofă anaforaoa Vornicioi obştirilor din l6t 1811,
iii
vădu
TU Logofăt za
cereetare, cu tâte.că
obştâsca datorie „Anton biv şi se întăresco
ani,
Mart 8, după ce "și-ail dat.
de
multă sumă

slujbă
taină, ce ai iost întracâstăâstă slujbă, văduiii şi altă carte a Divanuwac
„do
a fi numitul Mihaiit înt
tă, că pliroforisindu:se
Tulie 28, prin care avea

„luă țerei cu 16t 1812
acest calem a fi din

ce nu

se pot

schimbă,

pentru că se păstrezi

schimbându-se
onomiile copiilor s&rmani, că e din mână în
clir
și
e
ovol
hris
şi
e
icil
cond
u-s
t fel de pricini zmăcinând
so face încurcătură la aces răsce, ca să fie: Mihaiti jăluitorul neschimbat
pentru care și hotă
a dumnâ lor boerilor
cele

văâduii şi altă poruncă la Octombre 6, prin
de,
de la acâstă slujbă, mai
duiţi la Inălţimea Ta
mbat la acestă tr6bă.
caimacami, ce cră orîn
chi
nes
fie,
să
itor
jălu
pe
e
resc
întă
afla epistaţii epicare asemenea
dumnâ-lor :boerii . ce.:S0..
atât
tote,
tea
aces
ându-l m'am îndestulat
După
c, cât şi însumi cercet
tropici îl areată de vredni
cât ai: fost după vreti

mână,

'cu :pracsis, aţât
că se pârtă cinstit, vrednic, şi la calemul acesta, în. diastimă de doi cât
Logofât la departament, wacâstă slujbă și :până „acum, ;de „când m'am
. un. cusur la
ani de când. se află. înt
La la-acâstă dregători, nică
orînduit de către Inălţimeafăcut.. De aceoa. dar, în adeytr oste; că. acest
datoria slujbei sale mail tot anul „măcinându-se ehrisâvele, condicile,
ă pe
calem de se va schimbsărm
nă, Se face încurcături
ă
imâînn„mâ
din
.
ani,
ilor
copi
:vîrtos -şi pagubă
elironomiile.
de; vechile .pricini, mal
io
ofor
plir
luă
pote
depoziton. la epise
de nu
şi: fără porunci :S0. pun.
clironomiilor: ce cu porunci:: Logofătul calemului acestuia :nestremutat.
tropie şi urmâză ca să fie
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Numer6se orîndueli, întocmiri cu pitace şi chris6ve avem de la Caragia
cu referinţa la îraturile administrative, la veniturile « Vornicici obștimilor.» Acestea le vom aduce la capitolul edilitafei.
Dăm aici o serie de acte relative la postelnicei şi diverși slujbaşi
subalterni ai Divanului. (1) Sunt numele acestor mici funcţionari și scu-

Drept aceea, găsesc cu cale ca nu numai pentru. numitul să se deă
întărire a fi neschimbat din tr6ba condicăriei, ci încă nici sameșul
epitropiei să nu fie strămutat a nu se întâmplă catahrisis din pricina

schimbărilor, fără numai când se vor găsi învinovăţiţi la'trâba datoriei

lor, atunci chiar de Inălţimea: Ta, cercetându-se, de vor fi în vină Să
fie lipsiţi. Osebit de acâsta, fiind-că am vădut că dumnâ-lor Vornicii co .
după vremi s'aii aflat la. acâstă dregătorie, ai pus mâna şi ai luat
bani din Epitropie şi acum nu se pct împlini, să li se poruncâscă atât
sameșului cât şi condicarului ca nici o-dinidră să nu cuteze a da bani
vornicilor după vremi din clironomii sea din iraturile cutiilor, nică cu
nume de împrumutare, nici măcar cu ork-ce cuvânt fără de porunca
Inălţimei

“Tale,

căci

de

vor

cuteză

a da într'acest

chip bani,

să

se

în-

datoreze a plăti sameşul şi condicarul din' casele lor, afară când vor
prisosi bani oră din clironomie seaii din af cutiilor, prin sciința Vornicului se vor da în dobendă la locuri sigure, şi la trebuinţă când se
vor cere, să-i răspundă cu dobânda prin logofătul calemului de unde
s'aii dat. De aceea dar, arăt Inălţimei 'Pale ca să se facă cea desăvir-

şită hotărîre de către Măria Ta.—1813, Iunie 18.
(Cod. LXAVI, pag. 507).
I6n

!

Moscu.

(1) Eacă din ce feluri de Gmeni se făceait Postelniceii:
Căvţile postelnicilor ce se înoese de Măria Sa pre Indlţatul nostru
domn Iă I6n Gheorghe Caragea voevod. 1813 Februarie.

>
»
»

„=

vs
vu

vw

>

Asanache Vornic sărdar Costi Noculescu, după cartea Mărici Sale
Constantin Ipsilant 1813 Februar 96. - .
Si

Vlad sin Dinul ot Bucuresci asemenea, 1813 l'ebruar 26...
Bobo sin Gheorghe Bobu ot sud Slam-Râmnie asemenea,

1813

Februar 23.
ie
'
Alexandru sin Constantin 2-lea grămătie Notara din Focşani sud
* Slam-Râmnie, 1813 Februar 23.
a
Manole sin Andrei ot Focşani sud Slam-Râmnie ipac, 1813
- Februar 23,
Petre sin Vasile din Focşani, sud Slam-Râmnic
ipac, 1813 Februar 23,
Andreiii Botin . . . ipac, 1818 Februarie 23.
Toma sin 16n Paraschivescul,
sud Slam-Râmnie ipac, 1813 Febrar 93.
Ivan Măeşinoii . . . ipac, 1813 Februar 23.
a
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mai târgiii se va formă mica boerime

Slam-Râmnic

ipac, 1813

ipac,

Februar

1813

Sandul

Munteanu

23. -

Neculai
Băjanu

sin - Constantin ipac, 1813 Februar.
23.
sin Dumitraşeo ipac, 1813 Tebruar 23.

Februar

23.

-

e

.

|

Tv.

Călin. sin I6n ot sud Slam-Râmnic ipac, 1813: Februar 23.
23.
Răducanu Jarea ot sud Slam-Râmnic, 1813 Februar.

9

N

5

5

o

Tanco Ianaşco Bagdaltăii, sud Slam-Râmnic, 1813 Pebruar 23.
Mihaiii zet Pastia ot Focşani sud Slam-Râmnic, 1813 Februar 23.
i:
Zisul Goronescul sud Siam-Râmnic, 1813 Februar 23.
23.
Februar
1813
ipac,
Aloxandru 'Podean sud Slam-Râmnic
'Peodorescu sin Băban sud Slam Râmnic, cu sinet de la lt 1811
E
:
.
Februar 26. ..
“Dumitru ot sud Slam-Râmnie, cu dovegi isprăvnicesci vechi că
a fost postelnicel, 1813 Februar 26.

(Cod. XXXIV, pag. 168).

Tot postelniecă de la sud Saac 1813.

Constantin sin 16n Carpenişanu, după cartea Măriei SaleE Ipsilant
|

23.

1813 Februar

95

Dumitru

y

vu

Iv

Y

E

w

Dragomir

5

vi

Dumitrache Slăniceanu sud Saac ipac, 23, Februarie.
Vasile sin Dumitru ot Văleni sud Saac, lobruar 23:

Ss

188
34

Ilristea

sud

Saac ipac, Februar

23.

Gheorghe Bozianu sud saac ipac, Februar
Iân Păltineanu sud Saac ipac, Februar 23.

23.

Voicilă.sin Stanco ot sud Ialomiţa ipac, Februar
: Sava Logofeţel ot Bucuresci ipac, Februar 23.
sin
Dumitrache

Teodor

ehe
Gheorg
sin la
Nico

Gheorghe

Dragocin
Mareş

sin

Vasile

Ursoianu

sud. Saac

ipac,

Boeroiii ipac, Februar 23.

ipac, Fobruar
ipac,

Mitcărescu

23.
Tebruar

Gheorghe

na

'Țerculescu

Aii şi câte ) Georghe sin
lude doi, l bruar 6.

Matoiii

Cărţi
"16,
„50 Cărţi
12 Cărţi
de

Dulet

ot

sud

Saac

cu

23.

ipac,

Sălceanu ipac, Februar 26.

Diaconu I6n
i

ludo

23.

23..-

Februar.

AR | Gavrilă sin Marin ipac, Mebruar 26. .
ÎAnghel: din Bucuresci
Gherghe sin Popa
rile
Cu sinetu
a
Dă
i
Divanului | jebruar 26.

ua
>

sin Constantin Buesască ipac, Februar 23.

Domnescu

doi. - - Aa

ipac, Fe-

PI

ătul, însă 30 la Maii
nouă deschise date dumnâ-lui Vel Logof
DEI
nte.
şi patru mai înai
21, date la 1818,
nouă făcute cu Jocul deschisla April embre -l5. şi s'au luat
"Dec
la
făcut
de postelnieci noui S'aii.
aia
mi
grămăticul postelnicului.

“

44
- care la 'noi va! ţine. loc de

VA.

URECIIIĂ

<iers

€lat»

|

şi se ve substitui

mai târgiii

12 Ipac :saii făcut la Februar 25 anul 1818 şi iscălit de duninâ-lui
Vel Logofăt, sai luat:de grămătic: post.
5 Ipae s'au făcut la 19 Martie 1813, și iscălit: de Vel Logofăt, s'au
dat: Beizadelelor.
20 Ipac s'au făcut tot la 19 Martie 1813, îscălit de dumnd-lu Vel
„
Logofât,.s'ait luat de Vel Logofătul.
4 Cărţi” nouă.a

luat Belu,

1813

Martie

20...

2 Ipac cu'loe deschis, la Vel Postelnie, 1813 Mai 8.
10 Iape la Meşteru Chiriac, 1813 Mai 18,
« Ioniţă sin Niţă Ilarion sud Saac ipac, Februar 23,
>*

»
»
»

Costea: Buzun,

Februar 23.

Stăncilă Oniţelescu ipac, Februar 23, cu sinetul: Divanului.
Dinul Vornic, Drăghiceanu Polcovnie sud Ialomiţa, Februar 26,
Michalache sin Tanco, căpitan din Bucuresci ipac, Fobruar 23.

»

Răducanu Cruţescu Brat N icola, postelnicel Ialomiţa ipac,Februar 16.

»
»

Dragu sin Grigorie biv Vel Pitar Ialomiţa ipac, Februar 16.
Stan sin Negoiţă Logofăt din sud Ialomiţa ipac, Februar 21

»

Stoian

sin Niţu

»

Ioniţă

sin Gheorghe

din Bucurescă

ipac, Februar

21.

„>: Şerban sin Popa Şerban ot sud. Prahova ipac,
din

Bucuresci,

Februar

Februar 25.

25.

>». I6n sin; Nicolae Piţiligă cu cartea. Divanului, Februar

11 Nicolae: J3ersoianu.

25.

18

"(Cod

XXATT,

poy. 169).
Trimese

>
»
»

de la sud Saac

Lupul ssin Gvigorie sud Jalomiţa, boz acsta
“după

a Mărei

Sale

Ipsilant,

“Panait sin Popa Voinea
Dinul sin

Stan

sud

Tohonânul

1813

ce ste de Ialomiţa

Februar

27.

Saac ipac, 1813 Februar 28.

din sud

Saac

ipac,

1813

Februar

>»
Dimache Logofeţel:Hurduescu sud: Saac ipac, 1813 Februar
» - Mareş sin Iordache .sud “Saac ipac, 1813 F obruar 28.

>

>»

39
>»
»
»
»
>

Minea ot sud

Efrem

Saac

Hordăeseu

ipac,

sud

1813

Yebruar:27.:

28.

28.

|

.

Saac ipac; 1813 Februar 28.

Ștefan sin Baltea Căpitan Hordăescu din sud Saac, 1813 Fobruar 28,
"16n Fendul ot sud Saac ipac, după a lui Ipsilant, 1813 F ebruar 28.
Petrache sin Dolet ot sud Saac ipac, 1813. 'ebruar 28.
Oprea sin Stan Măgureanu ot sud: Saac, 1813: Pebruar. 28.
Stefan sin Dolet ot sud Saac ipac, 1812 Februar 28.
ea
Andreiii sin Dedul: Vrăbiescu Vornic, Pitar Dumitrache din sud

Saac, după

sinetul tatălui scă, făcut pe numele fiului stii şi de

» aceea. s'âil: şters, de sus, 1813 'Tebr uar 28..
'Iorgâ: Postelnicel.: din“ Bucuresei după. cartea Divanului,
Martie: 4 s'ait trecut.
E
e
IC
ae

1813

|
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clasei boeresci şi-i va aduce disolvarea. Mulțimea
„Oprea

din Craiova

postelnicel ipac după

Martie 4.
Gheorghe sin Dumitru

ot

sud

Vlaşca,

numelor. de postel-

cartea Divanului, 1813

după

a lui Ipsilant,

1813

Februar 23.
Stan. sin Polcovnic Şerban ot sud Vlaşea, după a lui Ipsilant,
1813 Februar 23.
Mihalache Plopeanul ot sud Prahova ipac, 1813 Febr uar 23.
Panait

sin

Mărgărit

ot sud

Prahova ipac, 1813 Yebruar

Martie

1.

26.

Dobre sin: Radu Vătavu ot sud Olt ipac, 1813.Februar 23,
Ștefan sin Ilie Totescu.ot sud Olt ipac, 1813 Februar 23.

Ioniţă.

...

1813

Dinul Odobescu
800. Aprilie

Ioniţă

25,

din. Bucurescă,
1813

Boşogescu

Martie

după cartea. lui Moruzi

ot 1

9.

ot sud: “Teleorman,

de la Moruzi i

Constantin

Vodă Ipsilant,'1813 Martie 9.
„Nicolae sin Preda ot sud :Saac, prin: cartea lui Alexandru şi Constantin, domni Ipsilanţi, ot 16t 804
Dinul vniuc Iordache Homorăceanu

Iunie 25, 1813 Martie'9.:
ot sud Saac, cu cartea lui

Ipsilant, 1813 Martie 9.
i
Apostol sin “Tănase ot sud "Teleorman,
lui Ipsilant, 1813 Martie 9..
Radu

lant,

sin

Stoica

ot

sud. Saac,

după

prin cartea lut Moriuzi, a

cartea lui

Moruzi i a lui Tpsi-

ot 16t 804 Iulie 25, caro fiind perdută, s a făcut după

con-

dică, 1813 Martie 9.
Constantin de la sud Teleorman, după alui) Tpsilant+1818 |Mavtie 11.
Ioniţă sin Mitul sud 'peleorman, după a lui Moruzi şi: Ipsilant,
1813. Martie 10.

Gheorghe
Martie

după

sud 'peleorman,

sin Cârstea
1].

Vasile ot orașul. Câmpu-lung, după

a lui Ipsilant, 1813

a lui Ipsilant, 1813 Martie ll.

Gheor she Coşoreanu din Bucur escă, după a Divanului, 1813 Martie1].

Neagul

te

sin....:.

1813

ot sud 'Teleorman,

Martie . 1].

sin Ioniţă

Stălpânu

după

a lui Moruzi

şi Ipsi-

sud Aruscel în locul tatălui săii, 1813

Martie 14.
Matei sin: Sandul din sud Tifov asemenea. în locul tatălui său
1813
însă pre numele Piinţălor lor aii făcut cărţi domnesc,

Ai

„1813 Martie 18.

Gone:

:
Conţescu.. Pană
Martie 20.
Constantin Oresteanul ot sud Saac-Noii, 1813
şi Ipsilant,, 1813
Moruzi
la
de
Saac,
sud
ot
Atanasie
sin
Sterie
>

Iartie 21.
La Poleovnie
Martie

>

ot sud

16.

Andronache Hăbudeanu
V. 4.

Urechiă.-— Tom.

Muscel, de

la Moruzi. şi Tpsilant, "1813

din sud Pr ahov a; Ipsilant, 1813 Mar tie 22.

X.— Istoriu Românilor.
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nicei, din notă, arată. încă. şi' bunul. câștig al lui. Vodă şi al marelul
i
.
d

: Gheorghe Nicolau vnuce Vistier,.
Ipsilant, 1813 Martie 16.
: Tudorache sin Dumitrache
1813 Martie 23.

Mateiii. Sălcoanu

Condeiescu

ot

Craiova,

sud Ilfov, cu a Divanului,

„Ioniţă, Teişanu, oyvnuc Iordache Paropa din sud Saac,cu dovedi

d

“de la Mănăstire, 1813 Martie 23.

De

Sti

„Dumitrache Zadăriceanu sin Ignat ot sud. Ilfov, “Îpsilant, 1813
: Martie 28... Se
a
a
Alexandru Zaharia ot sud Dâmboviţa, Ipsilant, 1813 Martie 33,
Stancul zet. Decul Căpitan, ot sud Ilfov, Ipsilant, 1813 Martie 21.
Tudorache ovnuc, Gheorghe biv Ceauş ...... -„ ot sud Saac,

„Ivan

v

„Y
v

EI
y
sv
vu
ys
Tv

sin. Vasile

3:
y
vs

Condeiescu

1813

Martie

21...

..

.

2

din

Bucuresci,

noi,

Martie

1813 Martie

19.

Potropop ot sud: Buzăă, după a. lui Ipsilant,

„:Dinul “sin: Potropop

Stroe

27,

de la. Gălisesci,

ai
Martie 27,

după

i

dovedi, 1813

:: Dumitr
: Constan
u
tin ot Focşani, Ipsilant, 1813 Martie 27,

* Mateiu sin. Mateii Prisiceanu Bucuresci,cu doi scutelnici,
Ipsilant
Martie

27;

i

"Constantin sin Crăci Berleciu din Bucuresci,. după a lui Moruzi
"i Ipsilant, 1813 Martie 28.
Ioniţă. sin. Ioniţă Sălceanu din sud Saac, după Moruzi:i Ipsil
ant,

,

„1818 Martie.
98,

. ...

Iordache Borcea ot sud Prahova-noit (Belu), 1813 Martie
toma Penescu din Bucuresci, după Ipsilant, 1813 Martie19.
31.
: Constantin din sud Ilfov, după a 'lui Moruzi, 1813
Aprilie 1.
Radu :Avram Islescul ot sud. Saac-noii (Belu), 1813 Martie
„ Constantin Boşca ot sud Gorjiii noi, (Belu), 1813 Martie -19. |
19.
* Gheorghiţă sin Ceauș Badea, ot sud Ilfov-noti (Belu), 1813 Martie
20.
Stan lordănescu
„. aângarie

9

Ipsilant,

:*.: 1813 Martie.
27.
aaa
Christea sin I6n Ciupitu, a lui Moruzi, 1813

1813

e.

Suţu'i

Şerban. :sin -Neagul

v

Y

Mihait

Dumitrache Giugescu 'cu lude doi străini, Ipsilant, 1813 Martie 23.
„Stroe sin Cernea din Bucuresci, de la Moruzi. şi “Ipsilant, iară
acum i s'a adăogat şi scutâla unci pivnițe, 1813 Martie 33.

RY:

Du

I

:

ce va

din sud Saac, să fie apărat de ori-co dare şi
*
fi după vremi pe alţi: postelnicei, după.a lui

Ipsilanti, 18183 April 8,
o
Ra
Grigorie şi Oprea din Bucuresci, după a lui Ipsilant,
1813
Mai 28.
Dumitrache sin
Nicolae, cupeţ. din Bucuresci,

1813 Aprilie:3... ...

după

o

a lui Ipsilant

e

Ioniţă. sin Ene din sud Saac noă, 18'3. Mârtie 19. Petre sin Dinul ot sud
Saac-noii, 1813 Martie 19.:-

: Tudose. Chiriac din” Bucuresci-noi, 1813 Martie 19..
Stancu! sin Dănăilă ot Olteniţa, după cartea
Divanului,

„. „avutși carte Domnâscă,

1813 Aprilie 9..

..

că

ai

îi

>

istoa osii

OC

Postelnic şi din taxa actelor de recunâscere
“Anton

sin Petre Dedulescu

1813 Aprilie 8...
Radu sin: Stoica s'a găsit
„1818 Aprilie 8.

„54

a acestor postelnicei. Nu

€ ot sud: Saac, după Moruzi i Ipsilant,
în _condică

de la

Moruzi

şi

Ipsilant,

Nicolae Popovici ot sud Muscel, de la Aleco Şuţu, 1813. Aprilie 5.
Nicolae Ciocanistea șud Ilfov, noi (Belu) 1813 Martie 19.
Nâcşu Ciocaniştenu (Ilfov) noii Belu 1813 Martie 19.
:
Nicolae

Hristu din

Barbul
1813

Bucuresci

sin Nicolae
Aprilie

noi,

1813

Martie 19...

.

ot sud Mușeel, după condică Moruzi, Ipsilant,

21.,

-

Mateiii sin Grigorie ot sud Muscel asemenea, 1813 Aprilie: 21.
Ianache Găgescu din sud Saac, după a lui Ipsilant, Aprilie 21.
Constandin “Stefuleseu. ot:sud

Dumitru

sin Dedu: sud

Martie

Ioan

>

Vîlcea

noii,

1813 Martie

Saac noă,: dumnâ- lui

Vel

19..

Logofăt, 1813

19.

sin Oprea. Şătrar ot sud Ilfov, Tpsilant, i8i3 April: 24.

.
Decul ot Ulmeni sud Ilfov, Ipsilant, 1814 Aprilie 23...
b: 1818
nou,
Prahova,
sud
o
Iordănescu
Constandin.
sin
Nicolae
Martie 19.
Gheorghe sin Vasile din. Bucurescii- -noi, 1813 Martie 19,
Anastase sin Constandin din Bucuresci, cu.doi 6meni şi o câr-

ciumă -(0 .vor bă nedescifrabilă),
(Idem apoi vorba «Ipsilant».). .

Mateii Băluţă
Maiui

noi,

|

1813 Mai: 8...

Mihail din Bucuresti, de la Ipsilant 1813

Apostol sin Vel Vameş
Aprilie 29.
Lupul ot sud

6.

alui Moruzi, 1815 Mai

după

.... ot sud Mehedinţii

Mateiti.

1813

«
a lui Moruzi, 1813 Malti 6..

Dimitriu după

Gheorghe

Radu Poenariu

1813 Aprilie 25.

Aa

_.

Pr rahova noi,. 1813 “Mai

Ar geș, cu:4 Gmeni cu

10. : . ..::

8.

cartea

Domnulut

Tpsilant,

.....

Ar gcş, cu cartea lui Ipsilant, 1813: Maiii '10,

„Niţul Budiştenu

Niţu sin Popa Stan Argeş, cu. cartea lui Ipsilant, 1813
Gheorghe Duşescu Bucurescii-noi, 1813 Maiu:8...

Mai

8.
Nicolae Rusin sin Argeş, noii, 1813 Maiu
“Divanului că
cartea:
după.
Ilie și Popescu din :Bucuresci,

Sineturi

Gheorghe
1813

Domnesci,

Cojorânul

Martie

Manole
" Mateiil

“Stancu

Nicolae

Maiii. 15.

;

sin Ștefan,

sud Saac noii (Belu) 18i3 Maiă $..
căpitan. Bucurescă (Belu),

1813 Mai 8,

Mai 15..
Gheorghiu din Bucurescii noi, 1813
a
15.
Maiii
1813.
noii,
an.
căpit
sin Enache,

Grecu

a avut

din Bucur esci, după cartoa Divanul pare,

13...

Preda i Stănescu
“Mateiii

1813

10.

noii, (pahar. Belu), 1813 Martie 19.: :

Străulescu, noii, păhar.

1813 Martie 19.
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mai puţini de 313 postelnicei, cu noi, cu vechi, sunt recunoscuţi de către
“Radu

Dobrescu

sud

Prahova,

Moruzi

i Ipsilant,

1813 Maiii 29.

Vasile Tocilescu zet Manole Vernescu ot sud Buzăii, Moruzi-Ipsilant,
da

1813

Maiu

Nicolae. logoiăt
- Maiii 28.

29.

sin

pm

Popa

E

Ioan

ot

Muscel, Moruzi-Ipsilant, 1813
|
i.

_Barbul sin Cârstianu-ot Condeiesci sud Ialomiţa, noii, 1813 Martie 15.
Sa
Stanciu

Cordescu ot sud. Buzăii, noii, după

lui

Belu, 1813

Badea

Ioniţă,

Maiu 8.:

i

mijlocirea paharnicu-

i

Petru. sin lanuş (paharnic Belu), 1813 Maii 8.
- Gheorghe Mihail ot sud Muscel, cu sinet Ipsilant, 1813 Maii 30.
Mihaiu Nepotul Ursianu sud Vălcea. Ipsilant 1813 Maiii 30.
Gheorghe Copăcescu cu sinet Alexandru-Vodă Suţu, 1813 Maiii 30.
Ioan sin Ștefan Pitiştânu, Argeş noi, (Pah. Belu), 1813 Maii 8.
Nicolae sin Anghel din sud Muscel, 1813 Mai 30. --:
„Oprea
: sin Stanciul sud Vlașca, cu cartea Domnului Ipsilant,
1813. Aprilie .....
Gheorghe Bacioii, după dovegi că esto postelnicel, 1813 Aprilie 8.
asemenea,

Iorga Marcociu,

Chivul Logf.

Poenar,

g

“Radu

Stan sin Popa

y

area

8.

ii

Moruzi ot 16t 1800 Noembre

30,

1813. Maiit 15.

sud

Ialomiţa, Ipsilant, lunie

7.

din sud: Argeş

după

Tudor od sud

Saac, noi, Maiă

.:

-

adeverinţă, estraet i însciinIa

15, :

5
iz

Iordache Păpurescu ot sud Ilfov, noi, Maii '15. .
Oprea Clăbescu sud. Muscelnoă,
, Iulie 25:
|
Nicolae sin Popa Tudor ot Ulmeni, sud Ilfov, noii, Maiă

Anghel sin
Constandin

Maii 15.
Constandin
Gheorghe

..„lunie

15.
13.

Bucurescă. Ipsilant, Iunie 12.

ispravnici, lunie 7...

v

YS

a lui

Joan sin Dima diacon Domnesc noi, 1813 Maiit 15..
.
Panait sin Popa Iordache ot sud Ialomiţa, noii,'1813 Maiii
. Manole sin Gheorghe Sîrbul, ot sud Ilfov noii, 1813 Iunie
Şerban Varsăescu, Ipsilant ..... Junie 12.

Nicolae Vătav

9

1813 Aprilie

» 1813: Maiu 30.
pi
A
a
Gheorghe.sin Mihalcea Mazil ot sud Slam-Rîmnic, nou, 1813 Maiii 15.
Ioniţă Chicoş ot sud Slam-Rîmnie, noi, 1813 Mai 15.
Mateiu Doicescu din Bucuresci, noi, 1813 Maii 8.
Gheorghe Haţiniţ, noă, 1813 Maii 35. .
Pârvu sin Ioan Cumpumiţi, sud Saac, noi, 1813 Iunie 11.

Y

y

vs

vs

vs y

sv

y

sv

Nicolae Produlescu, după

:
15.

Popa Tudor ot Ulmeni, sud Ilfov, noii, Maiă 13.
sin. Paraschiva Grecu, ot sud Saac, noi, prin vel log.

.
sin Răducan
Buteulescu,

21,

a,

Mai
a
aa
zugravu, Maiă 18...

'Teoleorman,

cu

aie

cartea

Domnului

DD

Ipsilant.

aa

ISTORIA

Lui

9

E

vs

E

pu

II

v

Caragea.

Câte

din

Gheor she

familiile: actuale mai

sin Hagi

din. Bucuresci,

549

cunoscute
noii, Iunie

aii origine
. din
a
13.

...:.

.:

Ioniţă sin Gheor ghe stol. Teleorman, cu cărţi vechi, Tunie 21.
Drăghici sin Gligore, cu cărţi vechi; Aprilie 17. .

Dimitrie Ioan din sud Ilfov, după a lui:Ipsilant, 1813 Tunie 23,
Sterie Gheorghiu din. Bucurescă, 1813. Aprilie 26.
Ilie sin Hagi” ot mahalaoa Delea-nouă, noii, 1813 Aprilie! 21,
Ioniţă sin Protopop Radu, Slam Rîmnie Ipsilant, 1813 lunie 24.

Lupul Proşcan, Bucuresci, noii, dumnâ-lui Vel logf., 1813 Maii 25.
Ioan sin Pârvan din Bucuresei, cu lude: patru, Ipsilant,, "1813
Sa
Iunie 27..
Atanasie ot sud Ilfov, noi, 1813. Mai. 15,
Stoian sin Gheorghe, Bucur escă, după a lui Ipsilant, 1813 Tunie 21.
Badea Ghisdeviţ, cu trei: 6meni, Bucuresci, cu cărți vechi, 1813
Iunie 28.
Radu Scânteie ot sud Ialomiţa, după a Dă Moruzi şi: Ipsilant,
1813 Maiii 23.
Dimitrie ot Slăvesci, sud 'Peleorman, cu adover înţa comistlui Rasti
ii
că este vechiu, 1813 Iunie 28. . Iordache ot sud Teleorman, Alexandru Suţu, 1813 Iunie: 28.

Dinul sin Ioniţă din sud Saac, noii, 1813 Maii:15.. :
Iamandi loan din Bucuresci, după a lui Ipsilant, lude. două şi o
cârciumă,

pup m

ROMÂNILOR

1813

Dimitrie. sin Alexe
Moisi

Dănciulescu

Iulie

4.

|

ot sud Slam- Rîmnic, noii, 1813 Aprilie: 21.

din

sud

Saac,

noi, 1813 Maiii 15.

Dumitrache sin Negoiţă. Țuguiu, din. sud Saac, noi, 1813 Mai 15.

Neagul sin Stan ot sud Buzău, noi, 1813 Maii 15. ......:. din
Bucuresci, lude doi i.o cârciumă, după. a lui Ipsilant; 1813
Iulie 4.
Dumitrache sin Radu Podeanul ot sud Saac, după a 1 Ipsilant,
1813 Iulie 13.
Bănică sin Constantin Berlescu din Bucuresci,: în iocul tatălui
stii. Pitar Dumitrache ai luat-o,-1813. Iunie 28.. :
I6n Bălăteanu, Gorjii, vechii, 1813 Iulie 12.
Răducanu Fendu, Saac, noii, 1813 Iunie 12. .
Nicolae sin Brat, Muscel, vechii, 1813 Iunie 13.
:
„i
Ilie sin Dima, noi, 1813. Tunie, 13...
Nicolae sin Gheorghe .

Badea
“1813

“ Radu

« lude 3,
Ghizdăvăţu,. Bucur escă, cu, cartea Ii Tpsitant, „cu
Iunie. 28. -

sin Mirica, noi, 1813 April 12.

: ă

i

a

lui
cărţi de postelnicei s'ait făcut. nouă. şi Sail luat de. dumnâva,
"Craio
la.
trimis.
.
s'ail
care
din
s
deschi
locul
PosteJnicul cu
1813 Septembre 20.
ş ait asegat
Matei sin Ștefan: Ziceanu- Postelnicel, sud: Prahova
16..
bre.
Octom
1813
săi,
.
Matei .în locul ţaţălui

, 13
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aceste 313 de mici

scutiţi

al

URECHIĂ

Visteriei?

E

destul să

cităm

numele :

Pantazi Zorilescu din sud Gorjiii după a lui Moruzi și Ipsilant,
1813 Octombre 13.
e
Vladuţ Burdiharu din sud Gorjii, după a lui: Moruzi și Ipsilant,
- 1813

Oetombre

13.

ae

|

Alexandru Roşianu ot sud Gorjii, după a lui Moruzi și Ipsilant,
5>
„+ 18183 Octombre 13. " Nicolae Teodor după

21. - -

1813: Octombre

a lui Moruzi,

Dima din sud Saac, noi; prin grămătic Post., 1813 Octombre 22.

- Petrache sin Ioniţă' Rășniţă, noii, 1813 April 19. :
Ştefan. Cocoş din Bucuresci, noii, 1813 April 23. Paraschiva sin Radu Pleşoianu ot sud' Mehedinţi, notă, 1813
a
“Martie 19. „ Constantin
:sin “Michaiii din sud Ilfov, după a lui Moruzi şi Ipsilant,

1814

Ghenarie

28.

„Nicola i Nicolae Muşat,
Logofăt s'a trecut.

>» Alexe

sin Coman

noii sud Saac, 1813 April

21, de Matache

din sud Prahova, noii, 1814 April.

Dimitrie I6n Caciupul, noi, 1813 April 23. .-Stan sin Adreiii Ciocan ot sud Saac, de la Moruzi

1814 Mai 14.

Ioniţă sin Frăţilă

Mai

Sandul

14.

|

|

zet Stâlpeanu, sud Muscel,

De

.
i Ipsilant,

Moruz, Ipsilant, 1814

a

sin Gheorghe Cinciulescu ot Sud Gorijiii, Moruz şi Ipsilant,

1814 Mai 14.
e
Dinul. Măican ot sud Romanați, Ipsilant, 1814 April 25,

*.

paz

v

tv

ov

vu

vu

vu

z

- Oprea sin Trizan sud Ilfov noii, 1814 Mai 16. -i
Christea din Bucuresci după-a lui Ipsilant,
1814 Iulie 21.
Stroie sin Radul Moiseanu din Bucuresci, după Moruz, şi Ipsilant

1814 Iulie 21.
|
a
Vasilache sin Polcovnie Michaiii Corlăteseu, ot sud
noi, 1814 August 6.
:
“Sterie Dorobanţul ot Craiova, noi, 1814 August 6.
Gheorghe

sin

Vladu

Sătulul,

sud

Prahova,

noii,

Teleorman.

1814: August

Nicolae vnuc Şătrar, Tărtăşescu, noii, 1814 August 6.
Slavu sin Gheorghe, ot mahalaoa Agiu, noii, 1814 August 6.
Ilie sin Năstase de aici din Bucuresci, noii, 1813 April 21..
Dumitru sin Staicul, ot Bucuresci, noii, 1814 August 29...:

“Năstase

Postelnic

ot Bucuresci,

noii, 1814

Septembre

23.

18.

Chiriţă sin Dumitru din Bucuresci, noii, 1814 -Septembre 29.
Paraschiva sin Anastasiu din 'Bucuresci, noi, 1814 Noembre 29.
Gheorghe sin Tănase Bilviu din Bucuresci, noii, 1814 Noembre 29.
Nica sin Popa Ilie ot Crăngură, din sud Vlașca, noii, 1814 Noemre
29.
a
" Dumitrache
Razu
” sin Grigorie, noii, 1814 Decembre 15..

Ștefan sin Alexandru

Gemeanu, noi, 1814 Decembre
22.

ISTORIA
Ni

ş
Niculescu,

.
Iarca,

3lăni
Slăniceanu
,
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Bozianu,
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x bi
Vrăbiescu,

Homori-i

Odobescu,

——

Nicolae sin Vasile Cruţescu, sud . Ialomiţa - după a lut Moruz și
Ipsilant, 1815 Ianuarie 15. :
Stan sin Vasile :Piscupescu sud Ialomiţa, după a lui „Moruz şi
Ipsilant, 1815 Ghenar 28.
Ioniţă Cosâmbescu sud Ialomiţa după a. lui Moruz şi Ipsilant,
1815 Ghenarie 28.
Oprea Maltezan, sud. Ilfov după a lui Ipsilant, 1815 Ghenar 28.
Gheorghe „2
„după a lui Ipsilant cu 'o cârciumă i. cu doi
Gmeni străini 1815 Ghenar 28.
Mitul sin David: Ghizdăvescu, - după a luj Mihaiii Suţu şi Ipsilant, 1815 Ghenar 28.
Ioniţă Ursescu, sud Slam-Râmnie, după a lui Mor uz, 1815 Ghenar 28.

Michaii ot sud Ialomiţa după a lui Ipsilant, 1815: Ghenarie 28.
„Sau făcut la Decembre 10, trei-spre-dece cărţi de postelnicei. ce
se. află slujind, şi la Ghenarie 31, 1815, cu osebit privilegii şi
Sati trecut în 'condica 'de obiceiuri.
- Ioniţă” Vornic Pitar: Vâlcea din Bucuresci, după a Du Moruz Şi
Tpsilant, 1815 Februar 25. .
Radu Logofăt, ot. sud Ilfov după a lui “Moruz și Ipsilant 1815,
Fobruar 25. . .
Ioniţă Pârvuleţ de la! Caracal, sud Romanați; noi, 1815 FeAR
bruar 10..
Anton Vistier Hristodul,: 'noă, 1814, Noembre. 10.
Iane sin Teodor: Bălteanu ot sud Dâmboviţa, noii, cu doi 'Gmeni
străini, 1815 Mart, 6.
Ioniţă sin Constantin Rizu, ot sud Muscel, noii, cu dot. Gmeni

pg

E

gun

m

străini, 1815 Martie 6.
Preda sin Ioniţă Coşocu,

.
din sud. Vlaşea,

noi,

1815

Martie

30.

'Poncea:Str&inu sin Săndul Gârbul, noii, 1815 Martie 25.
a
Iordache sin Protopopu I6n, noii, 1815 April 15...
Avram sin Vlad Izbășescu ot Drăgănesci, 1815 Mâiu 2.
Ştefan sin 16n de aici, noi, 1815 Maiă. 25. .
Michalache

Christea

sin

Manole,

sin Harisis

din

Bucuresci,

din Bucuresci,

noi, 1815 Martie '20,

noi, 1815 Maiu

2.

Neagul Rădulescu din Bucuresci, noii,:1815 Maii 2.
Tene. 'Pilea: din Bucur escă, sin Hristul Zagurianos, noi,

embre 16.
Badea sin Potre din

mahalaoa Otetarulu

1815

Bucuresci, "noii 1815

N
i 27,
B Boşotă, tă, noii, 1815 Ilie:
redă!
onstandin
noi, 1815 ulie
Bucuresci,
din
sin Piotopop Tănase
Cea
Aa
1. :
lulie
1815
noi,
Bucuresti,
din
lene
sin
Filimon
IE
15.
Iunie.
1815
noii,
Ioniţă sin Tudori Șoimărenu,.
noii,

1814

August

23.

No-

1.

Rădulescu:
noi, 1815 Tulie 15,
Marin sin Protopopul Hristea, sud Teleorman,

- Ioniţă

B52

XV.

ceanu, 'Stâlpeanu,

>.

Radul

Conţescu,

sin Boteanul,

A. URECHIS

Habudeanu,

Condeescu,

sud Dolj, noi, 1815 Iunie

'Toişanu, Zădări:

15.

» Dumitru sin Tudor din Bucuresci, noi, 1815 August 16.
-». Profir: sin Hristea, din Bucuresci, noi, 1815 Septembre
12.
_»
Manolache sin Preda Ciocărdie, din Bucuresci,.noii, 1815 Mai
i»: Ştefan Albân sud Gorj, noii, 1815 Septembre 12.

>

Marin

sin

gust

>»
»
„>
»

Popa

1.

Hristea

ot satul

Dsa

sud

Teleorman,

|

4.

1815 Au-

AlSxandru sin Diacon, noii, 1816 Ghenarie 1.
Anastasie Papazoglu din sud Saac, noi, 1816 Ghenarie
31.
Alecul Spetânu, din sud Ialomiţa, noi, 1816 Ghenarie
31.
Mitrea sin Vladul Covrig, sud Saac, noii, 1816 Februarie
1.

> «Ioniţă sin Mihaii, din oraşul
1815 Septembre 4. |

Craiova,

ce-i gic Cerşotescul, noit,

».. Ianadhe sin Iordache, din oraşul Bucuresci,
noi, 1816 Iunie 7.
„>: :Răduean sin Protopopul Tănase, din Bucuresci,
noii, 1815 Iunie 1.
» Preda Borducea, Bucuresci, noii, 1816
Iunie 13.
„> : Matei Postelnicul i sa făcut carte nouă,
dară are şi do la Ipsilant, noii, 1816 Octombre 10.
|
i
» : Petre Postelnicel de aici, noii, 1816
Octombre 15.
|

»

-»

Ionașcu

Ioan

sin

Rătescu
Anton

din Slatina, sud Olt, noii, 1817 Ghonarie

Diaconescu,

noii,

1817

Decembre

19.

8.
» Ioniţă sin Gheorghe Scheianu. noii,
1817 Decembre4.
> Chiriac sin Nicoli Grecu, noii, 1817
Ghenarie.
». Petre 'Tudorescu, din sud Dâmboviţa,
dela Moruzi şi Ipsilant,
1817 Aprilie 22,
”
>::: Dimitrie Petrescuot Bucuresci,
1817 Februarie 27,--.
» Teodor Pavlu de aici, noi, 1817
Maii
>: Lefter sin: Aldea, noi, 1817 Februarie 12.
27.
» Gheorghe sin Ioan Sparilescu, din
Bucuresci, mahalaoa Bărbătescului, 1817

>»

»
»
>
»
».

»

Aprilie 7.
ME
Radu Pârvulescu din sud Romanați,

De
noii, 1817 Iunie 1.

Radu Zota; ot Cărbunesci, sud Saac, noii,
1817 Aprilie 7.
Barbul -Portăreseul ot Craiova, noi,
1817 lunie 24. -.
Gheorghe
sin Stroe Berlescu ot Bucuresci, noii, Septembre16.
Constantin Sterie de aici din Bucuresci,
noii, 1817 Septembre 20.
Pascale sin Stoian oţ Bucuresci,
noă,. 1817 Octombre. 10.

Teodor sin Ştefan Burducea,

noi,

1817 August 27...
.
„ai Preda sin Răducanu Gocea,ot sud
Ialomiţa, noi, 1817 Octombre 15.
>» “Călin sin Călin de aici, noi, 1817
mbre 26. :.
> Gheorghe sin Postelnic, Avram ȘitoiDece
anu
din sud Gorijiă, noă, 1818
„i Ghena 1...
Da
a
> Dumitru
Băndănescu, ot sud Dâmb
> “Mirea sin Popa Gheorghe ot Cioraoviţa, noi, 1818: April 20.
sud Prahova, noi, 1818.
Nicolae „enciulescu sin Popa Andreni,
iii, oţ Bucuresci, noii, 1818
Uhenar
7. .
"
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ceanu, Prisiceanu, Penescu, Ştefuloscu, Stănescu, Tocilescu, Cordescu,
Ursianu, Poenar, Merlescu, Pleşoianu, Corlătescu, Razu, Bălteanu, Rizu,

Rădulescu,

Ciocărdie, Papazolu,

pu
gg

|

Dobre sin I6n Creţul ot Ciorogârla, sud Ilfov, noii, 1818 Mai
Stan sin loan Ob6lă din Bucuresci, noii, 1818 Martie 15.

28.

Alexandru sin Nicolae ot Bucuresci, noi, 1818 August:21.
Ilie sin Radu ot Bucuresci, noi, 1818 Maiu 27.
i

..

Marin

sin Stavru, ot sud Doljiu, noii, 1818 August 9.

Dumitrache sin Nicolae de aici din Bucurescă, noii, 1818 August 6.

(Cod. XXXIV, pag. 175).
Curtea

>»

Nenciulescu etc.

lui

Dumitrache

|
Dalco

emle vlahiscoio. Fiind-că am

Brat

Ianache

Postelnicul.. :

miluit Domnia Mea

pe Dumitrache

Datco Brat Ianache Postelnic, şi Pam făcut postelnicel, i-am dat
dară la mânele: lui acâstă domnâsea n6stre carte ca să fie sciut
că este în orînduiala postelniceilor, şi să aibă privileghiul cel
obicinuit al scutelei pre, drepte bucatele sale, de dijmăritşi
vinăriciă, precumaii şi coi-l-alţi postelnicei, drept aceea dară
poruncim

la toţi câţi se cuvine,

numitul boer al Domnici
gosp. 1815 Iulie 2.

Mele

ca să: cunâsceţi pre

de

mai. sus

postelnicel, i saam
o

.receh

i VasiCartea de postelnicel ce s'ati înnoit după rugăciunea Mariei
..
murit,
ai
ce
icel
posteln
lui
Danciu
felele
i
“lichică şi Elenchi
ii
.
lor.
verul
“pe chipul luă. Nicolae logofeţelul
|
Domnia
emle Vlahiscoie. După rugăciuneace prin jalbă aii făcut către
murit,
au
ce
cel
postelni
ui
Danciul
fetele
Elenca
şi
a
Vasilic
Moa Maria i
vărul
ul
Logofăt
Nicolae
lui
ca să înoim sinetul tatălui lor pe numele
milosti,
sărmăne
fete
fiind
află,
se
căutare
lor, sub a-cărui îngrijire şi
lor Postelnicel, şi
vindu-ne asupră-le, facem. pe numitul Nicolae vărul
domnâsca n6stră
acâstă
dat
de. Postelnicel, i-am
spre a fi cunoscut
pe drepte
scutelei
al
it
obicinu
cel
ghiul
carte prin care să aibă privile
şi cei-lalţi
ail
ce
ala
orîndui
dupa
ii,
:vinărici
şi
t
dijmări
bucatele sale de
pe
cun6scă
să
cuvine
se
câţi
'la toţi:
Postelnicegi; pentru care poruncim
8.
e
Noembr
817
gpd.—1
receh.
saam
i
numitul boer de Postelnicel,

od.

(Goa. XXVII fie

* (Pecetea gpd.)

la 281).

9)

i

„Vel Logofăt,

Aa
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„„In notă aducemde model un.act de liberare din -slujbe' unor bttrâni şi infirmi.. Cei liberaţi beneficiai
de scutire de dări, (1)
In note mai dăm unele -acte de: natură administrativă. De Vornicia
Obștirilor fiind pendinte măsurile privitâre la igiena publică, tot aici
aducem şi acte relative la doctorii cari sunt chiamaţi a combate epidemia şi -bâlele din oraș (2) :.i
+

(1) Za Ioan

Gheorghe

Caragea

Voe'od i Gospodar zemle Plachiscoie.

Dumns-ta Vel Vistier, după pliroforia ce ne dai print "acâstă
fora, milostivire făcând Domnia Mea asupra jăluitorului, poruncimanasă
fie ertat şi apărat de slujbă.—1813 -Mai 24.
NE
E
__YVel Logofăt.
(Pecetea pd.)
|
Prea, Inălţate . Domne,. .

. După orînduiala vistierici s'aii scris la isprăvnicatul
Săcuenilor, care
se va vedâ de prostă stareaşi b&trânoţele jăluitorului Șerban copil din casă de.Divan; deci pentru
a se ertă de slujbă
rămâne la. milostivirea Măriei Talc.—-1813 Maii
5,
.
(Cod. LĂXVI, fila 271 v)
a
ȘI insclinţeză precum

Vel Vistier.
Cartea

lui Stefan ce s'aii orânduit ceauş

de Divan.

„Zemle Vlahiscoie..Dat'am domnâsea. n6str
ă * carte -lui. Ştefan, carele
s'au aședat ceauș la Vătaşia vătatului Div
anului
în locul
, lui Mateiii
ce ait fost până

acum, ca să aibă privileghiul ce din vechime
ati fost
hărăzit zapeiilor Divânului Domniei Mele, adecă
rîndul .dăjdiilor.. visteriei, cium “Și: de alte 'orir să fie apărat atât de
dueli, să scutâscă! şi
„drepte bucatele lui: stupi i rimăto
de' ri
dijmă:
rit şi vinul de vinăriciii,
să: ţie și-o prăvălie drâptă asa aică în Bucuresci scutită.
şi apărată
de fumărit,:de căminărit, de vamă şi. de alte dări ce vor fi-pe alte
cârciume; așijderea să.-ţie şi lude unul strâin şi fără pricină de dajdi
e,
carel

e şi acela să fie apărat

orindueli.

Drept

NIMIC supărare
acesta întocmai
-(Cod..

de: rîndul dăjdiilor visteriei și de alte

aceea poruncim

la toţi câţi

se

cuvine :nimeni

să nu-i facă,ci să i se păzâscă -privileghiul şi întru
mila
şi fără. strămui ta
saamre
- receh
,
gpd.—1816 Iulie 1.

LXXVII, fila 243)

ze

(2) Ie Joan Gheorghe Caragea
îi Gospodar zenle * Vlachiscote. —
Dumnâ-ta Vel viştiere, de vremeVoevod
ce printr'acâstă anafora'ne arăţi că
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Cutia milosteniei alipită la « Vornicia Obștirilor»;
este pururea în de-

jăluitorul -are. să ia I6fă acei taleri 150 de la. Visteria
de aceea

ca din

poruncim

Octombre.

sfertul viitorului.

jăluitorului, banii aceştia.—1816

Septembre

18. .

(Pecetea gpd.)

Domniei. Mele,
să se plătescă

|

Vel Logofăt.
se

Prea Inălțate Domne,
Intrând în cercetarea jălbei ce ai dat Măriei Tale Grigorie Bulucbaşa m'am pliroforisit, că numitul are cu adevărat să ia do la: Visterie 16fă pe cinci luni dela Iunie 1814 adecă până la sfârşitul lui
Octombre, taleri 150 po taleri 30 pe lună din rămășiţa lefilor ce . mai

este Vistieria. datâre, până

când

atunci

s'a.

întocmit.

la sfârşitul: lunei

Casa

căciune' a ar&ta „Înălţimei - Tale,

la bună
mâne

asupră-i.—1816

e

Io loan

milostivirea

August
ÎI

Gheorghe

10. .

iar

este

de

Măriei “Tale în

i

a

Civagea

Voevod

lui: Ianuariecu 16t 1815

pentru, care nu: lipsiiti cu ple-

lefilor,

SE

â:se

slobodi

ce chip

a

acâsta

rt-

vei voia arăta

a

Vel Vistier.:

i gospodar zemle

Vlahiscoie

;

PosCinstite şi credincios boerule al Domniei Mele dumnâ-ta : Vel cutia
la
de
dat
Sai
care
telnice, fiind că sfîrşitul şi pricina pentru
care
epitropici obştirilor lefi la cei în dos arătaţi doctori şi pentru
datoria
fie
să
ca
numai
este
adevăr
în
politici
ai
“se numesc doctori
ne fiind"
căuta la bâle pe cei săraci şi scăpătaţi fără de nică o plată, osteneici
plata
fieş-care
iati
îşi
stare
ai
cu îndoială că de la cei ce
ui Vel
" sale. De aceea primim Domnia Mea acâsfă anafora a dumnâ-l
Yornicul

al Obştilor,

ca o drâptă şi cu cale, ca împreună cu dumnâ-lui

cărora să
Vel Vornicul să chemaţi pe toţi dumnâ-lor numiții doctori,
împarţă între

să-şi
le arătaţi că îndată fără de nici o prelungire
li se vor face prin raunde
veri
şi
politici
ele
mahalal
tâte
or
dumnâ-l
sati bolnăvit vre-un sărac,
port de la Casa de privighere cunoscut, că
o plată, fiind

de nică
numai decât să alerge acolo ca să-l caute fără
u numirede docI6fă.c
ia
să
lucru împotriva omenirei ca dumnâ-lor
b6lele lor fără de
la
ă
isâsc
tiran
se
să
tori ai politiei şi acei săraci
doctoriile să se
şi
ilor
nici o căutare şi mângâere din partea doctor
ilor, că-

după reţetele doctor
plătâscă de la cutia Epitropiei obştirilor
mai pliroforisi Domnia
vom
ne
de
că
rora să li so dea a înţelege
-lor
acum înainte nu s'aii pus din partea dumnâus:
Mea cum că nideci
se
mai's
um
prec
au
care
în: lucrare acâstă orînduială'.a' datoriei,
de la Cutia
ce iati

îre lefile
areată, să scie că Ji se vor. rădica cu hotărdin;
numiții doctori: că este
unul
vre-o
ui
pricin
iar. de va.
“Epitropiei,.
uire nu-i este de
pricin
însărcinat cu căutarea vre-unui spital, acâstă

.
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ficit.In 1817, domnitorul face catastih noii de împărţirea

milelor. (1)

nică un ajutor, în vreme ce pentru căutarea bolnavilor de la
luri li se dă acelor doctori osebită 16fă din iraturilo al acelor spitaspitaluri, iar lefile ce aii de la Cutia Epitropiei sunt chiar pentru
căutarea
acestor fel de săracă bolnavi.—1816 Septembre 18.
.
Vel Logofăt.
(Pecetea spd.)
Prea

Insciinţez

Inclţate Dâmmne,

Înălţimei “Tale, că aici în politia Bucurescilor

s'au înmulţit
firescile bâle adecă.de răcâlă, friguri şi altele pe la
săraci,
cari nu ai
putere și mijloc a'se căuta cu doctori, pe tâte
dilele vin: la Epitropie'
cerend milă şi ajutor pentru b6la întru care se.
află, şi fiind-că aici
în. politie
din porunca Măriei 'Tale se află cei mai jos numiţi
doctori
cu I6fă do la Cutia milosteniei, să li se poruncâscă
prin
dumnâlui
doctorul:
cel mare, ca fieş-care să-și al6gă parte din semptu
ri ale politiei, să cerceteze pe la cei bolnavi săraci, prin
de către vătăşeii mahalalelor la Casa depo, de raporturile ce se aduce
prin raport la fieș-care doctor semptul ce-și va acolo făcându-li-se sciut
săracă bolnavi, să le cerceteze b6la, orînduindu-lalege să alerge, la acei
e doctorii pentru întregimea' sănătăţei lor şi cum va fi bună
hotărî
rea
Înălţimei Tale.—
1816 Septembre 14.
|
- + (Cod. LXXXV
pag. 341)
e
Vel Vornic.

Dummne-lor doetorii ce sunt cu I6fălu
epitropie.

Doctorul Silivestru. :
„»

>»...

„_».
o»

»

„>.
».-

.

Constantin

Caracaş,

Ioan

Pascal,

"Oler.

Filitis.

Raiter,
Zosim

Darvari.
|

|

|

Storer,

Gearahul Mesiţ.i
Ceprieciii Filip, Zorotarahu.
(1) I& loan Gheorghe

o
i
i

Caragea - Voevod, i Gospodar

zemle

vlahseoie.

„Intărim Domnia Mea întocmirea acest
ui catastih al lefilor şi poruncim dumnâ-tale Vel Vornice al obști
rilor. ca. să se urmeze. întocmai
darea lor pe acest. următor an, atâta numa
i osebire facem ca din taleri
28 ce vădum în .osebit perilipsis ce ni s'aă citit,că .pris,osese
pe tâtă
luna din lefile acestui an peste suma lefilo
r din anul trecut, să se adaoge
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Ca să se echilibreze budgetul cutiei, se dispune a se cheltui în 1817,
suma cuvenită pe 1818 din venitul vorniciilor, pripasuri.
O măsură poliţienâscă energică se ieă în 1817.(1) Marele Spătar tritaleri 20 pe lângă taleri 80 cu care se vede trecută într'acest catastih
Elena soţia paharnicului Costache “Teologul, ca să i se dea adecă pe
tâtă luna

câte

taleri 100 precum

(Pecetea gpd.)

ait avut

|

şi mai

|

înainte.

LL

1817

Mart

8.

„Vel, Logofăt...

Prea Inălţate Donine,
După luminată poruncă andunându-ne. la un loc şi privind la iratuturile cutiei milosteniei cele. canonisite i cele întâmplătâre care am socotit că se pot împlini prin ajutorul Inălţimei Tale, alăturând şi vorniciile de pripasuri ale anului viitor a se lua pentru următorul an, precum

am

a multor

vădut

că s'aii urmat

de vre-o

doi

trei ani încâce, din pricina

săraci ce s'ait adăogat i dohtori şi alte cheltueli, cu chibzuire

am alcătuit lefile s&racilor i dohtorilor şi ale epitropilorprecum într'acost catastih se coprinde, căte cât este a li se plăti pe lună, însă cu
scădemâînt la vre-o câte-va nume câte puţin şi alte nume din cei morţi

i parte femeiască măritate, într'al căror loc puindu-se alţi milaşi ce
după jălbi s'aii găsit cu cale să facă a se răspunde pe t6tă, luna adecă
scracii lefaşi

taleri 3.595

taleri 1.810 taema

şi

taleri

1.620

dohtorii

i gerahii

politiei,

Vorniciei obştirilor, cu taleri 100 Petrache Logofătul

i

ot dumnâ-lor boerii Epitropi ai s&rmanilor evgheniţi, cu deosebită
poruncă, care acest catastih iscălindu-seși de către noi, se va da lu-

minată întărire cu hotărîre, ca pânăla anul să nu se mai adaoge alți
miluiași lefaşi, spre a se putâ. Epitropia
cu puţin irat ce s'aii vădut să
întâmpine alcătuitele lefi de la trecutul Ianuar până la sfîrşitul anului
cu urmare

întocmai.—1817

lFebruar
20.

Al Ungrovlahiei Nictarie, Radu

Vornic,

Istrato

Creţulescu

Golescu

|

Vel

a

Ban,

Vel Vosnic,, Michalache

Isaac Ralet Vel

Manu Vel

|

Logoi&t,

Grigorie Băleanu Vel Vornic, Constantin Caliarh Vel Vornic, Constantin
Dudescu biv Vel Logofăt, Nicolae Golescu Vel Logofit, Alexandru
Filipescu Vel Logofât.
Da
(Cod. LAXAIV, fila 117)

ar vlahiscoe.
. zemle.
Gheorghe - Caragea voevod i gospod
Cu cale fiind anaforaoa acâstă a dumnâ-lui biv Vel Banul epistatul

(1) 16 Joan
Spătăriei,

este

primită

Domniei

Mele,

care şi întărind-o

p6

atât dumnâ-tale' epistatule al Armășiei i dumnâ-vostră

poruncim

judecătorilor al

departamentului ciiiminalion, cât și vouă tuturor slujbaşilor al armă-

şiei să avoţi neadormită. privighere de a se urmă de
întoemai nizamului de mai jos arătât.—1817 Mart 9.
_-Vel
" (Pecetea gpd.)

acum înainte

Logofăt;

O

|
*

|

TECA
UNIV

se

„aa

7

asi
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mite: la: pușcărie pre toţi cei cari ar put6 fi bănuiţi că ati să se facă hoţi.
CAP.

VI

„Justiția sub. Ioan Caragea.
Nici o prefacere în organele judecătoresci nu se întâmplă sub
Dom_nia lui Ioan Caragea. Continuă :
a) Divanul Domnesc, ca ultimă instanţă de judecată.
b) Departamentul de opt
|
a

„Do

d)

Mas

deştpte

„de

criminalion..

în Bucuresci.

6) Divanul Olteniei sub! preşedinţa Caimacamului.

7) Departamentele de.4 şi de Criminalion
9) Spataria. .
E
_
h) Agia şi
.

în Craiova.
Sa

-î) Judecători speciali în judeţe. |

i

Prea Inălţate Domue,

_ Fiind-că dregitoria Spătăriei sc silesce cu tâte
âcelde
e a întâmpină
pornirile făcătorilor de rele, ce mai fără sfială mijl
urmâză asupra primăvereiși a cercetă pe cei bănuiţi în netrebnicii şi a iscodi
pe cei dovediţi
și mărturisiţi hoţi, face trebuinţă a se ridică toţi
aceşti
a
la grosul Spătăriei din cari cei ce se vor îndreptă şi vor da
ii vrednice vor
rămâneă. slobodi, iar cei după învinovăţirea lor şi chezăș
cuviinciâsele bănueli
ce va av Spătăria asupră-le sc va cuveni a stă
la închis6re vremelnică şi pentru. înfrînarea lor”şi pentru ca să dea
pe unii ca aceia învinovăţiți neavând Spătăria gros vrednice chezăşii,
este silită a-i trimite la păşcărie cu tacrir arătător cu tărie de ziduri
do urmările „fieş.
căruia, pentru cari să se poruncâscă straşn
ie de către. Măria Ta epistatului și slujbaşilor puşcărici, ca să-i aibă în bună
bodi de la închisâre, până când mai întâiii se vor pază fără a slolorla spătărie, pentru care şi cercetând Spătăria şi dovedarătă și chezașii
cinstiți şi destoinici şi.cu cuprins, răspungători pentr induii de chezași
u ori-ce. nărăvire
a celor. ce slobodindu-se

se va dovedi în urmă și dând . asemenea:
chezăşie la Spătărie se va face anafora către Măria "Ia, ca să se slobâgă .
ȘI întărirea Înălţimei 'Tale, va rămâneă sine, la departamen
tul puşcăTrică; părerea slugei
ve porunci

ceea

Mărici: Tale - este întracestaș chip, iar Măria
ce vei chibzui cu cale. 1817 Mart.7.
. .
|

Vel Spătar.:

Ta
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„Pe. lângă aceste instanţe se .mai.cre6ză nouă una
«Departamentul străinelor pricini», instanţă menită

dintre pământeni şi sudiţi. (1)
Mai există, sub Caragea, şi
Ac6sta

are misiunea

de

o Epitropie

a privighiă

obştoseă

specială, numită
a judecă procese

a Bygheniţilor.

şi opri .risipirea averilor

de

<ev-

&heniţi», de fiii boerilor, cari încă n'âii 25 do ani împliniţi. Un moment
în fruntea acestei! iistanţe se află Gr. Brâiicovâniu, căruia îi succede
Racoviţă.

DP

Câte-va săptămâni

după

Slugerul Nicolae
(?)

EI

sosirea în ţâră a “ui Caragea în Bucutescă

nu face nici o schimbare radicală în
Abia aflăm câte-va: numiri noue de la

1812.

a

înlocuesce

personalul. «Departamentelot».
noul Domnitor, din:7 Decembre

la. data

acâsta

pe. Slugerul G.

Artino la judecătoria Spatariei. (2)
i baie
La 23 Decembre 1813 s'aii orînduit cu pitae : pănavnicul Costache
Fotino judecător dimpreună cu slugerul Constantin Otopânu la De.
partamentul Agiei. (3)

În cod. LXXV

(a fila 17) există minutele pregătite pentru reînoirea

personalului ambelor departamente (de patru Şi criminal), şi a Divanului din Craiova, cu data de 26 Decembre 1812. Totuşi numirile se fac

numai pe giua de 1 Ianuarie 1813,.când. se ae
instanţele judecătoresci din Bucuresci.

şi numirilo

la tâte

pi

(1) Acâstă instanţă. a fost aşodată îîn 1814 în casele Stolnicesei Manda
Costâsca, care

primia

. o chirie

de 5,000. taleri pe

an.

Din

acâstă

cifră

se pâto ved6, că acea casă eră din cele: mai mari. din -Bucuresci. În
acâstă casă a ţinut şi Divanul şedinţele sale de judecăţi, căci curtea
Domnâscă fiind arsă, nu. mai, află loc. în noua reședință a Domnitorului.

I6 Ioan

Gheorghe

Caragea

Vocuod Î gospodar zemle Vlchiseoie

Cinstite şi credincios boerule al Domnică Mele duimn6- ta vel Vistior,
fiind-că dumnâ-lui Vel Logofăt de "Ţâra-de-sus din porunca Domniei

Melo

aii făcut

învoire

cu

stolnicâsca Manda

Costâsca

pentru casele

sale, unde .se caută pricinile de judecăţi, atât de dumnâ-lor veliţii
boeri, cât şi de Departamentul străinilor,ca să i se dea pe an chirie
5.000, de aceea poruncim' dumnâ-tale, ca - de la începutul viitorului
Octorabre, să se. dea numitei stolnicesei de la domnâsca n6stră visterie

aceşti taleri cinci mii chiria casei. Tolco. pisah. spd—1814

Sept.. 23,

„„(Cod. LXXIV, fila 143 0)

o. Vegi actul la anexe după cod. LIV ia Do ia
pi
i i.
-.(3) “Cod LARIV fila. 97,

îi

N

pn i

|

,
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"9. A, URECHIA

Dăm în notă lista şi decretul
Bucures. (1)
........

de. numire

a noilor judecători

din

|

. (1) laca aceste acte:

Judecătorii: ce sai
i

orînduil. de către Domnia

rile de mai jos

Paharnicul

arătate.

La

Mea la departamentu-

departamentul

de opt:

Ioniţă Creţulescu.

Serdarul Nicolae Cuza
_Serdarul Vasile Izvoranu.
„.Medelnicerul Alexandru Cală.
„Medelnicerul Nicolae Roşca.

Medelnicerul

Dumitrache

Broşteanu.

Şătrarul. Stavri.
-:Vătaful Mateiu Lambrino.

.

La deparlamentul

Stolnicul. Nicolae Creţeanul.

Stolnicul Dumitrache:
Nicolae. *!
Si

„Slugerul' Gheorghe: Artino,

23 s'au ertat.
Pitarul Nicolae

.

Ștefăniu,
e

de şeapte.

1813
-

Februar

prin pitac

sait

13, în locul Vătafului
a

lipsit,

o

Lambrino.

Nicolae biv căpitan za dorobanţi.
Serdarul Dimitrie Filodor, prostichiti, 1813 Ianuar
Serdarul
Serdarul

I6n Politimos, Ianuar 12.
Constantin. Greceanu Mart

La departamentul

a
15.

E

1813 Mart

1, la

11. *

criminalion.

Dumne-lui Stolnicul Constantin Caragea.
Medelnicerul Caclica.
|
Medelnicerul Mateiă Grecoanul.
Serdarul Atanasie.
:
Slugerul 'Teodor Comino.
|

Medelnicerul

I& Joan

Costacopol,

Gheorghe

Caragea

1813

Ianuar

12.

Voevod i Gospodar zemle vlahiscoie.

Dumnâ-vostră boerilor cinstiţi mai sus numiţi
, fiind-că v'am orînduit
Domnia Mea judecători la numitele departamen
turi,
să aveţi dar a vă
adună fieș-carele la departamentul unde sunteţ
i
orînd
uiţi
şi să urmaţi
- pururea aa căută
căută tre
trebile judecăților, ce.vi şe orind

Mea, cu silinţă păzind dreptatea cu tâtă scump uese de către Domnia
ătatea, şi dumnâ-ta cin-
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La aceeaşi dată de 1 Ianuarie 1813 sunt numiţi. şi
judecători la
Craiova (4 la Dep. civil şi 4 Ja cel penal), cum.şi câte un
al 3-lea
Logofăt de fie-care +<departament», și un al 3-lea Logofăt şi
LogoÎ

.

stite şi credincios

boerul Domnici Mele, Vel Logofete de ţâra-de-sus,
după ce se va trece în condica Divanului, f6ia acâstsăa o faceţi apoi

cunoscută şi dumnâ-lui Vel. Vistierului, spre
Iefilor. 'Polco pisah gpd.—1813 Ianuarie-1

a se aşeză în catastihul
DN

Pilac prin carele

de greştla ce

(Cod. LXXV, fila 20 »,).

şi îarăşi

s'au

s'aii ertat

slugerul

Artino

orînduit judecător la departamentul
unde ati fost mai înainte.

ai

făcut

de şeapte,

Fiind-că după rugăciunea ce aii făcut'o Domniei Mele unii din dumnlor boerii pentru slugerul Gheorghe Artino, ca să-l ertăm de greşâla
ce aii făcut-o, dând făgăduiala şi prin scris6re că -se: va purtă cinstit
în trâba judecătoriei şi: nu va 'mai face cel mai mic cusur, ne-am milostivit Domnia Mea asupră-i şi îl ertăm, cu acâstă hotărîre însă, că
de acum înainte de se va dovedi cu cât de puţină rea urmare şi catahrisis, nu numai că se va lipsi, ci încă se va pedepsi straşnic; cu acest

mijloc dar, ca unul ce aii dobîndit ertăciune greşelei ce aii făcut îl
orînduim iarăși la tr6ba judecătoriei departamentului de şâpte, unde,
aii fost mai înainte, în locul săi, de care şi poruncim dumi-tale. cin..
stito și credincios

boerule.al

Domniei

Mele

Vel

Logofete

de. ţâra-de-

sus, să-l faci cunoscut la cei-l-alţi boeri departamentari, ca să urmeze
a păzi la Departament pentru căutarea pricinilor de judecăţi. 'Tolco
pisah gpd.—1813 Mart 22.
a
(Cod. LXNĂVI, fila 36.) .

Iă Ioan

Gheorghe

Cinstit şi credincios

Caragea Voevod îi gospodar zemle vlahiseoe.
Mele, dumnâ-ta

Domniei

boerul

țera-de-sus, fiind-că la departamentul de

şâpte

Vel Logofăt de

a orînduit

Domnia Mea

judecător pe biv Vel Vameşul Nicolae în locul Stolnicului Dumitrache
Ştefăniu, să aibă

dar de

a merge

astăqi înainte

la acest departament,

ca dimpreună cu cei-lalţi boeri judecători, să urmeze a căută și a cer.
cetă pricinele de judecăţi şi a nu zăbovi pe ipotesiari; pentru care se
face cunoscut

şi la visterie,

se

a

pisah spd.—1813
ar Februar
pr ur 13.
| (Cod. LX, Jila 27)

aședă la catastihul

|

Mi

lefurilor. Tolco

a |
|
Val Logofăt.

|

(Pecetea gpd.)
P. 4.

Vrechiă.—Tom,

X.—Istoriu

Ei

a

.

Românilor.

.

_
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V-A.

feţii trebuincioşi

la Divanul Craiovei: și tot acolo

tar, (Do

„„Indată

URECIIIĂ .

:

după

pi.

constituirea Divanului

trecerea sărbătorilor Bobotozei,
următârea carte deschisă :

„16 Joan Gheorghâ Caragea

:.

şi un

al 2-lea por„a

domnesc
:în Bucuresci,

Domnitorul

adresâză

|

şi după

membrilor

lui

Voevod -i gospocdar 'zemle “vlahiseoie:

Cinstiţilor şi credincioşi dumnâ-vâstră :boerilor veliţi ai Divânului

„Domniei Mele, vă însciinţăm, că cea întâi datorie
notăgăduită este
a căută pricinile norodului şi a îndreptă pe cei năpăstui
ţi, ci fiind
că vedem din .jălbile ce ni'se. dati multe pricini de judecă
ţi,de aceea.
a

i.

4

E

A

i

(1) Pitae pentru l&fa judecătorilor i III logofeţilor.
şi 11 portar
ate
de ia Craiova...
e

„_Cins
şi' credin
tit
cios boerule al Domniei Mele,

dumnâ-ta Vel Vistier,
fiind-că. s'aii'orînduit ot judecători la “departamentul
ot: Craiova, însă
la cel de'patru şi la cel de criminalioni câte un
III
Logofăt la fieşcare departament şi un'III Logofăt şi trebuincioşi
i Logofeţei la Divanul Craiovei
, şi II portar; de aceea poruncim,
cum
cei arătaţi mai: sus să-i aședi la catastihul lcfilo dumnâ-tale ca pe toți
I6îă ce aveaişi mai înainte. 'Toleo pisah spd.— r Visterici cu aceeași
1813 Ianuarie 1...
„. (Cod. LNXY, fila 22 Da

Id Ioan
Cinstite

Gheorghe

şi credincios

fiind-că la Divanul

Caiagea Voevod i gospodar.--

boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta

Craiovei sai orînduit

de

către

Vel Vistier,

Domnia

Mea judecători dumnâ-lor boerii ce mai jos s'aii însemnat, carii
'sunt la 'num&r cină, să aibi dar a-i'aşedă dumnâ-ta la catas
tihul lefilor Visterici

cu I6fa ce ati avut şi mai

înainte.

Toleo pisah.—1813 Ianuarie 5. -.
7

„Dumnâ-lui
biv Yel. logofătul: Dumitrache Bibescu.
peer,

biv

Vel, clucerul Cornea. Brăiloiă, . ..
Vel

.:...-:
ii.

DORIN
în:
locul clucerului, Gănescu, 1813 Septembr
e $. :
„Dumnâ-lui. biv; Vel clucerul Haralambie.
-.. :.
îi.
>.
biv Vel pitarul Constantin Oteteleșanu.
1813 Ianuarie 5. Pitac către Vel Vistier, ca pest I6fa
ce ai avut'o
mai înainte clucerul Cornea Brăiloiă, unul din maio sus
numiții judecători, să i se mai adauge alți taleri 300.
i
„biv

(Cod. LXXV,

clucerul Dumitrache.

fila 21.)

Brăiloiă,

s'a
it
: orînduit
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am hotărit, ca do aqi înainte să facem și noi Divan Lunea şi Vinerea,
când vor fi pricini de a se înfăţișă înaintea n6stră; dar și dumnâ-

vOstră să vă

strîngeţi în tâte gilele a căuta pricinele. de: judecăţi ce

se orînduese

de Domnia

Mea,

afară. din

sărbătorile mari i Duminicile,

la care să fiţi cu silinţă ale cerceta.cu scumpătate spre descoperirea
adevărului, ca cei: năpăstuiţi să-şi. afle - îndreptarea: lot, şi în tâte dilele să vă adunaţi la locul cel orînduit în: domnâsca 'n6stră curte la
trei eâsuri din di, stând.până la: vremea prângului a căuta tâte.pricinile ce vor fi gata; de care poruncim : şi : dumnâ-tale cinstit şi: cre-

dincios boerule al:Domniei Mele, Vel logofete de Ţera-de-sus.să :dai
nizam zapeiilor: şi: logofeţeilor:a se.afla:mai de. diminâţă cu. tâte pricinile şi hărtiile
'ce vor fi.trebuinci6se gata ; iar cel ce nu va îi următor
să. ni-l. arăţi spre a i se face căduta: osîndă. Tolco -pisah. —.1813 Ianuarie 9.

...

:

ae

(Cod. LX.

fila 13 2)

i

ai

II
Vel Logofăt..,

- (Pecetea sp)

In 20 Ianuarie

Se

i

1813, I6n Caragea numesce pre judecătorii de judeţ,

cu decrete, în cuprindere. ce ne “prob6ză că încă nu sa făcut despărţi-..
rea definitivă a puterei judecătorescă de cea. administrativă. In adevăr,
decretul de numire a judecătorului de judeţ pe. 'de o. parte stabilesce

ca cjudecătorul să caute

judecăţile şi să facă hotărîreea

împlinirea după hotărîre să
împlinire să nu se amestece

în' scris, iar

se facă de ispravnicii judeţului «la care
judecătorul şi pe de altă parte adăogă a

gice că» judecătorul să fie nelipsit de la judeţ, lângă scaunul isprăvnicesc,
ca să caute pricinile judecăților necontenit, dimpreună. cu ispr awnicii,

î stat,
deci, repetim,: încă: prinsipiu despărţirei celor două mană puteri în
nu este” deplin. (0.
ci
IC

III

N

a

ICI
Aa

1

o judecătov. de judil,
LD Car lo. de.
pre carele
7 mile vlahiseoie. Dat'am domnâsca. n6stră: carte - .
tâte pri'căută
a
aibă
să
ca
sud...
la
judecător
Mea
Domnia
Pam orînduit
hotărască
le
să
ca
cinile de judecăţi ale locuitorilor cu bună cercetare
cu dreptate şi pentru fieș-care' pricină ce va judecă, să facă: hotărîre
în scris la mâna cui se va căd6, ferindu-se. de hatir. și voie veghiată,
iar pe cei :ce:nu se vor 'odihni: de acolo, să le dea la mână'soroe în
-

scris, cu qi: orînduită, spre

a veni

la: Divan, 'şi pentru tâte

pricinile ce

va căută, să aibă a ţin6 condică deosebită, întru care să trecă: t6te cu
bună orînduială, şi aşă judecătorul să caute judecăţile : şi- să- facă hotăvîre în scris, iar împlinirea după hotărîre să se facă de ispravnicii

56d
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„In anul 1813-1814 ca disposiţiuni mai
aflăm :
A
e
a
„IL. Relative la protimisis:
Hrisovul

din

12 Iunie

1813,

însemnate: în
Dai

dispune, că

de acum

sfera justiției,

înainte

|
ori cine va

vinde vre-un lucru nemișcător fără de mozat, să fio datorii, ca după
ce va face zapisul vîndării, să-l facă cunoscut tuturor rudelor ŞI vocinilor lui,:la câţi după pravilnicâsea condică li se cuvine protimisis,

ca ori să-l iscăl6scă

de nu

vor

să

cumpere

ci acel lucru,

sâi

vrând

a-l cumpără, să numere banii. Când vîngătorul iși va face acâstă
datorie, şi vre-unul din cei cari ati. protimisis nu va voi nici zapisul

să-l iscălâscă, nică. banii: să-i numere, atunci vîndătorul să chiame
în
judecată la stăpînire pre un asemenea, ca să-l oblige la una
din două,
Refuzând şi atunci, vîndarea va fi declarată bună, (1)
Cu afacerea

protimisisului urmâză şi alte disposițiuni mal departe, în
1814.
Merei cestiunea <protimisului» revine la: ordinea gilei
:
Am arătat aiurea însemnătatea acestei disposiţiuni intrată
în obi"ceiul pământului, cum împedică pe Greci de a se face proprietari
în pământul ţării. De aci un r&sboiii surd făcut «protimisului»
şi numerdse
explicaţiuni şi înterpretaţiuni
ce i se aduc, cu diverse cărți domnesci.
„Aşă în 18 Iunie 1814 Ioan Caragea înterpretă capul
din legea lui
Ipsilante, dicând că răii şi fără de cale judecătorii
acordă protimisul
mai întâi rudelor de aprâpe, căci după interpretarea
lui, acest Dro-

timis se cade să-l aibă mai înainte de toţi «rozoraşii de
moşii» adecă
judeţului, la care împlinire

să nu se amestece judecătorul. Pentru care
Mea şi dumnâ-vâstră ispravnicilorai judelului,
să-l
cunbsceţi de judecătorşi să-i daţi mână de ajuto
r cu Gmenii de slujba
pentru cei ce vor fi a se aduce și a se seste în judec
ată, care judecător
să fie nelips

poruncim

Domnia

it de la judeţ, lângă scaunul isprăvnicese,
ca să caute pricinele judecăților necontenit, dimpreună
cu îspravnicii, seat când
ISpravnicii vor fi încăreaţi cu alte trebi -ale judeţ
ului, judecătorul nelipsit să caute judecăţile în tâtă vremea fără
de a lipsi în c6ce şi în
colo, de a se chiamă numai. cu numele judecător,
că acâsta nu este
suferită Domniei Mele. Drept aceea poruncim
şi mazililor i breslaşilor.

ŞI tuturor locuitorilor de obşte. să. fiţi însciinţaţi:de acesta și fieş-c

are
- patru pricinele ce vor avâ, să mârgă. să se judece la orînd
uitul
de
Domnia. Mea. beer judecător, că pentru aceea
am.orînquit deosebit do
ISpravnici şi judecător să se caute mai cu înlesn
in totă vremea. pricinile: judecăților ce veţi avâ. ire şi fără de zăbavă
I saam receh: gpd.—
1813 lanuar.20,
. .
pi
„
E
a
a
(Cod.

LXXV,

(1). Vegi-actul

cu

fla 37 o).

anexe.

|
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vecinii. immediaţi, fie ci rude seai:nu. Cu diverse mijlâce, între cari
prin simulata adopțiune, mulţi Greci deveniai proprietari de imobile şi acum în fav6rea acelora se interpretă protimisul, ca să aibă

ci beneficiul lui cu precădere asupra rudelor mai de aprâpe, cari nu
eraii și proprietari vecini cu imobilul pus în vîndare. (1)
Afacerea :<protimisului» preocupă pe Divan şi în urma acestei «des-

legări domnesci».
pului, presintă

Vodă

îl dă în

pitac:.

Biv Vel căminarul Nestor,(2) legistul ilustru al tim-

lui: Vodă un

cercetarea

proiect

de. noua

Divanului

la

legiuire

asupra materiei.

29 Iulie 1814

oo

Ja Joan Gheorghe

Caragea

Voevod.

cu

următorul

:

a

|

Prea sfinţia ta părinte metropolit, iubitorule de Dumnedeii sfinţito
opiscope Buzăii i dumni-vâstră veliţilor boeri ai Divanului Domnioi
Mele,

împreună: și dumne-ta biv Vel bane Grigorie Brâncovene,

se însemn6ză

mai jos întwacest domnesc

făcut dumnâ-lui

biv Vel

iată

al nostru pitac teoria
ce aii

clucerul. Nestor

la capul pentru protimisis,

carele pentru ca să se întoemâscă
după cuviinţă prin sfat de obşte şi cu
domnâsca n6stră hotărîre, poruncimca adunându-vă.
cu toţii la unloc
de obște şi teorisind.cu luare aminte să:faceţi . cuviinci6sa : chibzuire
(1) Vedi actulla anexe.

Ie

|

(2) Nestora fost conservat membru al Divanului de către Caragea. deşi nu cră boer cu.serviciii' efectiv, ci numai biv, Căminar. Iată
actul de numire:
Da
i
tiu

|

i

"Io Ioun Gheorghe Caragea Voevod i gospodar zenle Vlahiscoie.
Cinstite şi credincios

boeruleal Domniei

Mele

dumnâ-ta

biv: Vel

căminare Nestore, fiind-că ne-am pliroforisit : Domnia Mea, că ai fost
orînduit judecător între dumnâ-lor veliţii Doeri, ca unul ce ai sciință
şi praxis a pravilelor,
de aceea iată. printr'acest domnesc al nostru,
pitac, te orînduim Domnia
Mea de a îi și de. acum înainte
_tot întru
acâstă trâbă,silindu-te dea te arăta cu slujbă plăcută, după . datoria.
are

ce

fieş:eare, nefăţarnic

judecător,

poruneim “Domnia Mea

şi dumnâ-

v6stră cinstiţilor şi credincioşilor boerilor, veliţi ai Divanului, Domniei
Mele, să cunâsceţi pe mai sus numitul boer, că este orînduit judecător
împreună cu dumnâ-vâstră.—1814
(Cod. LĂXIV, fla 9)
„

Ea
(Pecetea gpd.)

a
.-.

i

Decembre. 30.
i:

ei Vezi ci te
pa

tn

Vel

Logofăt, :::.
i
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şi să ar&taţi Domniei Mele Prin anatora cu apel. 46: Divan. „Tolco
aa
iti
pisah spd.—1814 Iulie 29...
LĂ. XIV

: (Cod:

fila

a

3)

(pecetea. spa).
- Proiectul

lui

Nestor

este

ez

Dee

EI
DRE

Co

„Vel

Liogolăt.

Pat

aprobat: de. Divan. şi acesta, cu 'anaforaoa

sa: din 8 Septembre 1814, supune: lucrarea; lui; Nestor la aprobarea lui
Vodă: Caragea o aprobă modificând-oîn sensul circulărei sale:
de mai
sus.: Nestor dădea 'preferinţă la cumpărare do imobile rudelor.mai de
aprâpe, iar -Vodă, în interesul mai sus esplicat, acordă protimisul, în
prima linie rudelor, ori şi str&inilor, cari sunt vecini cu imobilul de
vîndare. (1)
i
In urma. pitacului domnesc

m
sus, urmâză anaforaoa următore a

de

boerilor, întăr ită de Domnitor ?
Asemenea. publicajiă sai făcut. 1 (5te județele, și la caimacam. |
irămățendu- se şi copii după. ana for a î după. hotărîrea din anul. tre„tul, şi. s: ai dr cut și. aici „copia de, anifora. 2)

Io loa: Gheo: gheo Cara gea: vocnodl i gospodar: zemle olahiscoic.—
Intru tote. cele-l-alte : primită fiindu-ne * anăforaoa:! acâsta, o întărim
Domnia Mea,; afară numai dintu”al 'treilea! feluiime a: protimisisului |co
(1) Aducem

Douc pitace

chiar aci aceste. acte importante:

|

la departamentul de optişi' la dapari tascntul! de. șcple

pentru pricinile 'de' pr olimisis cum

cut să ar ioze..

Jă Ioan Gheorgyhe Car ageu Vocvod. î gospodar zemle ; Plaliseoie-—
Dumnâ-v6stră boerilor! judecători de la. departamentul de opt, vă
facem în scire, că.pentru pontul de protimisis la lucruri nemişcătâre,
prin obştâscă anaforă a dumnâlor. boerilor.şi prin. întărirea, .ce am
dat, Domnia” “Mea la acea 'anatoră %ai: 'dat hotărîre,. cum ai să urmeze! tâte judeătoriile * a judeca. pricinile, ce se vor întâmplă de: pro-

tiniisis; după care scoţându-se copie, şi alăturându-se şi hotărîrea 'cea
din” anul: trecut tot pentru

protimisis, iată se

adeverită. de. către: dumnâ-lui: Vel

Logofăt;

trimise. dumnâ- vâstră

ci dar

vă. portincim “ca

de: acum: înainte, să armaţi întocmai a pricinile; ce se vor întemplă
de protimișis, câre copie! să se trâcă și, în eondica' departamentului și

și să 'se păstreze, spre 'a fi tot- deauna, sciută şi păzită, întoemai. “Tolcă

pisah &pd.—1814'' Octombre

(Cod. LĂXĂIV,

(2) Hotărîrea

16.

fila'148 v)

a

Ra

iii

sti

ce sati făcut în anul trecut Jet 1813 unic m pentr u cei

co ai protimişis când se vinde

lucru

nemișcător, care: hotărire: prin
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_-

se cuprinde: mai jos, :artăatul
al treilea” pont, care

|

567.

împotrivă hotărîm

a se urma, adecă cel ce va fi şi rudă și părtaș seaii vecin fie măcar
şi mai depărtat (însă numai până la acea 'spiță din care nu se.pot

lua în căsătorie), acela să se protimisâscă decât altă rudă mai de
aprâpe, care nu va fi și vecin seaii părtaş, de vremece pravilriicâsca
condică la titlul pentru protimisis chiamă întâi pe rudele care vor
îi părtaşe

staii

răzoraşe, fără

"Şi apoi dice să se cheme

dea ice

cele.de

aprâpe ori de departe,

rudele cele mai de aprâpe, şi într'acest chip

vorbind, se înţelege curât.că chemarea de al doilea- este pentru 'rudele cele mai: de aprâpe decât 'cele dintâii care vor 'fi:şi -părtaşo
scai răzorașe, bez părintele la: lucrul 'fiului 'săă, şi fiul la lucrul-tată:
stii, aceştia și .do nu''vor:fi părtași :seati vecini să se protimisâscă
decât

rudele

mai

depărtate

ce .vor.fi: şi: vecini

'seati părtaşi ; drept

aceea cu osebirea ce s'aii gis mai sus, poruncim 'dumnâ-tale Vel 1o-

gofete

de 'Ţâra-de-sus,: ca. trecendiu:se ''unaforaoa

acâsta

în: 'condica

Divan, să ise. trimiţă:: asemenea ' copii însoţite cu

domneseului nostru

ale Domnici
osebite porunc
i:

Mele la judecătoriile de aici,i la--ale'Di-

să se. adaoge 'şi
vanului cât .și la. tâte-isprăvnicaturile,'în care copil
nizamul ce-am dat::Domnia:Mea: în anul: trecut: tot “asupra! :protimisipublicaţie -s'aii: făcut. cunoscută; la toţi de obşte şi acum: după poruncă
se mai trece și aici .într'acâstă copie...
ti
tr
ea

Hotărîm

ca de acum

înainte ori-cine, va -vinde, vre-un . lucru, nemi-

șcător' fără de mezat, să fie dator,ca după ce va face; zapisul vîndârii să-l facă cunoscut tuturor” rudelor i vecinilor
lui la câţi după pra:
vilnicâsca condică li se. cuvine protimisis, ca -oră să-l iscălâscă de nu
vor

vrea

să-l cumpere. acel, lucru, .seai

vrând a-l cumpără, să numere

banii, și când vîndâtorul. îşi va face, acâstă: datorie :și vre-unul
din
să-l iscăca ce ai protimisis îndărătnicindu-se nu va voi nică zapisul
nici banii, să-i numere, atunci

I6scă

către: stăpânire, ca stăpânireai'să-l

una

din

plătâscă

două,

şi ori

ce

acel vîndător

să se arâte cu jalbă

îndatorâscă 'pe acel “îndărătnic la

cheltuială- și :deciuială: se. va: întomplă. să -le

acel îndărătnic, fără de ai. se primi..vre-un

cuvenit

de. pri-

nu-și va urma acâstă datorie,
cinuire, iar când vîngătorul:înpotrivă.
să scie atât el, cât şi cump&rătorul, că acea „Yîndare nu va fi temei.

nică, şi oră când va porni jalbă vre-unul din cei carii aii protimisis

„si:nu va fi'iscălit în zapis, i se va da dreptate de va lua acel lucru

de .a
cu întâreere! de! banii -preţului:ce se "va "dovedi ; adevărat, fără
seau fără
se mai

cercetă, de

în vreme
şi-au „pornit .jalbă „de „protimisis

de vreme, iar, cele-lalte capete

din. pravilnicâsea condică ce sunt în-

mai, metahitoemite asupra titlului, de. protimisis, 'poriuncim, să nu se

risâscă de nici'o judecătorie.

(Cod. LAXIV'Aila 149):

n

i:

tut

568
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sului, pentru cele ce este dator a păzi vîngătorul şi cei ce aii proti:
misis când se vinde lucru nemișcător, şi apoi anaforaoa acâsta să so
dea a sta în păstrare la sfinta mitropolie.—18141 Octombre 3.

Da

aia

.(Pecetea

"Vel Logofăt,

gpd.) .

.

Prea Inălțate Domne,

După
nându-ne

luminată
cu

porunea

toţii la un

loc,

Măriei
am

Tale
vădut

ce prin pitac ni s'a dat, aduteoria

co:.ai

făcut

dumneâ-lui

biv Vel clucerul Nestor la capul pentru protimisis, care teorie
cercetând-o şi noi cu luare aminte, am găsit-o cu bună orînduială
alcătuită
şi arătăm și noi mai jos prin ponturi cu deslușire, în ce:
chip să se
urmeze la folurimile pricinilor :
pt
1) Când se vinde lucru nemișcător, întâiă să se cheme
la protimisis
pe rudele, al doilea părtașşii, şi al treilea vecinii,
2) Rudele. de sus. şi de jos au protimisis la răscump
ărătârea lucrului nemişcător până la spiţace pote a 'cere
și. clironomie, iar cele de
alăturea aii protimisis numai Până la al patrule
a spiţă, carii sunt verii
primari iar nu mai mult.
3) Aceste rude de vor fi și .părtaşe seaii vecini
ai îndoit protimisis,

şi câţi vor av6 îndoit protimisis,

adecă fie şi rudă şi părtaşi

seaiişi
rude și vecini de o potrivă unul cu altul,
toţi împreună să chiamă şi
să împărtășâscă acea protimisis, iar, când
'este cinevaşi rudă tot de o
spiță ca altul, dar. nu este şi părta
ş seait vecin ca acela, se protimisesce cel ce este și rudă şi părtaș seaii vecin,
iar când oste rudă și
părtaş seaii vecin, şi altul nu este nici părta
ş nici vecin, dar este rudă
mai de aprâpe decât acela, atunci se proti
misesce acea rudă mai de
aprâpe, măcar deşi nu este părtaş seaii vecin.
Ei
a

4) Părtași sunt

cei.ce stăpânese lucrul acela

Wavalma, și fieş-caro

dintr'înşii are dreptate de protimisis, după analo
ghia
nesce întracea moșie'seati acaret. :
DI
E

5)

părţei ce stăpâa
e
Ia

Vecinii sunt de trei trepte: trâpta dintâiă sunt cei ce
în lung, și trâpta de al doilea cei ce se vecinescîn cap, se vecinesc
iar partea
al

treilea sunt cei ce se vecinese la vre-o parte,
și când se va vinde
acea moşie seaii loc, se 'protimisese întâi vecini
i din “lung, şi. apoi

vecinii din cap, apoi vecinii de la vre-o parte.

Ac6sta este desluşirea pravilniceşeii condică ce s'aă legiuid t
cu sfat
de obşte
şi s'aii şi urmat la pricinile de judecă
de ţi,
care .ne rugăm

să so întăpâscă

cu luminată

pecețea

Măriei Tale acâstă

plecaţă a n6s-

_

_

stră anafora,
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şi după
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ce se va trece în condica Divanului, să se scâţă

copii asemenea şi să se

trimiță

de către

dumnâ-lui Vel Logofăt cu

luminate poruncile Măriei Tale, atât pe la judecătoriile de aici din
Bucurescă cât şi la Divanul Craiovei i la tâte isprăvnicaturile' judeţelor, spre a''se face 'cunoscut tuturor de obşte deslușirea acâsta a
pravilniceşcii

condici,

iar

anaforaoa

acâsta

se va

sfinta metropolic, iar. hotărîrea rămâne la Măria
Grigorie Brâncovânu

biv

Vel

ban,

da

în păstrare, la

"Pa.—1814 Şept. 8.

Barbu „Văcărescu

Vel

Vornie,

Constantin Bălenu Vel Vornic, Grigorie. Filipescu Vel Logofăt,
stantin F ilipescu Vel Logoist, Potache Ştirbei Vel Logoitt.
| (Cod. LĂXĂIV, fila 148 2),

|

AL Relative la taxe de justiţie.
Ta
torul
do la
abuz

Con-

10 Fobruar, şi la 22 şi 23 Martie 1813 Divanul a propus şi Domni
a aprobat nouă instrucţiune fixând suma ce are a se percepe
proces6,—deciuiala—și modalitatea de percepere. Se făc6 un mare |
la perceperea geciuelei cuvenită justiţiei, prin faptul că ea eră

percepută imediat după pronunţarea sentinţei de la câşcigătoriul procesului, oră pute acesta seaii nu a vede efectuată aducerea la împlinire
a otărîrei. Ba adesea mai

plătiă nouă

deciuială

când se aducoă

la

împlinire, seait când" procesul mergeă în apel la instanţă superiGră. Se
ordonă

stârpirea

acestui «catahrisis»

şi pentru

tiroa prin t6to satele : a1 nouălor cărți deschise
cate. (1)
i

acâsta se dispune

ce-

cu „datele mai sus indi-

In 23 Ianuarie 1813, I6n Caragea suiprimă taxa de o para la lei,
ce se pereepeă în folosul Vorniciei Obştirilor, de la vîngarea lucrurilor
taxa
nemişcătâre «cc se vînd cur izapazar>. (2) Curând se restabilesco
desfiinţeză.
se
1815,
acesta și iarăşi la 27 Ianuar'

lui vel
“In 20 -Septembre 1814, Caragea modifică taxa! ce se plătiă

parale
Portar când acesta. hotărnicia o moşie, . Axând- -o la 'câte şâse
chiar
hotărniciă,
de stinjen, făcând. tot-de-odată obligatorie taxa la

deacă se face acâsta fără de presenţa lui Vel Portariii (3)
de la I6n CaIII, .Cel mai important act, din siera justiţiei, din 1813,
ea pentru
prohibiţiun
e
ragea este cel următor, prin care se ) reînnoesce
...
:
O

(1) Vegi actele! din anexă.
(2) Vegi

actul

din

anexe.

(3) Vedi anexele din 1813 şi 1845,
(Cod. LXĂVII, fila 25 v.)

(Cod. 74, fila 173), din 1817 Septemare: 20.
Ță
:
,

50

ăi

„VA.

sudiţii a 'ori-ce putere

URECHIĂ

de.a cumpără și posede

bunuri

nemișcătâre în

Muntenia: Iacă acest. act:
IEEE

„Publicaţii. la, t6le judeele- pontru sudițiu co. cumpără acareturi
„nemişcătore, să le. popi Escă zapisele, cumper Gl6rei.

7

Ioan Gheorygheo Caraggea Voevod iggospodar zomla, Viahiscoia-—

Dumn6- vâstră

ispraavnicilor

ot, sud.

...

. sănătate. Fiind-că “sudiţii

nu încetâză cumpărând luciură nemişcătăre e aici în pământul domnescei

h6stre' ţări, care

acestă urmare

este

împotriva

împărătescilor:

tracta-

turi, de aceea -vă poruncim Domnia Mea, că de va veni vre-unul din
sudiți seaii vîngătorul la isprăvnicat cu zapisul vîndăriă vre unui acaret,
ca să-l adeveriţi după orînduiala pravilnicescei condici şi după osebitiul
nizam ce am dat Domnia. Mea,, prin domnescile : nstre porunci, care
s ai trimis către tâte isprăvnieat
i
urileîîncă de la 28 ale trecutului Iunie
pentru avaetul Cutiei milosteniilor ce s'aii orînduit a se da de cumpărătorii

acar eturilor, ce. se "vor vinde prin rizapazar, dumnâ-vâstră nu numai
să nu adeveriţi acel zapis, ci încă poprindu-l la isprăvnicat să însciințaţi
Domniei

Mele

numele

vîndătorului

tarea protecţiei sale i suma „preţului
iar de

primirea

acestei; porunci

i. al cump&rătorului

sudit, cu: ar&-

vingării, și felurimea

acaretului,

să trimiteţi Domniei Mele. vespuns.—

1813 Decembre 27,(1) ,

IV. In anul 1814 (la. 26 Ianuarie Şi în 30 Noembre),, In Caragea trimite carte deschisă la ispravnici, prin care hotărăsce, că arestul preventiv al prinşilor în fapte de. hoţii să nu fie mai. lung , de. trei dile
şi imediat

să fie trămiși

la spătărie,

cu tacrirul adecă

luă, dând .de scire şi păgubaşilor să vină după ei. (2)

cu disposiţiunea

"V. La 25 Martie 1814, 16n Caragea adres6ză boerilor divaniţi o carte
deschisă, „pentru a-i îndemnă să fie judecători, harnici, uniţi, ; drepţi,
și le cere. să

caute

negreşit

numai câte

din ilele când prevede Domnitorul,
.

trei mult patru procese, afară

ca nu cum- -va, din
-

ia

t

i]

a.

ir

causa. repedi-

ERE

(1) Iar la caiiiacamul s'a: scris, ca 'şi la acest mezat, să nu fie pri

mii

sudiţii:a:da: și. a lua

Asemenea

pitac

Asemenea

pitacuri

primâscă pe sudiţi.

la Spătărie,.precum

s'au

acaret.

făcut

s'aii făcut

starosiea

de. noguţători, „$ să nu

şi pe la departamenturi

şi la departamentul

lor veliţii boeri.
(Cod. LĂĂIV, fila 97]...
(2) Vegi anexa.

şi către

i la Agie

şi

pricinilor, străine; i.la, dumnea

|

i
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ciunii, spre a cercetă. mai -multe :pro'«din!
cese
nebăgare
,
de sâmă, să
română învăluită

„Mai puţin

dreptatea

de: două'luni

vre-unuia». (1)

Pa

după aceea; în contradiceră cu 'acâstă! dir-

..
Na pe
A:
fi
j
?
PY
culară,
I. Caragea,
a 7 &dend
că procesele
s'aa înmulţit,sui provocă
pe boerii..
Ni

Ma

tao

n

:

ei

"(0) Pitae pentru

pa

tea

eat

nizanul jădecăților.

|

Pam

1& Ioun Gheorghe

Caragea

Voevod

A

î:gospodan zemle Vlahiscoie.—

Cinstiţilor şi credincioşi dumnâ-vâstră veliţilor boeri ai Divanului Domnici
Mele, fieş-care .so: cuvino.a: înţelege cât esto de. sfintă. trâba. judecăţi:
lor, şi cu câtă luare aminte şi cu ce fel

de orinduială

sunt

datori judecă-

torii a căută pricinile de judecăţi şi a fi cu toţii întruo unire, precum
pe larg'so cuprinde de acâstă bună orînduială şi în pravilnicâsca con-

dică la. titlu ce este alcătuit pentru. judecători, al cărui, sfîrşit: privesce
negreşit -spre a. se.pute descoperi dreptul fieş-căruia, prin unita 'cerce:
tare a tuturor.obrazelor,
ce. sunt orînduiţi jădecători,. cărora. fiind-că

li se încredinţeză de către ipotesiari ce se judecă şi cinstea şi-averea
şi. viaţa' lor, nu puţină luare : aminte urm6ză.a av6 usupra cercetărei
fieş-căreia .pricină, pentru

că ; pămîntescile. judecăţi:sunt -a însuşi lui

Dumnedeii:
judecată, şi, judecătorii cei ;pămîntosci::vor av6 a: da: s6mă
la. acecaşi nefăţarnică. judecată, care nu numai acâstă temere îndestulă
este a povăţui pe fieş-care:
de a nu se abate
din, calea dreptăţei, lăsând
a dice

când

aceşti

judecători,
vor

bine, chibzui.

întru

sinele,

că. ne-

abătendu-se dintr'acâstă. cale, pricinuesc şi norodului.ce-l judecă.o bună

şi. mulțămită petrecere şi patriei.;laudă.:șila sinele 'osebită: în „parte
cinste şi bun. ipolipsis,:precum.: şi: împotrivă „urmând: pricinuesc- obidă

către norod, hulă către sinele şi mâhnire stăpînirei. „Mijlocul dar cu care
se. pot dobîndi „cele dintâiii şi a lipsi „cele, din, urmă fiind. silinţa,; nepregetarea spre descoperirea dreptului şi unirea judecătorilor, precum
mai sus.am dis,;suntem. bine încredinţaţi, că: de . către. dumne-vstră
se va vînă mai.cu deosebire acest mijloc, ca unii ce firesce urmâză

să fiți doritori de câte privesc,

|

atât spre lauda .și pod6ba patriei, cât

Domnia
şi al dumnâ-vâstră în parte bun ipolipsis, de aceea şi poruncim

Mea cu. deadinsul, ca de; astădi: înainte, să urmaţia: ve «adunăcu :toţii

fără de pregetare la: locul cel orînduit și a'căută.într'o -unire pricinilo
aminte
co se orînduese în cercetarea. dumnâ-v6stră, ascultând cu luare
şi cu bună înţelegere provylimnile şi răspunsurile: prigonitelor părți ca

nu cumsvaşi: din. vre-o. hebăgare de semă să
vre-anuia şi din: întîrdire să “se. pricinuiască
vreme şi .cheltueli zadarnice,: şi ca să aveţi.
a chibi cu deamăruntul pricinile: ce:le vaţi

remao învăluită dreptatea
ipotesiarilor- pei eta do
vreme să ve in eletniciţi
căută,:nu cerem să căutaţi

afară. dinNatdilele
gi, ISLA
„nf mult. “natru'.pe
anacâte trei
30 iloşpatru.:pe -fieg-eare:
mai:“ mult de.cât

Mea ;Divan.
întru. care; facem Domnia:
(God,
REY;

LĂXIP, fila -123.)...

'Tolco pisah gpd.—
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divaniţi să se adune şi. după prîng,:ca să d6 curs tutulor pricinelor,
ca să nu întârdie. (1)
IEI
a
a
„VI. Prin o-carte cătie marele Logofăt al 'Țării-de-sus, care av6 direcţi-

unea

cancelariei

Divanului, I. Caragea

se areată

grijiliv

de. dreptatea

țăranilor, recomandându-i săi protimisâscă în căutarea proceselor.
Caragea, ca să se convingă de activitatea Divanului cere, în 4 August
1814, a i se aduceîn fie-care qi de marele Logofăt «report» de jude.
,
m

o

căţile ce se caută la Divan. 9)

Trebuesă recunâscem, că I6n Caragea şi-a arătat buna-voinţa sa
către ţărani şi la'altă ocasiune, în 24 August 1814, când prin publicaţiuni
în tte.judeţele provâcă: pe ţărani să “denunțe jafurile şi răpirile de

(1) o oaia Gheorghe Caragea,

Voevod î gospodar. zemle vlahiscoie.

Cinstiţilor şi credincioşi dumn6-vâstră veliților” boeri ai
Domniei Mele, fiind-că pricinile' de judecăţi s'ai înmulţit Divanului
și-pe tâte
gilele
se :adaogă, după jălbile ce vedem că se dati către Domnia Mea,
ca'să nu se zăbovâscă dar ipotesiarii. cei de afară şedend
cheltuialăi cei de aici să nu se. prelungâscă pergând trebileaici în grea
şi interesur
lor,ile
poruncim dumnâ-vâstră ca.în tote: dilele să vă adunaţi
cu
toţii de' a căută pricinile judecăților ce vi se orînduesc de către
Domnia

Mea, silindu-vă&: de

căci judecata este
după

prînd

a'le

căntă cu

bună

alui Dumnedei-și nu

să urmaţi-a:vă

adună

orînduială Şi

numai

spre cercetarea

după

dreptate,

dimin6ţa ci și: încă

or, ca să ieă
sfîrşit fără de zăbavă, şi dumnâ-ta Vel Hatmane-alpricinel
Divanului să dai
poruncă şi celor:lalţi: zapcii, ca să urmeze a.aduce şi a
înfăţişă fără

de-prelungire
inseiinţă

zăbovesce

că

pricinile ce vor fi orînduite

din amelia'

înfățișarea

vre-unuia

pricinelor,

din

acela

la 'fieş-care,; căci de ne vom

ci, seaii de

nu numai

vre-un

interes

că va fi lipsit

'Tolco pisah 'epd.—1814 Iulie 13. .
„i
YVel.Logofă,

(2)J& Jon

Voevod i gospodar zemle vlahiscoie.

Gheorghe Caragea

se

din

trâbă, ci. încă 'se va şi pedepsi.
(Cod. LXXIV, fla 132)

+ Cinstite,. şi eredincios-boerule al Domniei Mele dumnâ
-ta
de : Ţâra-de:sus, fiind-că atât 'cu “tr6ba..şi: buna: eftacsi Vel Logofete
e a. Divanului
Domniei Mele

i cu. nizamul icalemgiilor. i a: Logofeţilor
slujbă,.i cu nizamul.zapeiilor, de a curge trebile și pricin ce se-află în
ele judecăților
cu bună: orînduială:şi zapciii să -aducă pricin
de ile
-diminâţă
: înaintea

dumnâ-lor

veliţilor,: cu, tâte

să nu se zăbovâscă

hârtiile ;cele trebuinci6se : gata :a

ipotesiarii cu-aşi perde vremea

se

căută,

în 'zadar, iar mai

vîrtos feranii să se Protimisescă, cu tte acestea eşti
însărcinat dumnâ-ta
- ale duce la bună orînduială și a da cuviincios nizam,
se: cere bună eftacsie. a: tuturor şi:pe:tote dilele să căci de la dumnâ-ta
ne 'aduci raport
de judecăţile ce se caută la dumnâ-lor veliții boeri;
ti .dar. poruncim
ca cu

î6tă strășnicia să daf nizamul acesta și să îngrijesci tot-deauna,

:

m...

.-

...
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averi şi de moşie, co li se vor fi făcut în timpul ocupaţiunii rusesci de
aceia ce pe atunci erait slujbaşi, ca să facă Domnitorul a li se întâree
cele hrăpite. Ii probabil că acâstă bună intenţiune ascundea numai
scopul do a sl6rce, ca bărbierul, Zipitârea plină de sânge. (1) - |
fot în fav6rea ţtranului sunt menținute vacanţele judecătoriilor în

i

|

luliii, do Pasci şi de Crăciun.

VIL. O vacanţă ncobicinuită iea Divanulîn 22 Februar 1865, de prima

i

stptămână a postului mare. (2)

VIII. O mare mişeare în personalul justiţiei se face la 1 Aprilie 1814.
Dim în anexe întrega listă a noilor judecători şi cu unele schimbări

ulteriGre. In acâstă listă se pote vedeaşi onorariile, ce primiă fie-care.

Aceste onorarii eraii între 9250 tal. pe lună maximul şi 80. minimum,
afară de Logotăt III şi 'condicari cari 'cratt plătiţi până la 45 taleri
mensual.

(3)

Da

Pe

i

:

IX. Dintre disposiţiunile din sfera justiţiei de la anul 1814 să, mal

luăm cunoscinţă şi despre acea relativă la feciorii de boeri risipitori de
avere. «Spre a nu se stinge casele bocnesci», Caragea, la 2 Septembre

1814, dispune că, până la vîrsta de 25 de ani, fiii de boeri, măcar de

bocrie», să nu fie
vor fi căsătoriţi, ori în serviciul Statului «cu cin de
marfă, seaii, bani, seaii -a face
volnic nimeni a le da câtuşi de puţină
9
arhiereilor. (4)
veri-ce alişveriş cu denşii, ci numai cu porunca
Dia

'

ma

cusur; poruncim .dar şi
spre a se păzi şi a nu se face cel mai mic
să v& adunaţi mai
sciute
cele.
dilele
în
dumnâ-vâstră veliţilor boeră, ca
se orînduese în
ce
pricinele,
de diminâţă la locul cel orinduit, a căută
ipotesiarii. 'Tolco pisah

cercetarea dumnâ-vâstră, spre a:nu
epd.—1814 August 4.
(Cod.

LXXIV, fila 137

v.].

i | Vel Logofit..

Dă

(Pecetea gpd.)
(1) Vegi
(2) Cod.

se zăbovi

actul la capitolul
LAXIV, lila 18.

Ţăranii.

-.

(4) Vedi actul în anexe.
(4) Iată acest act:

niciă judeţelor ”, Publicaţiile ce sait făcul către dumnâ-lor îsprav
de opt şi de.şepte “i la
i la Divanul . Craiovei i. la deparlamontulă, 1 la stai osiea de negudumnâ-lui Vel: Spătar şi dumnc-lati Vel.ag
: Marit copii, pentru. feciorii de
[ălori: şi la consulatauri - Sat rinuas
ă cu întărire şi hotărîre ypd.
obştesc
aoa
anafor
boeri răsipilori, după

Fiind-că prin anafora obştâscă a prea sfinției sale. părintelui

mitro-

și de Domnia Mea, spre
polit şi a dumnâ-lor boerilor, care s au întărit
rămân răsipitori şi nevîra nu se stinge casele boerosci de copii ce
din easele'cele mari,

stuici “precum
bă

sai

întâmplat de.s'ai stins unele

oil

VA.
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mame

ae

Pentru protezerea tagmel boerescei şi a feciorilor de boeri oră « vgheniştii- cum li se dieeă, Caragea organiză chiar o anume Epitropie în
care

intrati,

urehiereul

şi

câţ-va

boeri,

dintre

cari

biv

Vel

Ban

Gr.

Brâncoveanu, La 18 April 1815, demisionând acest boer, Caragea chiamă
la Fpilropia Trgheniştilor pre Vel Logofătul de obiceiuri Fotache
Stirbeit,

(1)

N. Fpitropiu

Campania
vilor şi în

întreprinsă
favorul

de presa

feciorilor

rinteseă chiar mal

înainte

ordinea dilet amintirile
«de avort.

Nu de ieri, nici de
cămâtarilor,

Fogheniţilor.

Bucuresecnă în 1897, contra cămăta-

«do

de

a

intra

istorice

astă

banl-gzata,
din

ai

eşit

în

trecut

cară

risipese

posesiunea
cu

câta cea

referinţă

lacomă

averea

ei, ai
la

pă-

adus

la

risipitorii

şi nceinstită a

Nu de ien, nici do astădI numal at> existat în societatea română
risipitori de uveal, feciori do bani-gatu, car nesciind cu ce greutate

se înnâdă doi bani în ciorap de bunică, dai sbrania în cremasu
l
de la bunică, de la bun şi de la părinţi.
“Vihil novi sub sole» ul psalmistuluI se aplică şi aci, ca peste tot.
Asa a fost, aşa este și...
şi fără a fi proroe după Christos; așa
ra

fi.

Ca să nu flo aşa sat inventat une-ori aşa disele fegă sompluur
ii.
Sa dovedit insă neputinţa legilor de a împedica rizipa caselor

fruntaşe,

ba

chiar

a unor

întregi

popâre,

sa făcut hotărire ca de acum inainte feciori de boeri col
răsipitori
și fără de cpitropi şi neajunşi în virstă de anl 95 (afară din cel ce
sunt sub epitropl) măcar fie şi căsătorit seat cu cin
boerio, să nu
lie volnie, atât aţif, cât mat virtos neșzuţiitorii a le dade împrum
ut câ
tuş de puţin marfă sent bant seat a face veri ce alişver
iş cu dinşii,

ci cănd

vor

avea

brăcămintea

lor

trebuinţă

sent

acel

ventru

feciori de

economia

boeri

casei

pentru

hrana

şi, nt

să merză
se arete la
“finţia lor părinţii arhierel şi cu iscălitura prea osfinţiilor să sale
să aibă
Vote ză ze imprumute; de care mat pe lare pliroforie veţi
luca
clumnce
Vestră din copia de unafara cu acestă hotărire
ce vi ze trimite,
că puneţi a se publicarisi acesta ingrijind de a se urma şi a se ci dar
păzi

acum

Veta

şi

totdeauna

opine
Cel,

Mi

Vei

o INI

INN7
aura

dup

în

pricinile

Septembre

În, fila
est.

co

se

1,

139.)
LANIV,

Gita

fu

vor

intempla,

şi «dle

primire

să
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In cele nouă volume, ce până acum ai vădut: lumina gilei, din «/stovia Românilor» de mine, am. adus diverse pizamuri, seati regulamente şi pitace ori. porunci (intind a| împedică, luxul ruinătoriii” din clasa
boerâscă.
Cu. deosebire. boerimea- clioltuiă, la. finea săcolulut. trecut,-po blănii
stofe

şi carete.

Alexandru

Moruzi, la::11

Martie

"1794, ordonă

lipseani--

lor, să înceteze de a mai importa «flude, tinaz, sadedică, cusături şi E
basmale ce sunt laicrură cari .„pr jcinuese : o cheltuială zadarnică și
o9 stingere de obşte...» (|):
. :
ai
I a
a
“In 8 August 1796 același Domnitor reînoesce prohibiţiunea: imipor-

țărei de butce seaii carete,sub

aspre.pedepse. (2).

Măsurile, luate. sub Domnia :lui Ioan : Caragea (1812—1818) sunt cu
mult. mai energice,. ba. și mai originale decât: tote cele de la anteri6rele domnii.

în

n

i

In contra luxului cere. Divanul de. la, Caragea. legi .:somptuare ;în
i3 Pebruarie. 1815 în următârea anafora ce. o dim în braducere după

originalu Grecesc: . N

MS

e

Prea Inallc. Stăptne, De

Ip

i

:

Sa

.

Privind dilnie la risipa averilor familiale și a câselor de Doeră prâ-

|
dusă. de luxul nefolositor. şi de cheltueli. fără judecată. şi prevădând
„conduşi
și,
toţii,
cu
„mişcaţi
fost
am.
i,
cu durere întinderea catastrofe
stade un sentiment de compasiune, ne-am decis în „comun, a pune
libertatea
luat
vilă acestui răi distrugător. Spre acest . sfirşit. ne-am
și tatăl
să ne'adresăm prin umilita n6stră petiţiune către. stăpânul
nostru, de milă- iubitor, cunoscând bine,

că

Înălţimea. YVstră în bună-

şi prejudicii,- aducând
tatea ei va .0pri. aceste: "desordini, necuviinţe.
mântuitâre pentru
adevăr
întw
decenţă, modestia şi cumpătatea, virtuți
înfrânați, asemesă
voştri.
binele public şi pentru averile supușilor
a se putea
pentru
nea luxul. îmbrăcămintelor şi numerâselor echipaje
la buna
toţi
pe
a aduce
împedica cu 'efect delapidarea averei fie-cărui,
în 7qŞi
o măsură cuvenită
cuviință, a reduce cheltuelele. nesocotite la
uşurând pe. toți. de
port „cu condițiunea, familia şi rangul fific-cărui,

prea. marele

datorii ce a,

şi pentru ai deprinde . în. fine după cum

i Și
se cuvine în "modestie Şi "decenţă.
că atât. luxul
Pentru a se. aduce: cuvenitul ordin urmeză

i

Urechiă, tom. V, pag. 806.
(1) Vegi «Istoria Românilor» de V. A.
fila 218 la Arhiva Statului. (2) Veqi actul în cod. domnesc XXIX,

j

îmbrăci -

516 ..

i
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mintelor, cât şi somptuositatea echipajelor
să se înfrâne în raport cu
fie-care clasă, rang şi posițiune. Vă rugăm deci să ordonaţi, să se
numâscă boeri, cari să se întrunâscă şi:pentru una și pentru cea-laltă

clasă şi să cerceteze în comun şi să afle ce e regulat şi resonabil și
folositor.? şi pronunţându-se. în „unanimitate, să: raporteze. Înălţimei
„V6stre măsurile luate asupra prieinei, prin. un , raport speeial, caro să
fie: sancţionat și de autorităţi.
“Gonvinși. că Înălţimea Vâstră va. primi cole do faţă, de cuviinei6so,
şi sperând că rugămintea ne va fi ascultată, ne. subscriem:
Mitropolit: Nectarie, Iosef Argeșşii, Const. Buzi,: .Const. Filipescu
- Vistier, Grigorie Brâncovânu, Barbu Văcărescu Vel. Vornic, ' Const.
Bălăcânu Vel Vornic, Mihalache Mano ..Vel:: Vornic, Theodor Văcă-

rescu Vel. Vornic, Gheorghe Filipescu Vel Logofăt, Scarlat Grădiștânu
Vel Logof&t, Filipache Știrbei Vel Logofăt (1).—1815 Februarie 13.

"Incă în 1814 se luase o măsură-mai eficace decăt legile somptuare.
"Pentru, întâiaşi dată facem' cunoscută înfiinţarea, sub Ioan Caragea,
a unei ciudate instituţiuni, numită «Epilropia Fvgheniţilor» adecă a
nobililor.
La 1 Septembre 1814 Ioan Caragea, după mijlocirea Divanului săit,
adresâză «către. dumn&-lom îspravnicii județelor, i la Divanul. Craioci, î la Depar tamentul de opt și de şâpte, î la dumne- lui Vel Spălar şi dumnâ- luă Vel Aga, î la “Stavostea de neguțători şi da Consu-

laturi» următârea carte deschisă, adecă circulară : .
* «Fiind-că prin anatfora obştâscă a pre a osfinţiei, tale părintelui metropolit şi a dumnâ- lor boerilor, care sai întărit şi de Domnia Mea,

spre a nu

se stingge casele Vocresci,. de copiii

ce. rămân, „risipitori şi

hovârstnici, precum sati întemplat de: S'aii stins unele din casele cele
mari, s ati făcut; hotărîre, ca de acum înainte feciorii. de boeri cei risipitoră şi fără de epitropi şi neajunşă în vârsta de 25 de ani (afară
din cei ce sunt sub epitropi), măcar fie şi căsătoriţi, sâit cu cin de boe-

ric, să nu fie volnică, atât alţii, cât mai vârtos. neguţătorii, a le da
împrumut câtuşi de ptţină marfă, s6ii bani, sil a face veri-ce aliş-

veriș cu dânșii, ci când 'vor av6 trebuință acei feciori de bocră
pentru
hrană şi îmbrăcămintea lor, s6ă pentru economiă casei, să mârgă
să

se artte la sfinţia: lor părinţii

arhieriei

sale, să aibă voe să se împrumute.

lua

dumnâ-vâstră

din copia

a

(1) Pag.

401, condiea

LXXVIIL

şi cu. iscălitura prea

sfinţiilor

De «care mai pe larg pliroforie veţi

de! analora cu

acâstă

hotărire

ce

vi se

-
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trimite. Ci dar să puneţi a publicarisi acâsta, îngrijind
de a se urma
şi a se păzi acum şi tot-deauna în pricinile :ce -se -vor întâmplă. Şi de
i
: i...
pricinuire să avem răspuns>.—1814 Septembrie 1:
înfiinţâză
Curând însă, tot după stăruința Divanului, Ioan Caragea
noua instituţiune menită a protege pe fiii risipitori în - contra: cămăa
IO
A
m
tarilor,
Acestă instituţiune pârtă numele de <FEpitropia “Evgheniţilor.»: In ac6stă epitropie intră prelaţii ţării şi un număr de boeri, între
cari aflăm pe fostul mare'Ban Grigorie Brâncovânu: . -: : pa
Ioan
Iată anaforaoa prin care boerii,la 15 August 1814, mijlocesc.la:
publicaţiunea
puţin
cel
seaii
Caragea înfiinţarea epitropiei evgheniţilor
nimic: la.
ca, neguţătorii să nu dea bani cu împriumut nică -să: vîngă

feciorii de boeră risipitori:
Prea Tălţate
plecată

Cu

anafora

e

Doâmne,
ar&tăm

Măriei “Tale, că. din viclenele

s'a
unora din neguţătorii de aici din Bucuresci,

urmări: ale

stins şi s'aii prăpă-

lipsă și
ajungendla.
dit câte-va case de boeri mari, de starea dintâii,
acelor
sărăcie. vrednică

de jale,

căci din lăcomia lor, dând

clironomilor

şi împrumutări de bani
case sciuţi de risipitori, marfă cu preţ încărcat
zălog moşiile şi alte acareturi
cu grele dobândi, drept care luându-le
de şi-au vîndut lucrurile,
şi silindu-i spre plată, după ce i-ai făcut
putem

gice

şi fără

preţul :cel cuviincios

nici în patria lor, tot nu sat

şi ait r&mas

ca nisce nemer-

plăti: de: dînșiă, ci ail. ajuns” şi la

putut

din pricina lor, pentru care fiind-că
scăpătăciune şi ati r&mas şi: datoră
pronia cea de sus părinte-al patriei
Inălţimea Ta ne eşti dăruit” din
Măriei Tale

.tuturor supușilor
cu rîvnă şi dorire spre fericiri și binele
n6mului boeresc, îndrăsnim -a
"de obşte, iar mai ales spre întregimea:
ă rugăciune ca să bine-voesci â
face Inălţimei Tale obştâscă şi plecat
a a n6stră, ca de actim. înainte
da luminată întărire la. acâstă anator
fără de epitropi și neajunşi în "vîrstă
şi ri.
feciorii de boeri cei risipito
și; căsătorii
sunt sub epitropi) măcar. fie
de ani 25 (afară din cei ce
părinte:
sale
i
se dea sub:epitropia preaosfinţic
sai cu cin de boerie,să
tori
neguţă
din
părinţii episcopi şi nimeni
lut Metropolit: şi a unuia din
„marfă: scu
cu: împrumut câtuşi de puţină
să'nu fie. volnici'a le da
itebuinţă
veriş:cu dînșii, ci când va av6
“ bani, s6ii a face 'veri-ce alişpentru
s6i
„hui,
hrana Şi îmbrăcămintea
ei
acel fecior de boer pentru
arhier
ilor
părinţ
preaosfinţiilor sale
ă.
iconomia casei,să mârgă:să arăte
şi pliroforisindu-se

preaosfinţia: lor, că.

« . X.—Istoria Româniloi r.
V, 4. Urechiă.—Tom

.

acea: trebuinţă este: neaptra
|

31

58
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şi cu cale, prin scirea și. iscălitura preaosfiinţiei sale să aibă voie a se
imprumută, iar fără.de acâstă orînduială făcându-se vre-o împrumutare, să scie acel neguţător, cu hotărîre, că se va osîndi după pravilele
împărătesci a rămâneă păgubaș, cum nică mumele a celor risipitoră ca
aceia să nu fie volnice a: face datorie pe numele acestor fel de copii
şi a le supune lucrurile sub zălogire, căci se vor osîndi a răspunde
acea

datorie

chiar

din

zestrile

dumnâ-lor;

care

acâstă hotăriro

după

ce se va trece în condica Divanului, să se sc6ţă copii asemenea
şi să
se trimiţă la tote cinstitele 'consulaturi şi:la starostea de neguţători,
ca să. se facă cunoscut tuturor de obşte, şi apoi să se dea la sfinta
Metropolie in păstrare, spre a nu găsi vre-unul pricină că n'aă sciut,

„iar hotărîrea :rămâne la Măria 'Ta.—1814
Metropolit Nectarie, Radu Golescu Vel

August
Vistier,

15. .
Constantin Filipescu

Vistier, Grigorie Brâncoveanu biv Vel Ban, Const. Creţulescu Vel Ban,
Radu Slătineanu Vornic, Barbu Văcărescu Vel Vornic, Const. Bălăceanu

Vel

Vornic,

Dumitrașco

neanu Vornic, Grigore

Racoviţă

Vel

Vornic,

Iordache

Slăti-

Filipescu, Dumitrache Racoviţă, Iordache: Fili-

pescu Vel Logofăt, Const. Filipescu Vel Logofăt, Fotacho Ştirbeiă Vel
Logofăt, Nestor Clucer.
e
i
-

“Domnitorul

aprobă anaforaoa;cu următorul pitac din

: Ja Ioa
: Gheorghe
n
-

Caragea

Voevod

i gospodar: zemle

23 August:
vlahiscoie.

Fiind-că mijlocul acesta .ce se areată mai.jos întmracâstă obştâscă
anafora, .privesce spre bună fiinţă și întregimea caselor boeresci celor

ce din nenorocire se: întâmplă de: rămân .la acest fel de fii, o întărim
Domnia :Mea, cu hotărîre, ca întru t6te întocmai să se urmeze Şi poruncim dumi-tale Vel Logofete de 'Ţâra:de-sus ca: nu numai! la cinstitele
consulaturi și la starostea de neguţători să se trimiţă copii după acâstă
hotărire, ci: încă şi la Divanul Craiovei şi pe la t6te isprăvnicaturile,
însoţite -şi cu osebite poruncă ale Domniei Mele, spre. a: se 'publicarisi
în auqul tuturor, şi apoi trecându-se . în condica domnescului. nostru.
Divan, să 'se trimiţă a stă în. păstrare la sf.: Metropolie, iar pe de altă
parte, preaosfinţia sa părintele. Metropolitul. împreună 'cu:unul din
sfinţia lor episcopii, îndată să se însărcineze
cu îngrijirea acestei Epitropii
cu urmare întoemai precum se cuprinde mai jos, iar când .vre-unul
din feciorii de boeri ce sunt supuşila acestă -Epitropie,'se vor'arătă: -.
neînţelegători la acest folositor mijloc. atunci preaosfinţia lor, pentru
unul. ca acela să facă ar&tare către stăpânire,. cu: care acâstă. îngrijive însărcinăm împreună şi pe dumnâ-lui biv,. Vel::Banul Grigorie
LEI

e

ISTORIA ROMÂNILOk
„Brâncoveanu i pe: dumnâ-lui
August. 23...

'5'9

Vel „Vornicul Const,
|
Sidi

Bălăceanu. —1814

(Cod. LĂĂIA, Ala. 232 ).
(Pecetea gpd.) :.
. -.
i
va Logofăt.
"“Actul acesta 'al' Voorimeă urmăresce, qicem, 'două scopuri : pe de-i-0
“parte boerimea îşi apără averile prin înfiinţarea Epitropiei evgheniților, pe 'de altă par te împedică pe. cei ne-boeri
și boerimea.. . ;.

Pe când

de a purta haine ca

Iinacho- V: ărăreseu, cu puţini! ani mai înainte: a
e. . “şedea
n pârtă la Dudescu.
Ii
cu antercii de atlas,
m6re

dâmna

de

necaz !

|
o

Adecă pe când boerii din protipendadă Își permit de! a rivaliză îîn
lux cu: Domnia, neguţătorimei şi celor de trepte mai de jos, Divanul

cere ca Ioan

Caragea. să nu: le permiţă « a se întrece

lux, în port, în butce..

cu boerimea în

Cartea: deschisă din, 1 Septembre 1814 adusă la pagina 576 este! con'secinţa: anaforalei „de la 15 August 1814.
,
„Epitropia 'evgheniţilor nu'are de. a protege. numai: pe feciorii de
boeri nevrisnici în 'contra „cămătarilor Şi de a-i împedică: să-şi. risipescă averile; “Acâstă instituţiune a pus de multe ori sub interdicţiune
boeri în vîrstă, Aşă bună Gră la. Iulie 1816, ai pus. sub” tutela sa, cu

decret. domnese
Alexandri. .

de

la I6n; Caragea, pe
îi pa ae „ pi

- “W Ia! 16n Gheor ghe' Car agea: Vocood
Preaosfinţia ta. părinte

ta Episcâpe

vătaful

de

î - gospodas.

curte ; Costachi
i
E Ea
zemle vlahisca;

]Metropolite, “iubitorule de. Dumnegeii- sfinţia

şi cei-lalţi dumnâ-vâstră boerilor. sin epitropi ai sărmanilor

evgheniţi, am luat Domnia

Mea. pliroforie, că vătatul Costache sin r&po-

satul

de

minte

paharnic

Alexandri,

și p6te dintr'acâsta

la o vreme

înece,

se află cam

smintit de

să i se pricinuiască şi casei sle: dărăpănare

neavând cine să îngrij6scă. atât de ele, cât şi de casa. şi mai vîrtos
fiind dator pe la unii, alţii cari prin jalbă către Domnia Mea își cer
dreptul lor, de aceea poruncim ca după datoria. acestei , epitropii, să

intraţi în cercetarea stării lui şi a casei sale şi să se însărcineze epitropia
"cu îngrijirea cea cuviinci6să asupra numitului şi a casei sale, ca şi
„casa să .nu “i se dărapene şi creditorilor lui să Li: se „plătescă dreptul.
ii
ce :vor. fi având a luă. -Lolco „pisah: sp. 71816. Tulie 3.

„ (Geă- LXAI7, Fişi 267 Cm zi
în.

" (Pecetea: pd)

|

oii

PET

at,

ON Ai DOILEA

Vel. Logofăt.

Rae

i
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A. URECINÂ

:: In 16 Fevruarie 1815, Epitiopia evgheniţilor amintesce din noii neguţătorilor, că nu li e slobod să deă bani cu împrumut și nici să
vîngă marfă la feciorii de boeri şi de altă parte pune sub interdiecțiune pe Dumitrache Hrisoscoleii, care venind în vîrstă de a-şi admi„nistră averea, «Epitropia îl vede cu totul risipitor şi prăpăditor casei.(1)

„„Acâstă carte deschisă

s6i

circulară 'către neguţători a fost moti-

vată de o anafora, adecă rapori, a epitropilor speciali, ce la mârtea
sa lăsase mama lui Dumitru Hrisoscoleii, în pers6na episcopului de

Buzăit Constandie şi a vistierului Constantin Filipescu.
Epitropii aceştia

urmând

cer

interdicerea

lui

Hrisoscolei,

|

pentru

că-l văd

unora din lineviă vecului acestuia» (2) şi risipindu- și averea.

(1) Pitae către starostea de neguţători pentru a nu împrumulă nimeni pe Dumitrache Hrisoscolei şi pe alţi. feciori de boeri.
l& loan Gheorghe Caragea Voevod i Gospodar zemle vlahiscoie.—
“Staroste de neguţători încă din anul trecut prin hotărîre obştâscă 's'ait
dat nizam

pentru

feciorii de

Pitori şi prăpăditori
cu bani,

sii

să le

boeri, cari sunt

în vîrsta tinereţelor risi-

caselor părintesci, ca să nu-i împrumute

deă

lucruri sâii martă

pe

datorie

nimeni

şi s'au şi publi-

carisit acâsta că, cine împotrivă le va da, să scie că va perde, iar pentru

neapărată

trebuinţă

ce li se va

întemplă

de cheltuială,

s'aii orînduit

„epitropi obștesci, ca prin scirea acelor epitropi să. împrumute cât le
„va fi trebuinţa; acum iubitorul de Dumnedei sfinţia sa episcopul Buztii
Şi dumnâ-lui Banul Const. Filipescu ai făcut Domniei Mele arătare prin
„anafora, cum că r&posata Clucereasa Maria Hrisoscoloaica i-ai însărcinat

a fi epitropi, precum
ȘI avut

chivernisirea

şi prin poruncă
casei până

domnâscă

la o vreme,

ai fost orînduiţi şi ai

apoi luând

Dumitrache

Hrisoscolei casa în stăpînire-şi, îl vede cu totul risipitor şi prăpăditor
casei. De

aceea, despre o parte s'aii pus

piei acei case, iar despre

toţi

neguţătorii,

nici un

fel de

de:

a nu

în. orînduială nizamul Epitro-

alta îţi poruncim, ca să publicarisesci către

mai împrumută

pre

chip, că cel ce va face urmare

numitul

Dumitrache

în

împotrivă, să scie că îşi

va perde Danii împrumutării ce-i va da acestuia şi altora asemenea
lui. Toleo pisah gpd.—1815 Februar 16.
IC
aa
„„. Asemenea

trei note s'aii mai

(Cod. LXXIV, fila 174 o)

(2)

Eacă

făcut

către consulaturi.

|

„Vel

Logofăt,

-:

acâstă anafora:

ti
i 4
„Prea Inălțate Dâmne,
a
„Arătăm Măriei Tale, că r&posata clucerâsa :Hrisoscoldica, la sfîrş
itul
vieţei sale,

prin

graiii

ne-ai

însărcinat a. fi

epitropi. asup.

casei
ra
dumnâ-sale, .şi după mrtea-i am fost orînduiți cu
în scris porunca
Măriei Sale domnului Constantin Vodă Ipsilant, fiin
- Domn
al ţărei
d

ISTORIA.

ROMÂNILOR
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«Tinerii vâcului acestuia»! Cum sâmănă de bine aceşta-l-alţi tineri
din secolul nostru;cu cei din timpul lui Caragea! .
po acea vreme,

spre

jive a epitropici

casa în stăpânire

a chivernisi casa, şi așa

am

avut

acâstă

îneri-

până la o vreme, apoi Dumitrache fiul dumneci luând

şi chivernisâlă, audim

şi îl vedem cu totul risipitor

(urmând unora din linerii vâcului acestuia) pentru că anţerţ ai vîndut o moşie ce so numesce Măicănescii, ce este aici aprâpe, estimp aii
vîndut casele ce le-aii avut aici în Bucuresci, şi acum augirăm că ămblă a vinde şi munţii. Noi după datorie facem cunoscut -Măriei Tale

rugându-ne,

ca să bine voesci Măria Ta, ca pe de-o parte prin lumi--

nată poruncă iarăşi să se dea casa sa cea părintâscă sub epitropia
unui ipochimen, şi pe de alta, după obştâsca hotărire, să se poruncâscă neguţătorilor a nu-l mai înprumuta cu nici un chip, căci ori-

carele ar voi a-l niai înprumuta

porunci

urmând,

ori mai

bine

îşi va

perde

de acum înainte, împotriva luminatei

banii, pentru

că de-a mai rămânea casa

tot sub a sa rea iconomie, negreșşit va rămânea la cea mai prâstă stare,
să dicem

că

se

va

stinge

cu

totul,

şi rămâne

nată poruncă şi bună voinţa Măriei 'iale.— 1814. Decembrie
* Constandie episcop Buzău, Constantin Filipescu Vistier.
-Eată rezoluţiunea dată de Domnitor: .

la lumi-

7. .

Ioan Gheorghe Caragea voevod i qospodar zemle Viahiscoie.
epis„Prea sfinţia ta părinte motropolite,. iubitorule - de Dumnedeii Mele,
Domniei
ai
boerilor
oşi
credinci
şi
or
cinstiţil
vâstră
cope i dumnâ- 1

ce prin domnâsca n6stră
s&rmanilor evgheniţi, veţi

hotărire sunteţi orînduiţi. epitropl.. asupra
ved6 arătarea ce ne fac printr acestă ana-

Buzăului, i dumn6fora sfinţia sa iubitorulde Dumnedeii episcopul alcare
fiindu-le şi cedupă
u,
lui biv Vel Vistierul Constantin Filipesc
şi poruncim,
Mele
i
„Domnie
este
primită
verea cu cale şi cuviinci6să,
ldei, să
Hrisosco
ei
ca pentru acost Dumitrache fiul r&posatei cluceres
sus isa
„mai
în
precum
i
întocma
aveți asemenea îngrijire cu urmare
co
epitropi
obştesci
nisce
ca
e,
cuprind
se
'domnâsca n6stră hotărîre
biv
şi dumne-lui

episcopul
sunteți orînduiți, fiind însă că sfinţia: sa epitropi
. asupra acestei, case
i
orînduiț
fost
ai
u
Filipesc
l
Vistieru
Vel

de
sciinţă -şi pliroforie
precum mai jos se. areată şi ai şi mai întrâgăpentru economia acestei
Starea ci, de aceea la ori câte veţi chibzui sa şi cu dumne-lui numiti
case, să vă sfătuiţi împreună şi cu sfinţia
e
osofete
tale Ve!
boer, iar pe de altă parte, poruncim „dumnâstarostea de negu
Mele către
âra-de-sus, să se facă porunca Domniei
rii, de a nu mai „imp: uneguţăto
ţători, cu să publicarisescă câtre toți
un fel de chip, căci ce E, va
muta pe numitul Dumitrache în nici
va perde banii împrumut aţi. —
face urmare împotrivă, să scie că iși.

A
1814 Decembre 14.
(Cod. LXAVIII, fila 156.)
-:
(Pecetea gpd.). .

po

e

e
E
cl.. .
i
; > Vel Logofăt:
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Epitropia evgheniţilor a funcţionat
mai mult timp şi şi-ai întins
mereii dreptul de a..protege cînul bocrese contra creditorilor, mai
.I6 Ioan Gheorghe
Cu cale fiind

Caragea

Voevod i gospodar

anaforaoa acâsta primită

zemle

Vlahiscoie. '

este Domnici Mele, după care

şi poruncim dumnâ-vâstră mai jos ar&taţilor boeri, ca adunându-vă.
câte-și trei-la un loc, să faceţi--urmare întocmai, prin zapciii vătaf de
visterie.—1815

Martie

SE
|
(Pecetea pd.)

11.

|

* Prea Tălțate Dome,
După

luminată

smeritului episcop
stantin Filipescu,

Ie

Vel Logofăt, : *

porunca

Mărici

al Buzăului
am

vâdut

i
'Tâle, ce s'ait dat.la anaforaoa

mea

și al slugei Măriei 'Tale Visti6rul Con-

arâtarea

ce s'aii făcut

Măriei

Tale,

prin

anafora pentru Dumitrache fiul r&posatei cluceresei Mariei Hrisoscolei,
cum că este forte risipitor, căci mai anţerţ ai vîndut o moşie ce se
numesce Măicănescii aprâpe de Bucuresci, în anul trecut aii vîndut
casele ce le av6 aici şi acum ămblă să vînqă și munţii şi de va mai

fi casa părintâscă în mâna sa; pote să r&mâe la cea mai prâstă' stare
sail să sc stingă
cu totul; deci pentru ca .să se întîimpine acâstă ne-

trebnică urmare
vîrsta de

a numitului

25 ani, dar

mintea

Dumitrache, carele deşi este trecut peste
este

tot

binele și folosul săi, şi făcând:urmări,
i prăpădenia

sa; de

aceea

noi slugile

de

novîrstnic,

necunoscându-și

carele sunţ spre dărăpănarea

Măriei

Tale,

obștescii

epitropi

chibzuindu-ne împreună cu mine smerit episcop i cu mine sluga Măriei
Tale Vistierul Filipescu, ce am fost mai înainte epitropi acestui copil,
am găsit cu cale, ca cu luminat pitacul Măriei Tale, să se orînduiască
dumnâ-lui paharnicul Manolache Hrisoscolei şi dumnâ-lui Costache
Hrisoscoleii, fiind rude de aprâpe şi 6meni înţelepţi, însă unul unchii,

frate cu taică-săi

şi

altul

aducând faţă pe Dumitrache

făcut după. m6rtea

şi lui Dumitrache

când

este

în

zaptul

r&posatei

văr

primar;

ca

Hrisoscoleii,să
mume-sei
de

ca să-și dea sâma

adunându-se

tâtă starea

ce venit ai luăt

săii, pentru: ce. pasşi trebuinţă

moşia şi caseleşi banii pe “ce i-ai cheltuit? cum
dator acum,

la cine anume? să arete

înscris sub

la un

l6c şi

vagă catagrafia ce s'aii
casei, să 'ceară

de la casă de

mare

ai vîndut

Şi câţi bani se

află

iscălitura
sa, şi pentru

ce sfirșit ai făcut acea datorie, şi acum ce venit pâte să aducă pe an

casa sa 'ce 'aii mai rămas? chibzuind dumnâ-lor

cu ce mijloc

sar pute
plăti acea datorie?ca să nu se înstrăineze cu vîngare din acareturil
e
casei ce mâi sunt; și din tâte pe larg să ne arăte
în scris şi vom arătă
ŞI noi Măriei Tale prin anafora la ce orînduială se cuvine 'a
se pune
acestă casă, la care să se orînduiască zapcii de-ai Divanului
spre
strînge pe numiții doi boeri la un loe şi a duce și pe Dumitrache acoloa

„ ISTORIA. ROMÂNILOR
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adesea cu paguba nu numai a cămătarilor, dar şi a neguţătorilor cinstiţi,
Grigorie Brâncoveanu boer recunoscut de o onestitate perfectă, văgând
a

-

DI

la cercetare, ca să-şi dea sâma după cum dicem mai sus; iar hotărîrea
remâne la Măria Ta, rinduindu:se cu cei mai:sus dişi boeri şi dumnâ-

IE
lui Vel Logofătul Grădişteanu, fiind rudă.—1815 Mart 4.
Metropolit, Constandie Buzăi, Constantin Filipescu Vel Vistier, Grigorie

Brâncoveanu,

Const.

Bălăceanu.

|

RN

(Cod. LĂXXXIV, pag. 23.)

Tot ca să ajute o casă boerâscă
I& Ioan

Gheorghe. Caragea

sunt următorele

acte:

Voevod î Gospodar zemle

Vlachiscoie.

boerilor' epitropi Primită fiind. Domnici Mele rugăciunea: dumnâ-lor
şi r6ua datorie
nea
tăciu
scăpă
:
pentru
ce ne fac printr'acâstă anafora,
taleri 15 530
din
îm,ca
întru care se află cufundată acâstă casă, hotăr
de neguţători și al cuco se arată mai jos că face havaetul stărostiei
atului paharnicul

dea casa .răpos
tici milosteniilor a lua din telalăc, să
din care aceştia să ia taleri 3.000
6.000,
taleri
Răducan Ierăscu numai
Maiu 4.
şi taleri 3.000. starostea de neguţători.—1815

cutia

milosteniilor

(Pecetea pd.)
Prea

Inălţate

| n
Dome,

SI

Se

Vel Logofăt,
N

că casa răposatului paharCu plecată anafora arătăm Măriei Tale,
ndată sub grele datorii. şi după
nicului Răducanul Herăscul fiind cufu
ropi rînduiţi în locul Înălţimei
datoria n6stră ca nisce obştesci epit
având îngrijire spre a nu se stinge
Pale asupra sărmanilor evghenişti,
vreme cu dobângile, după ar&cu totul îngreuindu-se din - vremo în
moşii ce aro casa, una

din două
tarea co am făcut Înălţimei Tale,
t eşind la preţ de taleri 155.300,
meza
cu
ce
adecă Bragadirul sai vândut
dat cuvânt, muşteriilor, cum “că cel

insă acest preţ aii eşit căci am tul stărostiei şi al cutiei de milosteo va cumpără nu are a' da avae 15.530, şi. când va rămânea ai r&staleri

nic, care avaet coprinde
care se află,
-greutate după ticăloşia întru
punde casa îi vine 'cu mare
„vil i nisce
două
ut
vând
mai
e s'au
fiind-că deosebit de acâstă.. moşi sume mal MICI nu am supărat pe Măprăvălii care 'de la aceste fiind milostivirea Măriei Tale şi părintâsca
via: Ta. Deci după nemărginita
case scăpătate,
arăţi cu durere asupra acestor
şi at
a se da dindragoste ce-ai arăt
să se uşiireze acâstă plată
facom plecată rugăciune! ca
starostea de
atât
să se împărtăşască
trânsa o a treia parte din carestenie, spre a se ajutora ticălosa casă la
milo
re şi din ceaneguţători cât, şi cutia de
silită, ca să mai facă dezghina onomului şi
fi
nu
a
şi
lor
clir
plata -datorii
i
sele
erni
t6tă nădejdea chiv
ialtă moşie în care vâzimă
și cu întărirea
acest ajutor hotărîndu-se
care
a maicei dumnâ-sale,

.
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nedreptatea

ce se făccă neguţătorilor prin măsurile luate de Epitropia

evgheniţilor,: demisionâză

de la acâstă

epitropie în

15

Aprilie. 1815,

și

este înlocuit prin marele Logofăt de Obiceiuri Fotache Ştirbeiă. (1)
- Intre

măsurile

excepţionale

şi arbritare luate

de

Epitropia

evghe-

niţilor a fost şi următbrea: Vestitul boer Constantin Dudescu petrecea
în 1814, la Viena, unde cu titlul de. conte, risipiă averea sa. Dejă în
1813, creditorii, mulţi la număr, urmăriaii în ţâră averea lucsosului
boier.
Aa
E
.
_
Surorile Logofătului Constantin Dudescu daii jalbă lui vodă, cerând
„ca din, periusia, adecă clironomia lui Dudescu, să li: se facă parte.
Domnitorul trimite jalba în cercetarea veliţilor boeri, iar aceştia propun, că. din'clironomia boerului cheltuitor, negreşit cu paguba credito- *
rilor, să se

retragă

«pentru zestrea lor.

câte

100,000

. .: «după

de lei de

fie-care

din

cele

două

starea familiei acestor copile».

Măriei Tate se săvîrşesce chipul şi sfîrşitul
este întocmită şi cutia milostenici.

milostenici pentru
DI

fete

care

Grigorie Brâncovânu, Constantin Bălăcânu Vel Vornic, Fotache Ştir-

beiii Vel Vornie.—1815 Aprilie. 25.
(Cod. LXXXIV, pag. 147.)

e

A

: (0). 0od. LXXIV; fila 193,
lo Ioan

Gheorghe

Caragea. Voevod

îi gospodar zemle

vlahiscoie.

Cinstite şi credincios -boerule al Domniei Mele dumnâ-ta.
Vel
Bane Grigorie Brâncoveanu, măcar că destoinicia şi caracterul biv.
dumnâ-

tale nu ne-ar fi slobodit a ridică acâstă îngrijire de asupra dumnâ-ta
le,
dar fiind-că şi înşine Domnia Mea cundscem, că în adevăr te afli în-

sărcinat,cu destule .epistasii şi îngrijiri, cari t6te acestea cer necontenită silinţă. şi privighere, ca să se p6tă îndeplini în vreme
cuviinţă, primim rugăciunea ce' ne: faci - printr'acâstă anafora, şi după
şi. iată
- ridicăm de asupra dumnâ-tale sarcina Epitropiei sărmanilor
evgheniţi,
“la care

(Cod
DI

erai până

acum.

LIXXIV,
a

„"(Pecetea: gpd.) .

orînduit.—1816

fila 57)
e

Martie

24.

II

aa
Vel

E
Logofăt,

Da

3

ISTORIA

I6n Caragea .în
până

la 200,000

hotărîrea, ce

de

taleri

Sic volo, sie jubeo.
- In:1813

nu

se

ROMÂNILOR

pune

de fie-care

(1)

pe
fată.

|

liquidară
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anafora,
. .

ridică cifra ac6sta

-.

E

datoriile

boerului
Const.

C.

Dudoscu.

In

1814 cl este, repeţim, la Viena. De acolo trămite plenipotenţă întărită
de «privileghiatul împărătesc notar şi de către câmperătesca canţelarie
rusăscă ot Viena» pe numele lui loan Scufa, cunoscut întreprindătoriii
de «iraturi»

ale

ţărei, ca

acesta să-i vîngă acareturile

seale: moşii, vii,

ţigani, casele cu grădină ete. şi să-i plătescă datoriile. Scufa cere voie lui

Ioan Caragia să-şi îndeplin6scă mandatul acesta. Domnitorul trimite cererea lui Scufa

în chibzuirea veliţilor boeri. Aceștia propun să se dea

(1) Iată aceste acte:

-

„Prea

Imălţate Domne,

Ascultând luminată. porunca Măriei “Tale de 'la 'acâstă anafora a
n6stră, arătăm Inălţimei tale, că după starea familiei acestor copile a
'a use deosebi de la periusia
dumnâ-lui. biv Vel Logofătului Dudesc

dumnâ-lui pentru zestrea copilelor cel puţin de copilă câte taleri 100,000,
deplină chibzuire

iar cea

Vel Ban,

mitraşco
70

Joan

Isaac

Ralet

Racoviţă

Vel

rămâne

Vornic,

la Măria

Barbu

Ta.

semnaţi:

Văcărescu

Iulie 113. Vel Vornic.—1813

Gheorghe

Caragea

Voevod

i gospodar

Radu

Vel

Golescu

Vornic,

ti

Du-

Si

zemle Plahiscoie...

I.ogofătului. Const.
r
. surorile
După cererea ce aii făcut dumnâ-lo
din dos anafora a
acâstă
după
jalbă;
Dudescu prin acâstă :alăturată
rea de a înstăpîni
are
ce
datoria
după
şi
boeri
r
veliţilo

dumnâ-lor
mai vîrtos parte
riji cu iubire de 6meni pentru acest fel de copii,
ce li, se cuşirea,
împărtă
de
i
isterisiț
femeiască, fiind-că 'să nu ră&mâe
şi

a lor chivernisâlă
vino de a av6 din periusia părintâscă, pentru
or veliţii boeri
dumnâ-l
fac
ne
măritiş, primim Domnia Mea arătarea ce
şi purtători de
epitropi
im
orîndu
şi
printr'acâstă de al doilea anafora
dei sfinţia -sa părintele
grijă a acostor fete pre iubitorul de Dumnecredinci
oşi boerii Domniei
episcopul Argeş şi pe dumnâ.-lor cinstiţi şi
e Brâncoveanu

Golescu, i biv Vel Ban Grigori
Mele: Vel Banul Ra:du
din vîndarea periusei dumnâ-lui
şi poruncim staroste de neguţători, ca
adecă câte taleri 100,000
logofătului Dudescu, să popresci talerideă200,000
ii epitropi, ca să-i
orînduiţ
la
se
pentru fie-care fată, care bani.să
pentru folosul fetelor-până vor
iconomisâscă. precum vor. găsicu cale
Sa
înzestră.—1813 Iulie 20.
veni în vîrsta măritişului, de a se
Losgotăt,

Vol

(Cod. LĂXĂ VI, fila 558 J

(pecetea spd-)

E
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voia cerută de: Scuta, cui acâsta însă, ca să se oprâscă din banii prinși

"la vîndare, cei câte 200.000 taleri ai: fie-căreia din cele două surori. (1)
«Epitropia

Evgheniţilor».
pare

că nu este destul
de. puternică ca să

pue :stavilă risipei :averilor. In adevăr, cum mai sus
pi
0)

i Eacă

„îi

actele

relative:

Prea -Inălțate:

Pi

văgurăm, Diva-

sa

i

Dommne, :. !. .

„Cu acâstă luminată porunca ; Măriei Tale venind înaintea
luitorul Ioan,.Scufa, ne arătă carteade la 9 ale trecutului
iscălită de dumnâ-lui: Conle Constântin Dudescu și întărită
porătescul pivileghiatul notariu i de împărătâsea canțelarie
Viena, prin care orînduesce dumnâ-lui numitul Conte pe

nostră jăOctombre
și de îmrusâscă ot
jăluitorul

Scufa epitrop, cu putere pe deplin, ca să vîndă prin mezat tâte acareturile s6le, ce are aici în ţâră 'adecă: moşii, vii, ţigani și altele, şi să-i plătescă datoriile ce este dator pe la unii alţii şi numai pentru

moşia :Dudesci 'să”], însciinţeze

de preţul cel după

urmă,:ca-să-i dea

deosebită 'voie:a 6 :haraciladisi, iar cele-l:alte lucruri să fie volnie a le
vinde'-cu preţul: ce 'va 'eşi la :mezat, între cari lucruri fiind şi: casa

dumnâ-lui cu grădina

cărți 'de

epitropie

ei, urmâză după

cuprinderea

mai sus numitei

a se da luminată:porunea Măriei tale către starostea

de :neguțători, ca să 'strige la mezat şi cu preţul ce se va mulțămi
Scuia epitropul să se vîndă,:
şi. bânii să-'se dea: la mâna sa, ca-să umeze tu dînşii după cartea de epitropie; însă din vîndarea tuturor acareturilor-d-lui Constantin Dudesculsă se scâţă căte taleri 200,000 pentru
înzestrarea fiicelor dumnâ-lui, după hotărîrea ce este făcută de Măria Ta.

„ Radu.Goleseu' Vel Bari, Barbu. Văcărescu

Vel Vornio., -

„ „Asemenea două anatorale cu întăriri sai făcut a se vinde la mezat

și via ot Sârbeni şud Saae, dimpreună cu. âcel.loc din potriva ci i ţiganii de vatră ce se, află la Dudesci i la Vitan şi. aici în Bucuresci,
mai.mult de 12 sălaşe..:...
AR
Ie
„i
e

- Ie loan

Gheorghe . Caragea

Voevod. i Gospodar zemle

Vlahiscoie..

După pliroforia
'ce n6 dai dumnâ-lor veliţii boeri :printw'ac6stă anafora, poruncim, staroste de neguţători
să: vindi.
, prin: mezat, după 'orînduială. acestă casă, împreună:cu împrejurimea i grădina ei, urmându-se
ȘI pentru banii înzestiărei fetelor întocmai după porunca domniei mele
co “este dată' la altă anafora' de: mai 'nainte'a d-lor veliţilor: boeri. —

1814 Ianuarie iii
(Cod. LĂXVI, pag. 768).
ia

(Pecetea gpd.)

|

e
i

Vel Logofet,

tai

ai
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nul, la 13 YFobruar 1815 adresâză,
din noi, lui Ioan .Caragia, o cana:
fora: adecă' un raport, scris .în.]:. grâcă, prin carei cere 'stavilirea
mesului în casele. boeresci, ba şi deobşte. Divanul cere-de astă:dată,

legi somtuare şi, negreşit; urmăresce.şi acel scop, de: a împedica cla'cu boerimea
sclo de jos să concureze
aa

,

Codul

”

în fast, în lucs.

a

noii de legi.

Lucrarea cea mai importantă din Domniă lui Ioan Caragea, cu reacestui
justiţie, este Codicele, care. e cunoscut cu numele Da
ferilanţă.
-: -

Domnitor:

Eacă

pitacul

misiune
-Iă

II

:

:

Da:

prin

care, la 2 Octombre

:1816, a fost constituită o'co-

de a întoemi un proiect de codice de pravilă.

cu însărcinarea

Ioan. Gheorghe

Y

Caragea

.Voevod

ă gospodar

'zemle

via

"Cinstiţilor. şi credincioşi, boerilor ai. Domniei
Logofete

al

străinilor

pricini,

Atanasie

Mele,

Vlahiscoie,

dumnâ-ta. : Vel

:
Hristopolu, şi dumnâ-tabiv

râvna ce avem DomVol Clucere Aistore, sciută vă este dumnâ-vâstră
pămîntul Domnia Mea şi trebuinţa ce este de â se întocmi aici în de tâte pricinile
rşit
nescei Nâstre ţări, o. pravilă coprinqătore desăvî
torii să nu cerce
judecă
câte! privesc la chinonia norodului, câ nică,

nu cerce năpăsdiscolie la hotărîrile ce aii a fâce, nică ipotesiarii săluşirea pravilelor,

nedes
tuiră Ja qreptul.lor, din..vre-o întunecare seaii
Vel Logofete al străi-ta
dumnâ
că
după care acâstă trebuință măcar
e . Nistore, aţi:făcut
nelor. pricini precum şi ::dumnâ-ta. biv. Vel: Clucer
înscris

câte

o întocmire

de

pravilă, care

s'a

văqut

și de noi, dar

ime . şi cu. bună: desluşire
pentru. ca să so facă cu desăvîrşită- întreg
prin. Domnâsea .N6stră întărire
întru tâte, spre ase .sci legiuit apoi
ca orînduind într'adins: un loc. de
şi hotărîre,.poruncim: dumnâ-vâstră,
ră, şi pe dumnâ-lui 'stolniadunare și luând împreună cu dumnâ-vâst
începoți
cul Constantin-i pe: dumnâ-lui

stolnicul - Ioniţă Bălăcânul, să

orînduit, şi puind înainte-ve aceste
a..vă şi: aduna cu. toţii la locul cel.
-vâstră întocmiri de pravilă, să
nouă de mai. sus. arătate ale dumnâ
a găsi prin, adunare şi din alte
urmaţi fără de-contenireşi pregetare
şi destoiveţi socoti că sunt trebuinei6se
prayilă şi a chibzui ori câte.
fiinţă,
bună
şi
întomire, întru întregime
nice, spre a aduce acâstă nouă
:

câte vor fi de PrIS05
adăogând adecă, câte vor fi lipsind. și scoțând întocmire în scădere
chibzuire ȘI
după: care, acâstă a. dumnâ-vâstră Mele rînduri, rînduri, practicalele ce

să. arătaţi Domniei
scai adăogire,.

588
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veţi face în scris, ca să. le teorisim şi să le chibzuim și înşine tâte
până la sfîrşit. Cerem însă de la dumnâ-vâstră, cu deadinsul, ca să
arătați t0tă râvna şi silinţa spre a săvîrși, fără câtu-și de puţină ză-

bavă

acest

lucru. obştiei folositor,

v6stră laudă. 'Tolco' pisah gpd:—1816
(Cod. LXAIV, fila 272.)

care

privesce

Octombre

şi spre

.

|

Pe
(Pecetea

a dumnâ-

2.

Vel Logoltt.

gpd.)

+ Din actul
.de' sus se vede, că bărbaţii însărcinaţi cu redacţiunea codicelui ai fost: Atanasie Hristopolu, biv Vel Clucerul Nistor, ilustrul
jurisconsult, Stoln. Constantin și Stoln. Ioniţă “Bălăcânul.

„ Ac6stă comisiune are de a. studia de aprâpe proiectul de codice întocmit de Hristopoluși de Nistor.
Până 'în Februarie. anul

Atunci Domnitorul

urniător

convâcă

1817. lucrarea

comisiunei

e gata.

o Adunare. obştâscă, din toţi boerii halea

şi mazili şi episcopii, ca să cerceteze lucrarea comisiunei, adunându-se
în fie ce Marţi şi Sâmbătă. |

„Eacă actul de convocare din 15 Februarie 1817:

-

“Pilae pentru”a se strînge toți boerii halea și mazâli şi episcopii

dau

loc, de a întocmi pravila

cea nouă.

Io Ioan Gheorge Caragea Voevod i gospodar
Prea sfinţia ta părinte metropolite, iubitorilor de
şi dumnâ-vâstră
. cinstiţi şi: credincioşi boerilor
Domniei Mele halea şi mazili, din rîvna ce avem
îGte o bună cumpănire şi dreptate şi mai vârtos
judecăţi

(dina

cărora

hotărîri

este. atârnată

zemle vlahiscoie.—
Dumnedeii episcopi
veliți ai Divanului
de a se păzi întru
asupra pricinilor de

fericirea

seaii

ticăloşia

fieș:căruia), îndemnați. fiind Domnia Mea ca să întregim cât va fi prin

putinţă aică în pământul

Domnescei

Nâstre

țări, mijlocul cel povă-

țuitor la calea -dreptăţei, adecă: pravila copringăt6re desăvârșită și cu

întrâga desluişire
de t6te pricinile câte privesc la chinonia norodului,

ca nică judecătorii

să nu

cerce

discolii
la hotărîri
.le

ce

ail a face, nici

ipotesiariă la drepturile lor să nu sufere năpăstuiri din vre-o
întunecare seaii nedeslușire a pravilelor; de aceea încă din anul
trecut, prin
Pitacul Domniei Mele, am orînduit într'adins pe dumnâ-lui
Vel Logofătul al străinilor pricini Atanasie Hristopolu și pe dumnâ-l
ui biv Vel
Clucerul Nistor, boeri cu sciinţă şi praxis-la ale. pravilelor, de
a întocmit acâstă: pravilă, ce vi se va arăta de către dumnâ-lui
Vel Logo-

.
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fătul de 'Ţâra-de-sus, care. şi de Domnia
Mea s'ati teorisit, s'a :chibzuit după cuviinţă cu deamănuntul şi s'aii întocmit t6tă coprinderea
ci cu cea mai cuviinci6să -orînduială şi întrâgă fiinţă a dreptăţei, dar
pentru ca nu cumvaşi să fi rămas cevaşi nepomenit întracâstă pravilnic6scă întocmire, dându-se uitărci, ori de către noi, seaii de către
întocmitorii sti, iată prin acest Domnesc al Nostru Pitac orînduim pe

prea sfinţia Vâstră şi pe dumnâ-vâstră şi cu deadinsul poruncim, ca pe
t6tă săptămâna adunându-vă cu toţii la un loc, Marţea şi Sâmbăta,
fără câtuşi

de puţină

pregetare. seaii :prelungire, să urmaţi a o teorisi

cu bună luare aminte .şi adăogând 'veri-ce veţi găsi lipsă şi de tre-:
buinţă a se mai întocmi, prin bună şi cuviinci6să chibzuire, să arătaţi Domniei Mele, prin obştâscă anafora,. ca: chibzuindu- se şi de către
Noi acele adăogiri, să. dăm apoi 'cuviinci6sa 'întărire şi hotărîre, spre
cea desăvârşită legiuire a aceșştii pravilnicesci întocmire, fără de întărgiere, ca să o trimitem de a se. Şi tipări. 'Tolco pisah pd. — 1817

!

Da

Febriarie 15.
pa

(Cod. LAXĂVII, na. 75 n
(Pecetea

gpd.)

EN

i,

Vel

-

Logofăt.

A

"In

16 Aprilio 1817 Domnitorul sscrie din noi să se grăbâscă lucrarea,

prin

un

Pitac

către

vilei.»

toţi” boerii hale. Si mazili: <a da sfîrşit toerioi: Pra-

spre acâsta către: “prea Sfinţia ta părinte. metropolite,
Dumnegdei, sfinţia „vostră. episcopilor. şi, dumn6-v6stră

"Se adresâză
iubitorilor de

Mele. halea
cinstiţi și credincioși „boerilor'; veliţi ai, Divanului, „Domniei,
Ci
Şi mazili : DR
Dumnâ-lui Vel Banul. Radu: Golescii. E
Spatăriei
biv Vel Banul Grigorie:-Brâncovânu, opistatul
aa
.
lescu
Creţu
Constantin
pi
pp
Grigorie Ghica. :
.
ii
pa

pipa

Yel. Vistier

:
„pu

ti»
*

>».

>:

io

:

"Vornic

Isaac: Ralet. .

Barbu
Istrate

biv Vel. Vornie

Creţulescu. . *:::

Constantin

Bălăcânu. :

u.
Vel Logoiăt A]Mihalache Mân

3: "? +»

-

"Văcărescu. :

Vornic Grigorie. Băl6nu.

|

i

|

mi

mii
n: Samurcaş. a
„biv. Vel. Vornie Constanti
».
r
2
-.: i :
:Jordache Slătinenu.
pp
a at
dorache Văcărescu. Pt
Teo
>
o
p
-

590

9.

."Dumneâ-lui

'biv. Vel'-Vornie:

popi»
»..u»

o.

i»

piu
pu
ri
pu.»

Logotăt-Mihalache Racoviţă:

om

.

pp
Dep

dai

„>...
o

„Did

mu

a

,

-

2: Logofăt Ştefan Belu.
>»: Vornie Petrache Ritoridis.

pa

di

Constantin 'Caliarh.

Logofăt Constantin 'Dudeseu.'
Yornie Dumitrache: Racoviţă.

>»

„2
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ot

> Logotăt

pu

da.

-

-.:

Constantin Filipescu.
“Scarlat Grădiştânu.:
„Ioan Știrbeiit.

Nicolae
“Xordache

5...

Golescu.

. ?

Sarii

Golescu,

Vel Logofăt Alexandru-Filipesecu. . i!
“biv Vel Logofăt Fotache Știrbei. .>
a. >».
. Toma Oreţuleseu;, î.--.
pop
oi
> :Spătarul Nicolescu.
“>
>
>»
Hatman Grigorie Ralea.
>
»
>» Vistierul Ioan Moscu. - .:::
Do
o
>
Grigorie Romanitis.
>
»
>»
Vornie Pană Costescu.
pp
>»
Dumitrache, Hrisoscoleii. ..
„5

„1
„>
>

Vel Logofăt Atanasie Hristopulo.
biv Vel Agă Costache Rasti..
>.»

Clucerul Nistor. |

'

“

.

. ..

o
-

- "Acest apel noniinalal acestui <sfaz de obşte». Eată cum este impri-

mat în josul anatoralei sâle; propunând; la 9 Iunie 1818, tipărirea co-

dicelui: al Ungro-Vlachiei Nectarie, Iosif Argeș, Constandie"
Buzăii,
Radu Golescu Vel Ban, Grigorie Brâncovânul biv Vel Ban, Constan
tin: Creţulescu biv Vel Ban,: Grigorie: Ghica biv -Vel Ban, Barbu
Văcărescu biv Vel Dvornic, Dumitraşco. Racoviţă biv Vel Dvornic
,
Istrate Creţulescu

Mihalache

Manu

biv

Vel. Dvornic, Constantin Bălăcânu

Vel Logofăt,

biv Vel Logol&t, Grigorie Filipescu biv Vel Dvornic,

Grigorie Bălânu biv Vel .Dvornic,. Iordache. Slătinânu
Vel Dvornic,
Constantin Caliarh biv Vel Dvornic; Constantin Dudesc
u Vel Dvornic,

Dumitrașco Racoviţă. biv.-Vel Dvornie,: Constantin ' Filipescu
biv Vel
Logofăt, Mihalache Racoviţă biv Vel Logofăt, Ioan Ştirbeiti Vel
Dvornic,
Petrache Ritoridis biv Vel Dvornie,: Constantin “Filipescu
Vel Logofăt,
Iordache Golescu biv Vel Logofăt, Alexandru Filipescu biv Vel
LogoI&, Alexandru Ghica. Vel Logolst, Atanasie Hristopulo biv
Vel Logoitt, Nicolae Văcărescu Vel: Logoist, Grigorie Ralea Vel -Logofă
t,
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Romanitis biv :Vel Visticr,
Constantin Golescu Vel Iatman,: Grig:orie
Cornescu el: Dvornie şi
e.
Mihalach
Pană Costoscu biv Vel Dvornie,
tt
Ta
Pee
tii
Costache Nasti biv Vel: Agă.
i
at
atatia

Adunare: a convocată coreotâză “brooctatul « codice..
Aci o întrebare

care, sa

agitat

_ ; i: „ N i

de,;multe. ori, în faţa, trebunalelor

papii
e
nâstre: Când, a iost promulgat, codieole, Caragea? .
ar, urma
nesc
româ
elui
codic
ea
frunt
în,
Din. pitacul domnesc tipărit
să qicem,

că încă.în

1817

a fost promulgat

acest, codice.

;

23

Aprilie, 1817, “din
Adevărat că lucrarea este aprâpe terminată. în,
aro încă de a desbate
următorul pitac' se vede însă că Adunarea mai
a
Eat
asupra proiectului.
«Fiind-că

Domnia
se mai

de

la dumnâ-lui

Vel. Logofătul de

“Vera-de-sus

am

luat

'săvîrşit, “răiiâind a
Mea pliroforic;.ecă: teoria pravilelo” sai:
ce: Ose-

nări. de
face! chibzuire, la: vre: o, câte-va' însem

bit aţi mai făcut! preoa

adaosuri,

fiindii“că în
sfinţia i vostrăi: şi. "dumnâ-vâstră, ȘI

ss: 20:
dată prin: 'Pitae: de: mal înainte,
porunca "Domnici! Mele, ce -este:
pravilelor; ca unui

se dea sfîrşit! teorici:
prinde. ca cât mai în grabă să
vedem; “că: stai: făcut : “prea; multă
luerii folositor obştici,. şi împotrivă.
â
poruncim, ca negreşit să: începeţi!
întârgiere până acum, “de: aceea
'Domla
qi,
Sâmbăta; la aoii&ie6suri 'din'
vă aduna cu' toţii Mârţea seaii:
ă,; să daţi
tâtă silinţa, fără mai multă zăbav
nâsea Nâstră curte şi puind
însemnări 'de

mai faceţi 'asupră: -aceloi
sfîrşit şi chibzuirci ce 'este':să
sce. "Foleo
e este de: când: se “preliunge
adaosuri, căci îndestulă vrem
a
A i
pisah gp4.—1817 Aprilie 16.
sto
Aa
21.):
fra
PII,
„(Cate LXXĂ

it

ii
stati împotrivă. diverse; acte.
îi pentr” căeălaroa!îi coaidelit
este |
Mai întâiu, Adunarcă,, “convocată
anaforă.
decât în 9 Iunie 1818. Actstă
sI
:
i
sintă anaforaoa lucrării sale
m
la finea. „codicelui imprimat:
DR
ai
cea următâre, publicaţă:
zii
i

ditea. amafera
otătul de “ŢEra-ae-sus, caîntocmit.
Log
:
!
Vel
i
-lu
n
du
la
ao!
Pit
lele ce s ai,
ravi
.
pr
în:
IE
i,
vil
pra
DDR
tru
ii
i în Cod pen
cita rai
RC
coic
d: i! "gospoăr. “zorile olanis
ovo
“Vo
eă
ag
Car
hi:
org
I& 'Zoan, Ghi
A e, dumri6: ta Vel Logo!
erule, al 'Domniei. Mel
Cinstite şi cr edincios,, “Do
sfat de. „obste: al, “pă
pentru; pravilile; ce prin..
că
ndfii
s,
-su
-de
âra
“Țe
de
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rinţilor arhierei şi al dumnâ-lor boerilor sai întocmit de Domnia Mea,
ni s'aii făcut rugăciune prin obștâscă anafora a: preaosfințiţilor și a
dumnâ-lor, de la 9 ale acestei luni, ca să se tipărâscă; de aceea poruncim dumnâ-tale, ca tipărindu-se trupurile pravilelor ce sunt scrise în
limba românâscă să so trâcă'la sfîrşitul fie-căruia trup în parte și mai
sus'arătata obştâsea anatora din cuvînt în cuvint împreună cu t6to
iscăliturile ce se văd într'însa, apoi! să se dea mai sus numita anafora

lă sfinta Metropolie, ca să steă acolo în păstrare dimpreună și cu acest

domnesc al nostru pitac, tolco pisah gpd.—1818
îi
(Cod, LXXXVII, pag. 76)
EERO
(Pecetea pd.)

Iunie 2.
"Vel
Sa

:
e
Logofăt.

-:
a

-

„Nu. puteă fi promulgat codicele în 1817 pentru că'el fu.
imprimat
numai în 1818, la tipografia de la Cişmeaoa Mavrogheni.
(1)

i Numaila 28 Iunie, acelaş. an, marele Logofăt C. Bălăc
eanu dă exem- |
plarul pregătit de tipar şi. gice că, «am. protocolit
tâte aceste pravili

după isvâdele ce prin sfat de obşte s'aii alcățuit şi găsindu-le întocm
ai

aşegate din cuvînt în cuvînt şi fără câtuşi: de puţină
schimbare, leam adever
şi.it.
însumi cu iscălitura în tâte foile, precum se vede : în

dos, punându-se. şi luminată pecetea Mărici Sale la fie-care
f6ic.—1818

Iunie 23.» .

„. După

e

Ma

i

De

acest exemplar .protocolit-de marele Logotăt

Acâs
nu e gata,
ta
decât în August 1818.

se face tipărirea.

Su

|

(1) Zacă titlul condicci lui Caragea: degiSupe

A upk

puzanarSaSn

ui

nik

npanocaatuui
Sasu

A Caut

SEAZASWTepio 4 rearz Ovyrponaayia lu Iwan Tawvprie Rapauk
Ah. *
„Cu tâte cheltuelile d-lui Constantin Caracaş doftor şi d-lui
Cline6nu Biv Vel Stolnie şi d-lui Dumitru Toplicânul Biv. 'Răducanul
„_ Tipărită. în privileghiata tipografie a dumne-lor, ot Cişme Vel Sluger,
aua reposa-

tului întru fericire Domn Mavrogheni, din Bucure
sci, 1818.
:-.-.
"Apoi urmâză legea.
La urma volumlui: 6ste anaforaoa. obștâscă a părinţi
lor arhierei și a
dumnâ-lor veliţii boeri din 9 Iunie 1818.
*
se In prefaţă cetim: «Ţara Românâscă având din vechim
e can6ne.pentru
cele în partea dreptăţei ale locuitorilor săi, ale
sâle neserise şi nedes„luşite obiceiuri și ale condicei s6le puţine şi aii
desăvîrşit pravile în
Scris......De

aceea era siliți a năzui la pravilele Impărătesci ale Romanilor şi ase sluji cu .tâte aceste pravile fără deosebire; așa dar uluindu-se cu trei tocmiri de pravile adecă a obiceiurilor,
a' condicei şi a
Romanilor, ur-amă
nu: avea nicăo Pravilă o

a

ISTORIA

o

a

La 9 August 1818 pentru 1 Sept.
sei codice de lege, prin următorul

3

Ioan

1818, Caragea VV. promulgă noul
săi pitae rămas inedit până la
relative

noi, ca

şi multe

alte

Gheorghe

Caragea

Voevod

aflarea lui de
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lui:

la domnia

zemle vlaliscoie.

îi gospodar

r de Dumnedeii episcopi,
Prea sfinţia ta părinte Metropolite, iubitorilo
i boerilor veliţi ai Divanului
şi dumnâ-vâstră cinstiţilor şi credincioş
„din începutul domnescei n6stro
Domnici Mele halea şi mazilă, precum
acestei
e ni sai
oblăduiri, co din dumnedecasca proni

de Dumnegeit

contenit de apururea nu numai

ţeară, n-am

păzită

a cugetă, ci şi în faptă

încredinţat asupra

a pune ori-co am chibzuit

de

că .privesce

de
şi în

sunt
cere şi fericire tuturor celor ce
parte şi de obşte, spre buna petre
ne-am silit Qupă cuviinţă din t6tă
sub a nâstră 'oblăduire. Aşijderea
de judoor de obşte), ca şi la pricinele
vîrtutea (precum este sciut tutur
a sa întregime, vănându-se şi ;deslu
căți să se păzâscă dreptatea întru
din
i,
pricin
adevărată fiinţă a ficş-căreia
şindu-se fără de părtiniro cea
acopere adeînvăluirea a oră-ce
virul şi dreptatea,

fel de întâmplare
ca una co numai

schimonosită fiinţă se pâte

ce ar putoă
printra sa

păzi datoria bunei

ca să
neschimbată.

şi ne-

cuviinţea fieş-căruia

tă chinonie și
uesce întru: norod o ferici
către altul, din care se alcăt
mai cu adaos
dorită şi folositâre alcătuire,
ci
obşti
dar
ă
acâst
prin Sfat
petrecere,
uirii datorie, am întocmit
oblăd
a
după
Mea,
ia.
dovind-o Domn
ce este adunată
cu destulă ostenâlă, pravila
de obşte, (precum osto sciut)
din obieeiurilo |
şi
sca .condică.
lnicâ
pravi
din
li:i
pravi
din împărătescile
şi destuşind-o: după
până acum, alcătuind-o
t
urma
s'aii
ce
ai fost prin
,
pămîntului
cu bună orînduială, în cât.
şi
t
cuvîn
ului
drept
âscă, cât
povăţuirea.
în tipar; atât în limba român
dat
şi
sai
lă
pravi
putinţă, caro
urmeză. după
-că acâstă bună întocmire
fiind
şi
scă,
grecâ
la gi întâi
de
limba
ca
în
şi
lucrare, de: accea: hotărin
în
şi
une
tâte Jude
so.p
a
ă
cuviinţă
să îmoep
se pue îm lucrare Și
să
e
embr
căreia
Sepl
ale
de
a viitorului.
după acâstă pravilă,
nelo.
prici
ă
judec
a
să
cătoviile ţercă
Vel Logofeto de Țera-de-sus,

dumnâ-talo
dată
trupuri tipărite poruncim.
tă, însă astă una
ea de mai ;j0s arăta
mnar
înse
după

sud
de la tipografia Rimnicului din tot
sosi
vor
până
scă,
grece
ea
din cole
i se 'vor. împărţi. $i dintr'acel m. ȘI
acu
a şi cole românescă şi atunc

se şi împarţă

Vilce
după acâstă

însemnare. . Iar po de

e,se. facă.
altă partsă.
domnâscă
politie, cât şi prin t6tă

aţii, atât, aică în
ale
domnescile nostre public
tată, anlar daproţitotipa: aresusiaaară
ea RRde mai aaţ
der
rin
i
cop
gr
ă
dup
ba
lim
ră,
în
ţea
COL
n6stră' N
de mână
Ai
două trupuri scrise
acestei pravili, adecă
VA.

Urcchiă.— Tom.

cele:

X.- Istoria

.

Românilor.
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câscă și altul în limba românâscă, care sunt adeverite cu însăși iscălitura şi.pecetea Domniei Mele, să se dea a stă în păstrare la sf. Metropolie. Zolco 'pisa/h: . gpd.—1818. August 9. .
(Cod. LĂAXVII,

fila 340 v.)

(1).

Trupuri

>

pe

a
": (Pecetea gpd.)
asa

Logofăt. (1)

|

Divanul

Du la Visterie,
5

Vel

. „la. sf. Metropolie “i la trei episcopii.

1. ,„la

i

E

A

i

dumnâ-lor

veliţilor..

.

;

|

_

la cină departamentură de 'aici, însă de 7, de 8 şi Criminalion,

spătăria şi agia,

-

;: “1: --la-departamentul străinilor. : :
a
a
zei, i8: «la Divanul Craiovei i departamentul de 4 şi Criminalion de

tg
n n...Q0010,
N
„1100 la'sfînta Metrop olic,ca să se
i
17 la 17 judeţe.
“132
..

i
po

y

afle.

.
„

Cărţi legale
ce s'aii trimes cu 'pravilele pământului la t6te judefele;
„sati trimis şi la: Craiova, iar

la episcopii îi la departamenturi.

„şi, la. Metvopolie,
s'aii drimes cu pitacele. dummnâ-lui
E
„su Fetul î-cu copie după pitacul domnesc.

Vel. Logo-

_PDumnâ-v6stră ispravnicilor ot sud ......:.:. sănătate, Fiind-că din

începutul: domnescei n6stre oblăduiri,ce din dumnegeeasca 'pronie ni
„S'ail încredinţat, asupra acestei de Dumnedeii: păzită ţeară, n'am contenit: de: apurureu,-nu.numai

de a cugetă,ci şi în faptă de a pune

ori-

ce am chibzuit că. privesce în parte şi de obşte spre bună petrecere
Și, fericire. tuturor

celor ce sunt sub

a nâstră

oblăduire,

am silit după cuviință din tâtă virtutea (precum

aşijderea .ne-

este sciut tuturor de

obşte),
ca şi la pricinele de judecăţi
'să se păzâscă dreptatea întru a
sa; întregime, vănându-se şi desluşindu-se fără de părtinire: cea : adevăraţă fiinţă a fie-căreia pricini din învăluirea a ori-ce fel de întîmplare,
ce „ar put6 ca să. acopere drepţatea şi adevărul, ca' una ce numai
printr'a sa neschimbată şi neschimonosită
ființă se pote păzi datoria
bunei cunoscinţe a fieş-căruia către altul, din care se alcătuesce între

norod :0' fericită 'chinonie şi -petrecere. Acâstă dar
dorită! folositâre

alcătuire

mai

cu

adaos

dorind-o

obștiei de folos şi

Domnia.

Mea,

după

a oblăduirei datorie, am întocmit prin Sfat de obște (precum este sciut)
cu destulă ostenâlă' Pravila ce este adunată din împ&rătescile pravili'
i- din pravilnicâsea condică şi obiceiurile pămîntului, ce sai urmat
pană: acum, alcătuindu-o şi desluşind-o. după povăţuirea dreptului cuvint și cu bună orînduială in cât ai fost prin putinţă, care pravilă s'au
şi. dat în tipar, atât în limba românâscă „cât. şi în limbă: grecâscă..şi
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Deci pe viitor se va sci de cei interesaţi, că data de la care codicole Caragea s'a aplicat în ţcră, fu cea de 1 Septembre 1818. (1) -:
In vedere cu acâstă punere în vigdre a codicelui, Caragea dispune,
cu pitacul domnesc ce dăm în notă:
m
«) Impărțireala locurile arătate în lista din notă a câte un exem-plar din pravilă, <însă astă ună: dată din cole grecosci, până vor sosi
de la tipografia Rimnicului din sud Văâleca (2) şi cele românescă şi
atunci se vor împărţi şi .dintr'acelea tot după acâstă însemnare.
b) «Să se facă acum şi domnescile n6stre publicaţii, atât aici în poşi

litie, cât

prin

t6tă

domnâsea

nâstră

ţ6ră,

după

coprinderea.

de

e

|

|

mai sus.»

c) « Prolotipa» acestei pravile, adecă celo două scrise de mână în limba
grecâscă şi altul în limba românâscă, cari sunt adeverite cu însăşi
iscălitura şi pecetea Domnici Mele, să se dea a sta în păstrare la sf.

a

Metropolie. (3) :

fiind-că acâstă "bună întocmire urmâză după cuviinţă a se pune și în
lucrare, de aceea: hotărîm, ca de la qintâiii a viitorului Septembre să
se puec în lucrare şi să încâpă judecătoriile ţărei a judecă pricinelo
după acâstă pravilă a pămîntului, din ale căruia trupuri tipărite să
se împarţă, însă astă ună dată din cele grecesci, până vor sosi dela
tipografia Rîmnicului şi cele românesci; iată se trimite şi dumnâ-vâstră
una, după care întocmai să aveţi a fi următori la pricinele de judecaţi
ce veţi căută de la dintiiii a viitorului Septembre, precum poruncim
mai sus, care pravilă dându-se sub îngrijirea şi păstrarea condicarului
judoţului, să nu fie volnici, nici ispravnicii, nici judecătorii, nici alţii
nimeni

a i-o luă

de

la

mâni,

ci unde

va

fi trebuinţă

să se

aducă

do

condicar şi iarăşi de către el să se ieă, şi condicarul dând adeverinţă
de primire, să trimiteţi acea adeverinţă la logofteţia Divanului, a stă
în păstrare; cum şi când se va întîmplă a se schimbă condicarul să
se facă

teslim
la cel noi

condicar,

asemenea.

cu

adeverinţă;

de

care

să avem Domnia Mea însciinţare şi fiţi sănătoşi.—1818 August 12.
“Tar la Divanul Craiovei, s'aii făcut cu acâstă deosebire adocă: ca la
acele 5 judeţe i la departamenturi şi la episcopie să se împarţă de
către

dumnâ-lui

(Coa.

Caimacamul.

LAXXVII,

.

a

fila $5-»,

(1) On. d-l avocat Crătunescu a câștigat un

frumos proces, cu do-

cumentul. nieii fixând data esactă a promulgărei codului Caragea.
(2) So pare că ediţiunea Codicei dela tipografia cot Cișmeaoa luă
' numai după ce se vădu că ediMavrogheni a fost pusă în lucrare
AR
ţiunea' dela Râmnic nu era posibilă. |
(3) Eacă pitacul domnesc şi socotâla exemplarelor împărţite în ţeră,
ori date în păstrarea metropolici:
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„Nu esto locul de a studia mai
numele lui Ioan Caragea. Operă
rat ţăranului

numai

atâta

URECIIIĂ

de aprâpe noul codice, care pârtă
a oligarchiei boeresci, ca a asigu-

dreptate,

cât cu

ea

nu

se

aducea

ştirbire

privilegiatei clase boeresci. Din capul locului, codicelo. stabilesee clasificațiunea naţiunei după noroc, iar nu după drept, în «slovogi, robi
şi slobodiţi» (pag. 1). Femeci, din capul locului, i se nâgă ori-ce părtășie la interesele publice:
e
|
«Numai
«Numai

bărbaţii se fac boeri, judecători 'şi ocîrmuitori obstesci.!
bărbaţii se fac archierei, preoţi şi diaconi.»
|
“Femeile sunt depărtate de tâte cinurile politicescei stăpîniri şi slujbe
publice (cap. « pag. 1)
A
|
NE

"Cu deosebire este a se interă din acest noii codice unele disposiţiuni

Oa
a

„la sf. metropolie i la trei episcopii.
la Divanul dumnâ-lor veliţilor boeri.
la Visterie.

1
3
„19

„109
1

|

la cinci

departamenturi,

însă

de 7, de $,. de: Criminalion. -Spă-

tărie şi Agie.
ae
la Departamentul str&inilor.
|
e
la Divanul Craiovei, la departamentul -de 4 și Criminalion -de
acolo.
a
la 17 judeţe.

.

la sf. metropolie.

pravilă grecâscă scrisă de mână şi întărită cu luminată pecâtea şi iscălitura Mărici sale prea Înălţatului nostru Domn.

1: pravilă greeâscă tipărită.
m
1 anaforă obştâscă prin care se r6gă Măriei sale a 'se tipări pra“vila scrisă, în lât 1818 Iunie
9.
-. DI

“TI

|

80
1

luminat pitac cu l6t 1817 Iunie 22, poruneitor către dumnâ-lui
Vel logofătul do 'Ţâra:de-sus, ca aceeaşi obştâscă anaforă să
“se tipărâscă la sfîrșitul pravilei cu tte iscăliturile 'ce “sunt
în anaforă,

împreună

pecetea opd.

|

cu pitacul şi să se dea

în păstrare

la

sf. metropolie.
o
Și
Ac6stă mai sus arătată după luminată poriincă s'a primit în păstrare la sf. metropolie.
|
Ioan Laţcov Pitar.
adecă opt-decă pravili grecosci legate,
-. : .i:
pravilă rumânâscă scrisă cu mâna și pecetluită în tote foile cu

e

Sa

,

- Aceste mai sus arătate, după luminat pitac pd. s'au primit în păstrare la sf. metropolie împreună şi cu pitacul domnesca. — 1818 Noembre 29.
Lc
DE
Ioan

Laţcov.

__
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de la cap.6, unde se tratâză despre clacă. art.:1, qice tendenţios, că
claca esto o foemâlă între stăpânul moşici şi ţăranul, care e primit de

stăpin să şedă poe moşie. Cu asemenea disposiţiune ţăranul nu mai are
drept la pămînt, ci numai suferit de proprietarul adevărat.
Duşmăndsă pentru ţăran este şi disposiţiunea de la art. 2 care de:
clară nul şi ncadmis do lege acordul ce un proprietar de moşie mai
omenos

ar face

de

acum

înainte

12 gile de clacă, cum.s'aii

cu ţăranii sâi, reducându-le

din

cele

redus pe la mănăstiri în domnia lui Mavro-

ehoni şi de atunci încâce. Noua legiuire are aerul de a nu încărcă
mai mult pe ţtran decum s'a stabilit «pontul» prin urbariul lui Mavrocordat, căci art. 2 mânţine claca de 12 gile. Imediat însă, în alţi arti-

coli, o adaogă

sub diverse forme. Aşă la art. 4:mai încarcă pe ţăran

cu căto o qi do arătură, primăveara, su tâmna. Apoi țăranul va da
un car cu lemne la Crăciun, cărându-l ori la moşia boorului scii anume
bunul ine

Prin art. 5 legea nout transformă după
claca în bani, socotind dioa .câte 1-l0ă.

Prin art.

al

moşiorului,

do. via lui, dacă no: lu

10 se despropriotăresco” țăranul

creză 4 ani.
Prin art. 11 şi 12

=

E

la un loc cu depărtarea. . de 6 c6suri.

sc: menţine monspolul spirtdseer

Ia
şi - al băcâniei

i
.
pe s6ma bocrului moşier.:
mi
moșierilor.
Art. 13 stabilesca monopolul morilor în favorea
Art,

ţăranului ' dreptul

14 ridică

de

în: Dunăre, dacă

a vînă pesce

în gârlele ce tree
nu va da deciuială proprietarului riveran.: Numai
.
pe moşie pâte pescui țăranul fără deciuială.
este
moștenitori
de
fără
In art. 16 se dispune, că ţăranul care mâre
a
clironomisit, nu de stat, ci de stăpînul moșiei.

Dar apoi câte nu se ică

Din

20 veare de

ţbranului,

vin" ale

clăi. de

grâii,

orz,

meiil,

exceptând

acum

noua

lege

10

după

de la ţăran,

moşierul

i se ieă una

art.

glăsuirea

16 _19!

îi'ieă una domnescă. Din

de moșier.

Asemene

din'10 clăă

ţăranul e dator să aducă 4 baniţe
de fîn. Din tot pogonul de porumb;
baniţa de 22 oca! Și în genere,
de porumb bătut iar 8 cocoloşi, cu
produceri ale muncei li, ne mai
va da geciuială din tâte cele-l-alte
vici ţăr ii

lui. Ba cee mai mult:

nici

grădinci,

produsele

ori

a

cu caru
tote acestea ţăranul e dator să le care

va.
încă tot nu ajunge: țăranul
său la casa boerâscă de: pe moşie. Şi bani
de fie-care stup. de albine,
mai

fi obligat,

ca să plătescă

câte 2 bani de fie-ce
de fie-co turmă

sțână, brânqă

de

câte 3

capră, iarna şi veara,

oi, între Buna-Vestire

și câte un miel

şi un leii

şi si. Gheorghe, şi de „iorcaro

s6i bani, după tocmâlă, adecă la discreţiunea moșierului
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Un articol: final asupra căruia atragem 'atențiunea lectorilor noştri
este acela prin care se face iarăşi neterminabile procesele, putând
apelă col care perde un proces, casarea sentinţei judecătoresci «la trei
domnii». Ac6stă revenire la o vechiă şi rea procedere, care fusese înlăturată

sub

regimul

muscălesc,

va

fi şi ea o causă

de

stingere,

prin

choltuelilo de judecăţi, a multor sate de moșneni.
Urmărind acum
tițio,

înregistrăm

deosebi actele din anii 1817-1819 rotoritro la juspe

cele

următâre:

.

1) Pitacul din -27 Martie 1818 prin care Domnitorul îndemnă din noii
la lucru harnic pre boerii divaniţi, hotărindu-le orele 'de lucru și cum
că să nu se permiţă intrarea în tribunal de Gmeni străini proceselor
«ca să nu se facă hazmodie: și să deă

rilor de pe afară, «ca să nu ș6gă

precădere

proceselor

aici perind în cheltuială.»

locuito-

Domni-

torul ordonă, că procesele celor din. Bucuresci să se caute în „ordine
cronologică. (1)
2) O importantă disposiţiune so ieă în 8 Iulie 1815: Dominitorul otărăsce

inamovibilitatea logofeţiloral III-lea dela Departamenturi din Bucuresci.

Dâsa schimbare a judecătorilor de la aceste

instanţe,

făch necesară

„permanorea la ele a logofătului al III-lea, care așă represintă continuitatea
la judecătorie

şi eră

singurul

în anumite cause? (2)-

în. stare

să scie. când

Dai

şi ce

s'a

hotărît

Sa

3) Nemoralitatea se întinsese toi mai mare în societate. Sub înriurirea
fatală a ocupaţiunei. rusesci,. legăturile familiei erai . pe. di ce treceă
tot mai relaxate.
i

I6n Ghica ne spune, că însuşi domnitorul. nu prea ţins s6mă do
cinstea căsătoriei. Deşi însurat, lui îi plăc6 femeile tot aşă de mult, cât

şi fiului s&ii, lui Beizadea. Costache Caragea. Şi acesta

eu domniţa Ralu Moruzi, ceea ce nu-l va împedică

cu vechia.

deprindere

de a

duce scandalul

va fi căsătorit

să-şi urmeze înainte

în . casele -boerescă, ba

şi

neguţătoresei. Caragea vodă, după cum ne spune ]. Ghica, când puneă
ochiul pe câte o nevastă, trimitea pe bărbatul ei. într'o slujbă .depărtată, la trebuinţă îl surghiuneă şi apoi .... restul':se înţelege.
De altă parte Beizadea Costache, «tînăr frumos»;nu av6 altă ocupaţiune
decât a cătă să scâtă din firo cucânele cele tinere. şi: plăcute.. EL se

înhăitase cu câţi-va feciori de boori şi băteaii mahalalele dioa și nptea.
O

dată, fiind

(1) Vegi

actul

urmărit

de bărbatul

în anexe

după

(2) Vedi anexa după

cod.

cod. LXXVII,

uneia

LĂĂV,

fila 219,

din

conchistele

fila 179.

sale, cu
« .care

tea

a
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se preâmblă în trăsură, şi vădându-se strimtorat de aprâpe, scâte:pistolul
şi trage 'să îmnpusce pe soţul trădat. Glonţul însă înnemoresce. în:.unul
din caii lui. Calul cade din ham şi beizadâoa. scapă: cu: chica topor.
A doua di femeea adulteră 'era isgonită de sub strâşina' conjugală și
ee
o
DI
.
locuitorii improvizară cântecul:

C..al
La

mine

să fi,
fost e...
să nu mai

vii!

e

me

.

E de mirare, că după ce spiritualul autor al: e Serisorilors” aminteste:
asemene fapte, adaogă a dice, că: «pe vremea aceea .nu era lucrii lesne:

do a fi galant şi nu fie cine îndrăzniă:a face curte». (1)... -,

“

pe femei, ca. pedâpsă: după.
Deacă protopopii nu mai puteai ștrăfui
moralizarea familiei, — să
—:spre
util
păcătuiro, Ioan Caragea credu
dea un decret prin care să reguleze::ped6psa pentru femeea seaii băi-

cât
batul abătut de la' datoriile conjugale. Nu atât 'pedepse personale,
noua. disposiţiune contra . feprevede .,
— tre
perderăi materiale, din zes
ti
0
cc
.
)
2
(
moilor necinstite.
:
EI
)

a

(1) «Scrisori»

pag. 35.
1881, sci
de IL. Ghica, Bucure

(9) Bacă chiar aci. acâstă. disposiţiune:. .
Proces de: căsnicie pentru
piu

i

nevastă şi

pm

ii:

i

i

aa

i

mii

i

bărbat care “nai petreo::cinstil

îi E
Şi CĂSNÂCOSE

atit e

ati

iii stat
ii

de Dumnegdeii: episcopi,
Preaosfinţia ta părinte Metropolite, iubitorilor
Domnici Mele, că sunt:
ului
Divan
ai
boeri
veliţi:
.
cinstiţilor. şi credincioşi
“unul către altul: de-o.
datori cei după lege luaţi: în căsătorie: a av6
bărbatul -a fi “eu :0t-:
însă
dînşii,
potrivă dragoste şi:credinţă şi între:
o învaţă,; şi legea.
firea
șI
acâsta
erea,
supun
cu
cârmuirea şi muierea
decasca poruncă:
dumne
după
îi povăţuesce şi însăși adevărata credinţă
ţi:și că de o:
însoţi
cei:
la.
folos
de
şi:
ne învaţă, ca: nisce lucruri sfinto
legiuita lor:
pentru
şi muiorea

cât
“potrivă dreptate dobândesce bărbatul,
:
în „tote:
ră o sciți forte bine
-vâst
dumnâ
și
ta
nţia
osfi
însoţire,şi prea
în domnescul nostru Divan, fioș-

dilele judecând, cum şi Domnia: Mea
ri; având povaţă pravilele împcăruia dându-i dreptăţile legiutei însoţi
„condică,. dar că pravila care. şi:
rătesci : şi. întocmirile pravilnicescei
tStă
îndrepteză :pe . cel ce : veţuese : în.
dumnâ-vâstră o.'sciţi: precum
întei:
legiui
folosul
11: dă
căruia
“viaţa lor cinstit şi cu credinţă și fiela
e”
supun
îl;
!
virtos
mai
şi;
uri
soţiri, aşă îi şi: lipsesce de: acele folos
;.unul' .
ță
credin
și
cinste
:lor
orata
îndat
învinovăţiri, când. nu-şi: vor păzi
-.
mustrarea :cugetului :la: fapte necuvi
către altul, abătându-se fără de
ă păzindui-se:

la alte.rele urmăr
şi
âse, după cum vedem: pravila :acâsta
s':asupra celor :ce :merg:
vîrto
mal
şi
şi urmându-se asupra muierilor
împlini anul jălei; păgubindu-le
spre al doilea căsătorie până a nu-și
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In 23 Decembre 1815, Ioan Caragea dă un noii nizam fixând cine
de a plăti spesele de judecată «dani-speselo». Nizamul dispune:
<Ori-ce judecător la hotărîrea sa, să poruncâscă celui ce aii r&de judecată, ca să plătâscă toate cheltuelile, ce s'au făcut în ju-

decată. (log. împărătâscă, cap. 9).

|

«Acoste sunt cole ce se dic memfesee

Se
(7!) dani-spese.»

de tot folosul celor lăsate cu diată; numai pentru o necuviinci6să faptă
a curvici

muerilor celor cu bărbaţi, nici

păzindu-se

vede:n,

nici urmân-

du-se după t6tă putinţa, ci încă unele dintr'însele vrednice fiind de osîndă

pentru

că nu

păzesc

cele

cuviinci6se

ale cununici,

socotind

că ai tot

acele drepturi ca şi cele ce păzesc şi cinstese înţelepciunea, fără de
sfială au îndrăsnit a se ivi și cu jălbi, cerând folosurile cununii, lipsă

de zestre şi cheltuială de hrană, în vremo co pravila, ca pe nisce preacurve le dopărtâză nu numai de tot folosul cununie, ci însuşi de
zestrea lor, supuindu-le şi la alte mai mari învinovăţiri, care a lor

împotrivă şi fără de ruşine urmare ne mai putendu-se suferi de acum
înainte, cu a nu se pedepsi acest fel de muieri preacurve,ci precum

la cele-l-alte rele urmări ale lor se păzesce pravila şi li se pune în
faptă osînda, așă ca un lucru trebuincios judecăm osînda şi ped6psa,
ce este orînduită împotriva preacuryvici; drept aceea legiuim, și măcar

deşi

este

mai

cu

scădere

acâsta

din: cât

poruncese

pravilele,

dar

mai

cu drept şi mai .cu folos fiind către neînfrinarea şi nepedeapsa acestor
fel de muieră, hotărîm, ca de acum înainte trăgându-și bărbatul soţia

lui în judecată

cu nume de curvă

şi o va dovedi

înt'acest chip, acea

muiere, spre ped6psa vinei ci, să se trimiţă la mănăstire de călugăriţe
în soroc de un an, iar nu de doi, precum poruncese pravilele,şi băr-

batul într'acâstă „vreme de va'vreă să-şi mai ică muierea, ca un bărbat
pe soţia lui, slobod este, dar de nu va vreă,

şi cu cuvînt.drept va cere

carte de despărţire, să nu aibă a câștigă t6tă zestrea precum poruncese pravilele, ci numai lipsa, care - se înţelege a-i -da zestrea numai
câtă se află și după cum so 'va fi aflând, iar pentru : lipsa zestrei şi
exoprica să nu se îndatoreze bărbatul la plată, ci acea lipsă să o plă-

tescă muierea

spre

osîndă, şi să fio câştige bărbatului

copil, iar având copii să se păstreze ca un
lor, iar osînda bărbaţilor când vre-o muiere
vre-unul, după: cum coprinde pravilele, să fie
cesc şi s'au urmat până acum; pentru aceea

de nu vor:avâ

amanet pe numele copii-:
va, trage în judecată pe
tot aceea precum :porunporuncim dumnâ-tale Vel

Logofete de “Ţâra-de-sus, după ce se va -trece. în condica Divanului
acestă întocmită poruncă a Domniei Melo, să o citesci întru audire la

dumnâ-lor

tamentură

veliţii boeri, apoi să se trimiţă copii după dînsa la depar-

şi la isprăvnicaturi i la Divanul Domnioi: Mele

din Craiova,

spro a se face cunoscută
la t6te judecăţile, ca după .acâsta.: do
inainte

să îndrepteze

judecăţile

și

acum

anaforalele: de câte ori--se.va

în-

tîmplă acest fel de pricini între bărbat cu muiere.—1815 Septembre 25,

(Cod. LAXIV,

fila 225]...

e

Nae
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de va găsi pe pîrit, nu ca un minciunos judâcându-se,

ci ca pentru lucru de care are îndoială în adevăr, acela. scapă de
|
a
:
.: .. .
osîinda cheliuclei judecăţei.
3) Când cinovaşi se va duce la aită judecătorie, afară din eparhia
sa, şi pîrişul

nu

va

da

sfirşit judecăţei, seaii nu

va. putea

dovedi

pi-

să cerce perile ce aii făcut, acela se cuvine, ca un .pîriş minciunos,
depsa fiscală şi să plătescă tote cheltuelile ce aii făcut pîritul în ju- .
a
decata seaii pe drum. (1)
5. In

anul

1816

Caragea

Ioan

reînnoesce, la 5 Febr. cireularea.

către

veliţii boeri, îndemnândui, să vină regulat la Divan. Deacă văd că ai
de căutat

prea

să vină că

procese,

multe

şi după

amiadi,

nu numai

E
i
în Grele matinale.
ordonă
Caragea
Ioan.
Câte-va luni după acâsta, la 22 Aprilie 1816,
să so încâpă Divanul la 1 oră din gi (6.ore de diminâţă). - :

în justiţie fatala
G.In anul acosta, cu mai multă stăruinţă, se aplică
proceselor din- .
judecarea
în
consulaţilor:
intorvenire a dragomanilor.
se recunoscuse

anuar,

administraţiunea rusâscă,la

Doja sub

şi sudiţi.

“tre pămînteni

1808

consulilor. dreptul

de: a asiste: cu un staroste

un supus

străin cu un pămîntean. (2)

la procesele supușilor lor. La 12 Maiu 1816 Domnitorul scrie lui Aga,
Spătarului şi la Criminalion, că deapururea să vestâscă pe consulul respectiv, do câte

ori-are a judeca

Cunoscute sunt gravele consecinţi ce ai suferit ambele principate,
cu
din asemene aplicare în. ele a convenţiunilor consulare ale Turciei
(1) Vegi

după cod. LXXIV, fila 233,

actul la anexe

- (2) Iată acest act fatal:

pr

ea

Da

i
ap

ae

ca când. va . avea vre-un sudil judecată, să dea
Pitac la Spătar,
sc...
“de scire şi la consulatul

.

dar -zemle. Vlahiscoie.—
Ia Ioan Gheorghe Caragea. Voevod î gospo
e, ca. de acum înainte
Spătar
Poruncim' Domnia Mea dumnâ-tale. Vel
când vei prinde

'sudiţi, veri al căruia consulat de aici, la
din. ul
vre-un
rtamentului
bnică şi se va aduce la judecata „Depa

vre-o. faptă netre
şi a se judeca, îndată să se dea
Spătăriei, sprea i.se cerceta pricina
uiască om Și din partea. acoorînd
se
să
ca
de sciro la consulatul s&ă,
cercetare a judecăţei. 'Tolco

„

lui consulat de a veni să fie faţă la acea. ae
spd.—1816 Maui Lc i
pisah

|

od.

(Cod,

LNXIV

a

(Pecetea gpd.)

[fila

Fi

J

aa

.

Da
E

D

“Vel

Logofăt,

şi la Criminalion.-Asemeneca pitae saii făcut și la Agie
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Europene.

Numai

sub

Cuza

Vodă

putu

scăpă.ţâra

de

ase-

mono situaţiune deotestabilă.
ae
7. O altă disposiţiune din 1816 este acea relativă la falimente. Se în- mulţiseră falimentele fraudulse întrun mod care ameninţa piaţa și
îngrouia relaţiunilo ţărei cu străinătatea. Ioan Caragea, de sigur provocat de legișiii ţărei, institui, la 23 Maii 1816, o Comisiune compusă
din starostele de noguţitoriăşi din 5 comercianţi, cu îndatorirea,.ca ci
să cerceteze «în frica lui Dumnegei, fără câtuşi
de puţină voie veghială
după canGnele orinduelei neguţitoriei, din ce pricină și ce pagubă marc,
ai cercat de aii mofluzit». individele care prin jalbă la Vodă so declară falit? Cu'acest mijloc Caragea crede, că va împedica fraudul6sele

falimente. (1)
8. Dih

ae

10. Iulie 1816 avem,

de la

Ioan

Caragea, o disposiţiune cu re-

ferinţă la dote. Fiiid-că: s'a întâmplat adese că bărbatul înstreinând
din averea imobiliară a soţiei sale și în urmă ca şi-a revendicat acea
avere, de aii rămas .păgubaşi cumpărătorii, Caragea : otăresce, că pe
viitor, vîngarea din dotă. făcută. cu consimţimântul soţiei, şi sub iscălitura: ambilor soți pe zapisul. vîndării, înaintea: vre uneia din jude-

| ()

„Ioan

Gheorghe

Carăgea, Voevod

Gospodar zemle

Vlachscoie.

„Fiind-că unii din cei. ce metahirisese neguţătorii răi nărăviţi fiind,

ŞI cu cuget viclean asupra creditorilor se arată de faliţi fără a
do:
vedi vre-o pricină destoinică şi priimită dreptăţei, cu care acest mijole
păgubesc pe o mulţime de 6meni:de dreptul ce 'aă a lua de la dânşii
care acâstă vicl6nă şi păgubitâre urmare a unora ca aceştia ne mai
putându-o suferi Domnia Mea a rămânea şi de acum înainte ne pusă
la nizam și buna orînduială, iată orînduim pe dumnâ-ta Staroste
de
neguţători i dumnâ-ta chir. Ioane Scufa, i dumnâ-ta chir Gheorghie
Sachelarie, i dumnâ-ta chir Teodosie Vrana, i dumnâ-ta chir Răducane Nicolai şi dumnâ-ta chir Andrei Papazoglu, ca de acum înainte

veri care” va da jalbă de 'mofluzlâe către Domnia Mea, fiind-că că ai
a so

orîndui acele jălbi în cercetaresă vă,
aveţi a vă aduna cu toţii
şi a face 'scumpă cercetare în frica 'lui Dumnedei, fără câtuși de pu-

țină - voie-veghiată după -canânele 'orîndueloi

neguţătoreșci,

din

ce
dâscă și să se al6gă coi ce'cu cuviinei6se pricini și primite dreptăţei

pricină ȘI ce pagubă

mare aii cercat

se areată de mufluzi

şi cei carii numai

lenia

spre

paguba

creditorilor,

de

ai mulluzit,

ca

să se dove-

din răutatea lor cugotând.

și făcându-ne

arătare în

vic-

scris, să dăm

.
apoi Domnia Mea cuviincisa hotărîre. Tolco pisah spd:—1816 Maiii
23.

(Cod. LXXTY, fila 249)
Ă
(Pecetea -2pd.)

o

|

”

Vel -Logoftt,
a
Ie

ISTORIA

ROMÂNILOR

603

cătoriile pămîntului, ori. la isprăvnicatul judeţului de reședință. a vînete

or

nu

mai

pâte

fi stricată

de

soţie

sub

cuvint că lucrul vîndut

a fost dotal. (1)
9. 0 specie de mor ratoniuna în favârea unei cocâne.

I& Ioan Gheorghe
Măcar

că dreptatea

Caragea Voevod îi Gospodar zemle Vlahiscoi0.—
nu. caută la sărac

ce ne daii dumnâ-lor

veliţii boeri

se află într'acest fel de

şi la bogat, dar după pliroforia'

printr'acâstă

anaforă, că jăluitârea :

sărăcie, în cât de se va îndatoră a-i plăti şi

dobânda i se faco o lipsă simţitâre, no 'mai având altă nădejde de a-și
agonisi hrana vieţei, şi creditorilor un prea puţin folos, iar ertându-i-se dobânda ci i se face un simţitor ajutor, şi creditorilor. prea puţină
pagubă. Drept aceea, milostivire făcând Domnia mea asupra jăluitorei,
poruncim şi hotărîm, ca numai capetele să plătâscă creditorilor. st,

iar de dobândă

să fie aperată; —1813 Iulie

15.

„ (Pecotoa epă. pe

„Prea Inăljate Dâmne, ga
După

luminată

porunca

Mărică

Vel Logofăt
ae,

NN

E Ea

Tale de la acâstă alătiirată albă a

d-nei Zoiţei Brezoiancăi, am făcut cercetare şi precum jăluesce așa
este adevărul, că se află la multă scăpătăciune, ne mai având alt nimic

decât o casă 'aici lângă “biserica

sf. Ilie,: pe locul

Mitropoliei, cum şi

0vdatâre esto taleri 11410 capete, ci pentru sărăcia ei, fiind jupunesă
Ta
Măria
i
milostivesc
to
să
Jhenită şi cădută la atâta - scăpătăciune,

asupra sa, a da luminată poruncă, ca de dobîndă să nu o supere crerămân
ditorii, ci să se mulțămâscă aşi lua numai! capetele, spre „a-i

sărăcia Sa, iar
şi dumnâ-ci 6reşi-ce din preţul. vîngărei! casei: ajutor la
23.
Iunie
hotărîrea rămâne la Măria Ta. —1813
Vornic, Istrate
Radu Golescu Vel: Ban, Dumitrache "Racoviţă. Vel!
Crăţuleseu. V el Vornie, Tordacho. Slătin6nu Vel Logotăt..

Decembrie 1812, pen:
10. Diverse acte. posede, începând. de. ia. lună
și de condicari,
tru numirea:de judecători. la diverse: departamente

note, pot arătă,
Cum şi de diverşi logofeţei.. Aceste” acte; ce le dăm. în
dintre. pă:
mult
mai
ales
eră,
că în genere! „perssonalul judecătoresc
i
pi

(1) Vedi actele la anexa, după

cod. LXXIV,

.

3

.

e
e
aa

fila 257 și 262,

„i

:

ae
:
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mâînteni și anume -din boerii de clasa a II-a. Intre condicari găsim
numit.și un. Ghica, ceea ce probâză importanţa acestui post. (1)

(1) Carte de judecător la departamentul

Îlilostiiii
zemle

Bojiii.

Viahiscoie.

Io Ioan

Dat'am

de criminalion

Gheorghe Caragea

domnâsca

ot

Craiova.

voevod i dgospodar

nâstră carte .........

pre carele

lam orînduit Domnia Mea judecător la Departamentul Criminalion ot
Craiova, ca dimpreună cu cei-lalţi bocri judecători de la acost Departament să aibă .a căută trebile de judecăţi ale vinovaţilor de acolo cu
sirguială, nelipsind, dela Departament, silindu-se pentru dreptate a face
hotărîrile după pravilă, cu arătarea capetelor, spre a-şi află fioş-care
năpăstuit îndestularea sa, fără de a sc zăbovi și” a-şi perde vremea
lor cu îndelungată aşteptare păgubaşii la Departament, urmând după

bună-voinţa

Domniei

Mele

întru

tot

fără

de

cusur

și

arătându-se.
cu

slujbă vrednică va: dobîndi milă și cinste de la Domnia Mea, cum în
potrivă, când se va arătă nedrept judecător, ori lenevindu-se la datoria

slujbei sale, ori făcând 'hatîruri, s6ă voie veghiată s6ii la alt interes
amăgindu-se, va. fi scădut şi osîndit după pravilă; poruneim Domnia
Mea cinstite şi credincios boerule al Domnisi Mele biv Vol Bane Gheor-

she Arghiropule, caimacamule al Craiovei i dumnâ-vâstră boorilor divaniţi de acolo, să sciți pe mai sus numitul boerul:-Domnici Mele de
judecător la acest Departament, i saam receh 8pd.—1812 Decembre 26.
„Cod. LĂXY, fila 179]
pt
„Carte

„Ailostiiii Bojiiii

de judecător

Io In

la Divanul Craiovei,

Gheorghe

Caragea

Voevod

|

i gospodar

zemle' vlahiscoie. Datam domnâsca nâstră carte ........, pre carele
lam orînduit Domnia Mea judecător la Divanul Craiovei, ca dimpreună

cu

dumnâ-lui

caimacamul

și

cu

dumnâ-lor

boerii

judecători. ai

Divanului de acolo să aibă a căută pricinele de judecăţi ale norodu-

lui, atât cele ce sunt orînduite de aici cu porunca Domnici Mele
cât
și cele ce vor veni cu jalbă .la Divanul.de acolo, cu sirguială
nelipsit

păzind la Divan, silindu-se pentru dreptate a face hotărîrile după
prafieş-care năpăstuit îndestularea sa, fără de. a se
Zăbovi și a-şi perde vremea lor. cu îndelungată. așteptare la Divan,
vilă spre,
a-și află

urmând

după

bună

voinţa

Domniei

Mele întru tote fără

|

de

cusur

şi
arătându-scu
e slujbă vrednică va dobindi mili și cinste de la Domnia
Mea, cum împotrivă, când se va arătă nedrept judecător ori lenevindu-se
la datoria slujbei sale, ori făcând hatîruri sâi voie veghiată;
sâă la
„alt interes amăgindu-se, va fi scădut și osîndit după pravilă. Poruneim
Domnia Mea şi dumnâ-tale cinstit şi credincios boerulă
al Domnici
Mele biv Vel Vistier Gheorghe Arghiropule, caimacamuleal Craiovei,
să sciți po mai sus numitul Domniei Mele de judecător aică la Divanul
Craiovei, i saam receh gpd.—1812 Decembre 36,
(Cod. LAXV, fila 17)
ee.
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Logotaţilor de al III-lea se pâte ved6 din irci hris6ve

de judecător

Milostiiai Bojiiii. Ia

la departamentul
de:4 ol Craiova. -

Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod

îi gospodar

zemle vlahiscoe. Dat'am domnâsca n6stră carte ....... pre carele
Pam orînduit Domnia Mea judecător la Departamentul de patru ot
Craiova, ca împreună cu cei-lalţi boeri judecători de la acest Depar-

tament, să aibă a căută pricinele de judecăţi ale norodului câte li se
so va orîndui în scris de către dumnâ-lui caimacamul Craiovei i de
către dumnâ-lor boerii divaniţi, cu sîrguială, nelipsit păzind la Departament silindu-se pentru dreptate a face hotărîrile după pravilă spre

a-și află fioș-care năpăstuit îndestularea sa fără de a se. zăbovi

perde

după

lor, cu

vremea

îndelungată

Mele

Domniei

bună-voinţa

așteptare

la Departament,

t6te fără de

întru

cusur,

şi. a-şi

urmând

şi ară-

tându-se cu. slujbă vrednică va .dobîndi milă, şi cinste de la Domnia
Mea, cum împotrivă când 'se va arătă nedrept judecător, ori lenevindu-se

la datoria slujbei sale, ori făcând hatîruri, sâii voie veghiată, s6i la alt
interes amăgindu-sc, va fi-scăgut şi osîndit după pravil. Poruncim
Domnia Mea şi dumnâ-tale cinstit și credincios boerule al Domniei
Melo biv Vel Bane Gheorghe Arghiropule, caimacamule al Craiovei i
boerilor

dumnâ-vâstră

divaniţi

de

acolo,

mai sus

să sciți pe

numitul

boer al Domnici Mele de judecător la acest Departament, i.saam receh
e
a
&pd.—1812.Decembre 26. . .
(Cod. LXAV,

fila 17.)

-

Pitae prin care saă orînduit judecător slugerul Nicolae la Deparlamentul

[

1

Ioan

Gheorghe

Printr'acest domnesc

(sie) Spătăriei.

Caragea Voevod

îi gospodar zemie vlahiscoe.—

al nostru pitac orînduim

Domnia

Mea, după aloge-

pe
luiui, judecător la Departamentul Spătăriei
Vel Spătarul
rea dumnâpână
fost
ati
ce
Artino,
he
Gheorg
ui
slugerul
locul
în
Nicolae,

slugerul
mal sus numitule judecător, să îmbrăţiacum; drept aceea îţi poruncim
ce se orînduese
şezi împreună cu cel-lalt judecător tr6ba judecăților,

cu dreptate
la acest Departament, căutându-sc cu bună orînduială,
ea să vo fie
ui,
Spătarul
Vel
şi fără do zăbavă, prin scirea dumnâ-lui
vrednic de
cuvînt
ave
nu_veţi
urmând,
slujba plăcută, căci împotrivă
PI
re.7.
îndreptare înaintea Domniei Mele.—1812 Decembboer,
Sa
Măria
la
do
Asemenea pitae sai făcut şi pentru cel-l-alt
Aa

vodă.i

(Cod. LXXIV,

fila 7v)

Pitar Costache Calistrat.
ie

(Pecetea gpd.)

Arlino, ca un nevrednic
Pilac ca'să se lipsescă din judecălovie slugerul

Ia Joan

Dumnâ-ta

Gheorghe
Vel

Caragea

Logofete

de

Voevod î gospodar zemle vlahiscoe.—

Ţâra-de-sus,

fiind-că

slugerul

Gheorghe

.
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ce s'aii făcut pe la Departamentele din Bucuresci, sub iscălitura Domni:

Artino, ce eră orînduit judecător la Departamentul Spătărie s'a arătat

şi s'ati dovedit nevrednic şi nedestoinic la datoria slujbei sale, neavâra

cuviinci6sa sciinţă la trebile judecăților, cari urmâză a se teorisi de
un judecător, fără de câtuşși de puţină părtinire și cu deplină sciinţă.
De aceea poruncim Domnia Mea, ca negreşitsă se lipsâscă numitul
de la acel Departament. 'Folco pisah &pd.—1813 Martie 1.
(Cod. LĂXIV, fila 13.)
|
E
e
o
Vel Logofăt.

Carte legată
„

la îspravnicii din sud

dicăriepe 'Sandul

III Logofet

Teleorman

şi în loc

de a scâle din con-

să pue pe

Ioan

Florul.

_Jo loan Gheorghe Caragea Voevod îi gospodar
Dumnâ-v6stră ispravnicilor ot sud Teleorman, sănătazemle vlahiscoc.—
te: Fiind-că după
arătarea ce ne-aii făcut cinstit şi credinciosul boerul
Domniei Mele
„ dumnâ-lui Vel Logofătul de Ţera-de-jos i din
înscii
nţarea
ce ne-ai
“trimis dumnâ-vâstră şi din jalba ce ne-ai dat Ioan
Florul ne-am, pliroforisit Domnia Mea; că cu adevărat acel Sandul
şi judecătoria și condicăria acelui judeţ pe acest III Logofăt a ținut
Ianuarie şi până acum, înșelând pe jăluitor, pentru următor an, de la
aceea dar poruncim
Domnia

Mea

să i

se dea la mâna

se

ieă

acum,

cartea

de

lui Ioan Florul, rămâind

condicărie

de

pîritul numai

la mână

.şi să

cu judecătoria,

care și aceea cu milostivire i s'au lăsat de
către Domnia Mea, ci așă
veţi urmă dumnâ-vâstră cu. dînșii de - acum
înainte, metahirisind pe
unul condicar şi pe altul judecător,și fiți sănăt
oşi.—1813 August 5.
(Cod. LXXIV, fila 79 2.)
|
|

1813 Noembre 3. Pitac către dumnâ-lui Vel Logofă
tul de Țâra-de-sus
prin care se orînduesce judecător la Departamen
tul
de șâpte, 'Teodorache Cloșcă biv III Logofăt, în locul sluger
ului Constantin Grecânu
ce ai muriţ,
A
|
„ (Cod. LĂXIV, fila 92»)
Ni

„18 Ioan Georghe Caragea
Fiind-că

judecătorul

Voevod i gospodar zemle. Plahiscoc.

la Departamentul

de

optîn locul paharnicului
Fotino am orînduit Domnia Mea pe Ioan Macri,
cu l6tă pe lună taleri
patru sute, să aibă dar numitul a urmă
cu pază la Departament, ca
impreună cu cci-l:alți boeri judecători, să
caute pricinile judecăţeice
se vor orîndui de. către Domnia Mea
şi să le facă alegere după
dreptate; prin care poruncim dumnâ-tăle
să-i dai povăţuirile cele cuviinci6se, făcân Vel Logofete de Ţ6ra-de-sus,
du-l
spre a se aşegă la catastihul lefilor.-'Toleo pisahcunoscuf şi la Visterie,.
gpd.—1815 Iulie 8..
(Cod. LĂXIV fila 208)
Di
|
|
eta
|
"Vel Logofăt. .
(Pecetea spd.)

-

See
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60?

- care
torului şi a tuturor boerilor, hris6ve prin
Gheorghe Carayea

I5 Ioan
Cinstite

aceşti funcţionari din

Voevod i gospodar zemle vlăhiscoe. .

boerule al Domniei Mele, dumnâ-tale Vel Logo-

şi credincios

foto de 'Ţâra-de-sus, fiind-că la Departamentul de opt am orinduit Domnia
Mea judecător pe vătaful Scarlat Lambrino, ce au fost tot la acest Departament în locul medelnicerului Caclica ce aii murit, care are să aibă

şi îngrijirea Departamentului, precum eră şi răposatul medelnicer încăreat şi să urmeze căutarea judecăților, ee . se .orînduese de către

. cele
Domnia Mea, fără de pregetare, dându-i şi dumnâ-ta povăţuiiile
lecatastihul
la
aşegă
se
a
Visterie,
la
cuviinci6se şi să facă cunoscut

filor.—1814 Iulie 10.

zi

.

(Cod. LĂXIV, fila 131»)

.:

„Vel
Logofăt.
IER
CI
(Pecetea gpd.)
orînAsemenea pitac s'aii făcut tot'la Departamentul de opt,că s'aii
Muhurdar,
Aleco
Lambrino,
duit judecător în locul vătaiului

16 Ioan
Fiind-că
judecător

Ghioorghe Coragea

la Departamentul
pe medelnicerul

Constantin

Domnia

am . orînduit

Criminalion

e

Voevod. Dr
medelnicerului

Oţel în locul

Mea
Ma-

lui acest
„la. mânile,
teiti Greceanu, cu 16fă pe lună 180, i-am dat darjudecă
deacest
la
tor
de
ut
cunosc
fie
să
ca
domnesc al nostru pitac,
Mele
i
Domnie
al
e
cinstit și credincios boerul

partament şi dumnâ-ta
e povăţuiră, făcându-l
Vol Logofete de Târa-de-sus, să-i dai cuviinci6sel
lefilor. 'Toleo pisah
ihul
catast
în
aşede
se
să
ca
cunoscut şi la Visterie,

ÎN
gpd.—1815 Iulie 30.
pn
_
212.)
fila
,
LAXIV
(Cod.
- (Pecetea spd.)

a
pe
ERE
Vel Logoitt.
„
a

judecătorii, la Departa-.
Pitac prin care s'a orânduit. acuin al ficş-căruia nume „pitac cu
pe
se
ndimentul de opt îi de şepte, făcâ
a
lefa ce este orinduil. :,.. :
Fiind-că

decător pe.
domnescul

la Departamentul

..

nostru

. -..: „cu
pitac

orînduit Domnia

de oa

spre

16fă pe lună taleri.
a fi sciut

şi

Mea

ju-

. .1sau dat acest

cunoscut,

de

judecător la

cu dumnâ-lor cei-lalţi boeri judecăacest departament, ca dimpreunărtament pentru căutarea pricinilor de
tori, să urmeze cu pază la Depa Domnia “Mea, a se cerceta cu scumjudecăţi, ce se orînduesc: de către
dreptate, ca să-și. dobândâscă : cel
pătate şi a le face. alegere după
a se zăbovi cei cu pricinile - spre
năpăstuit îndreptarea sa, fără de
boerule
dumnâ-ta cinstite și credincios
a-și pierde

vremea în zădar, ȘI

£08
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magistratură

urmâză

al Domniei Mele Vel
cuviinci6se, înorijind

să

fie înamovibili,. «statornici

Logofete de
de a nu se

Ţ6ra-de-sus, să-i dai povăţuirile cele
face vre un cusur, și să-l faci cu-

noscut şi la Visterie de a se aşeda
&pd.—1814 August 1.
Se
taleri

'

150
150
100
"100
120

100

-

în t6tă viaţa lor,

la

catastihul

lefilor. 'Toleo pisah

Departamentarii de opl cu defile lor.
-

:

Serdarul Nicolae Serenli.
Medelniceru Costacopulo.:
Si 3
Nicolae Roşca

>
-: Broştânu.
II Postelnie Cozonea.

.

-

|
(Pitarul
e

Andonache 1815 Maii 1).
-

i

Aleco Muhurdaru (în locu-i s'aii rînduiţ paharnicul Fotino cu
„__pitacul dumnâ-lui Vel Logofăt).
90 Vătaful Scarlat Lambrino.
|
80 “Şătraru Stavri (sati rînduit Aleco TFiga vătat 1814 Octombre
cu I6fă taleri 100 pe lună).
|
45_ III Logofăt Ghica şi condicar.

0_
1085
„

Stolnicul Dumitrache Stefan, (1814 Decembre 1, Paharnicul Ni“colae Scopelitis).
|
Stolnieul Dumitrache iar s'aă rînduit prostichiu cu l6fa ce aii
avut. 1814 Octombre 30.
:

ata:
aler

.

Departamentul de şepte.
.

ai

A

.

150 - Stolnicul Nicolae Creţânu (1815 Decemvre 1, s'a orîndui
t în
locu-i Panaiot Capu Oglanu cu taleri 150 16fă pe lună).
120 .Slugerul Gheorghe Artino.
i
100 “ 'Teodorache Cloşeă.
100
Serdarul Stroie.
80 Constandin Dănciulescu.
80 Dumitrache Halepliu zet Medelniceru Prala.
80 'Toma Sefendache.
a
45_ III Logofăt Ioniţă:şi Condicar.

735

„100

Serdarul Ianache Politimos

n

1814 August S prostichiu.

Departlameniari cu lefile lor, de la

Criminalion.

„Jă Joan Gheorghe Caragea Voevod i Gospodar zemle
vlahiscote.—
Piind-că la Departamentul de Criminalion
am „orînduit. Domnia Mea
judecător pe.

dat

........
acest domnescul notru

. cu 16fă de taleri. . „De lună, i sati
pitac, spre a fi sciut şi: cunoscut de jude-

ISTORIA: ROMÂNILOR

neschimbându-se

nici odată fără de

-609

vină

cercetată şi. dovedită.

Pe

cător la acest Departament, ca dimpreună cu dumnâ-lor cei-l-aiţi boeri
judecători, să urmeze cu pazala Departament pentru căutatul prici-

nelor de englimatica şi altele ce se.orinduesc de către Domnia Mea,
făcendu-le hotăririle dupăp ravilă şi să nu zăbovâscă cercetările, spre
dobândi

a-i

dumnâ-ta

cel: năpăstuit

îndreptarea.

sa, iar

osînda,şi

cel vinovat

cinstit şi credincios -boerule-al Domniei Mele Vei Logofete

do 'ŢGra-de-sus, să-i dai povăţuirile.
cele cuviinci6se, îngrijind de a nu
se face vre-un cusur,şi 'să-l faci cunoscut şi la Vistierie, de a se așega

la catastihul lefilor.—1814
taleri

a

August

i

TE

1. :::

Na

Ă

I

aai

a

200 - Stolnicul Costache Pripiţoii..
150
Medeolniceru Ianache Sterian. ..

Mateiii Grecânu...
3
Me
._.
Slugerul Toma Comino.
Gheorghe Lehliu (Şătraru Stavri

130
150
150

pe

A
16fă de taleri90

Iulie 1, cu

lună).

a

Slugerul Nicolae Antoniu (în locul lui Antoniu s'aii. orînduit
Serdarul Atanasie cu 16fă taleri 100 pe lună, August.1).

90

împreună cu taleri 45 ai Logofătului.

919”

a

|

|
- Depaitamentarii. Spătăriei şi dgiei, lot asemenea.
I& Ioan Gheorghe Caragea Voevod îi. Gospodar zemle 'vlahiseoie.—
am orînduit Domnia Mea jude„Fiind-că la departamentul Spătăriei
cu 16fă pe lună ta:
Scopolitis
Nicolae
paharnicul
dumnâ-lui
pe
cător
spre. a fi sciut şi
':pitac,
nostru
leri 200, i s'aii dat acest domnescul:
cu celălalt
împreună
ca,
Departament
acest
la
cunoscut de judecător
se .căută-la
a
judecător, să caute pricinile ce urmâză 'după ovînduială
spre
scumpătate,
cu
cercetările
face
acest Departament, silindu-sa dea
ipotesiarii,
nezăbovindu-se
îndestularea,,
a-şi dobândi cel năpăstuit
cinstit şi credincios
spre a-şi perde vremea lor în zadar, şi dumne-ta
- dai povăsă
Ţ6ra-de-sus,
de:
boerule al Domniei Mele Vel Logofete
cusur și să-l
cele

ţuirile

cuviinci6se, îngrijind

de

a nu: se face

vre-un

catastihullefilor.—1814
faceţi cunoscut şi la Visterie de a se aşedă la:
August
„aleri_

o

1.

PR

Ii

Paharnicul Nicolae Scopolitis (1814 Decembre
200),
- quit, Stolnicul Ioan, cu 16fă de taleri

200:

1, în loc s'aii rîn--

Gheorghe.al Agiei.
|
La Agie.
rînduit Aleco muhurdaru, 1815
250 Paharnicul Fotino (în locu-i s'aii
:
.
Vel Logofăt)...
Tanuarie 1;,.cu pitacul dumnâ-lui:
ca
e
150. Slugerul Constantin: Otopânu.
Proin c6uş
|
|

100

+

(0od. LXXV, fila 112 9);

V. A.

Vrechiă.—Tom.

X.—Istoria

-

Românilor.

ve

39
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lângă inamovibilitatea
Sai

dat

acâstă

acestor

domnâscă

a

impiegaţi se scutesc de: havaeturi că. :

a

nâstră carte

lui Constantin

Dărăseu,

pe carele după alegerea dumnâ-lui Vel Logofătului de Ţ6ra-de-sus
. Mihalache Racoviţă, am făcut Domnia Mea condicar Departamentului
de şâpte, deci să aibă şi el privileghiul carele aii şi cei-lalţi Logoteţi
ai Divanului Domniei Mele, adecă să fie apărat, atât el, cât și tâtă casa
lui, de rîndul dăjdiilor Vistieriei i de alte angarii şi podvegi. cum şi
“drepte bucatele lui scutite şi apărate, stupi i rîmători de dijmărit şi
vinul ce-l va face în viile lui de vinăriciii, precum şi o cârciumă să
ție în orașul Bucurescilor, scutită şi apărată de fumărit, de căminărit,
de vamă, de vinul domnesc i de ortul vătășese şi de tâte angariile
şi dările ce vor eşi pe pivnițe şi cârciumi, asemenea să ţie lude unul
om, fără pricină de dajdie, pentru poslușania casei sale care şi acela
să fie apărat de rîndul dăjdiilor Vistieriei, pentru care şi poruncim
Domnia

Mea

la toţi câți se cuvine, ca pentru

sus întocmai să fiți următori, că
saam

aşa

receh spd.— 1816.
(Cod. LĂXXĂVYV fila 163.)

I& Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod

tote câte se coprind mai

este porunca

îi gospodar

Domnici. Mele; i

zemle

vlahiseoe.

Fiind-că la Departamentul
de şâpte am orînduit Domnia Mea judecător pe dumnâ-lui Căminarul Costache Manu, în locul r&posatului slu-

„ger Gheorghe Artino, s'aii dat. dar la mânele sale acest domnese al
“nostru pitac, spre a fi sciut şi cunoscut de judecător la acest Departa-

ment, unde să urmeze atât după datorie-şi, ca împreună. cu cei-l-alţi
boeri judecători, să caute pricinile de judecăţi, ce se orîndues
de.cla

Divanul Domniei Mele, cercetându-le cu scumpătate, făcându-le alegere
după dreptate, ferindu-se de cea mai puţină voie veghiată a nu facecătre ipotesiari şi silindu-se în tot chipul a se da săvîrşire judecăților
fără zăbavă, ca să nu cheltuiască ipotesiarii aici cu prelungirea; de

aceea poruncim Domnia Mea dumnâ-tale, cinstite şi credincios boerule
al Domniei Mele Vel Logofete de Ţâra-de-sus, să dai povă&ţuirile cele

cuviinci6se, îngrijind de a nu se face vre-un cusur,

şi să-l faci cunoscut

şi la Visteria Domniei Mele, spre a se aşedă la catastihul lefilor. Tolco
pisah spd.—1816.
|
o
(Pecetea gpad.)
n.
Se

|

(Cod. LĂXIV,

„Pitae către dumnâ-lui
un

|

fila 263.)

Vel

Logofăt.,

a

Vel Logofttul de Țera-de-sus, ca să orînduiască

logofeţel dint”ai Divanului, a fi ia Departamentul

streinelor

pricini.
.
I6 Ioan Gheorghe Caragea Voevod i gospodar zemle vlahiscoe.—
Cinstite ȘI credincios boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta Vel Logofete
de 'Țâra-de-sus, fiind-că de la dumne-lui Vel. Logofătul al str&inelor

a

_
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tre marii Logofeţi.

de judecăţi. (1)

a
Gil

Se regul6zăşi taxa condicarului de la anatoralele

pricini am luat Domnia Mea pliroforie, că.la acel departament s'aii
înmulţit pricinele de judecăţi i alte trebi, ce se mai caută acolo şi nu

p6te să le apandisâscă pe t6te
şi să .le săvîrşâscă “numai Logofătul
ce este orînduit, de aceea poruncim dumnâ-tale, ca din logofeţii Divanu“lui să se dea unul ajutor. pe lângă Logofătul numitului Departament,
„dându-i-se poruncă, ca să urmeze acolo napristan, spre săvîrşirea urmă-

t6relor trebi, tolco pisah apd.—1817
i
(Pecetea: pd.)
_
Sa
(Cod. LXĂAAVII, fila21 vw.) (1); Vagă-se
I& Ioan

cuprinsul

April 25.
ae

Sa

Sa

Vel Logofăt.

acestor hris6ve în notele de jos:

Gheorghe Caragea : Voevod î gospodar zemle vlahiscoie.

Primită fiind Domniei Mele anaforaoa acâsta a dumnâ-lor veliţilor
boeri, o întărim Domnia Mea şi poruncim dumnâ-tale Vel Logofete de
Ţâra-de-sus,să

urmare

se

pue

în

întocmai şi cu acest

lucrare -orînduiala

adaos

de

mai

jos ar&tată

încă, ca nici judecătorii să

cu

nu în-

„drăznescă a luă măcar un ban mită asupra judecăților, căci dovedin'du-se întru acest fel de faptă, nu numai vor fi: lipsiţi din tr6bă, ci încă
se vor şi pedepsi după măsura. vinei .lor.—1815 Maiii 28.
Se

(Pecetea gpd).

Sa

Prea Inălțate Domne,

„n

Vel Logofăt,

i"

„După luminată porunca: Măriei "Tale, de la -acâstă anatora a dum:
n6-lui Vel Logofătul:
de: Ţ6ra-de-sus Gheorghe Filipescul, am făcut
chibzuire pentru Logofeţii al treilea de la Departamenturile de şepte
şi de opt şi se văgi cu bună orînduială chibzuirea dumn-lui spre a
“se alege adecă-6meni vrednici şi a se 'orîndui la aceste Departamenîn t6tă vi6ţa lor, neschimbându-se nici odată fără de
“turi, statornică

vină cercetată: şi dovedită, cărora să li:se deă şi luminate hrisvele
- Măriei Tale pentru nestrămutarea lor şi spre a nu fi supăraţi de către

“Veliţii Logofeţi după
„cu tragere

de

inimă

vremi, cu cereri de: avaet, dar și ei să sluji escă

şi cu credinţă, purtându-se cu bună orînc uială

la

tâte şi ţiind condică curată de. tote pricinile ce se caută în Deparia„ment, şi pentru: ca să lipsescă: catahrisisul ce se urmă a avaeturile
anaforalelor, luându-se -peste: orinduială cu pricină căci da și că avaet
la dumnâ-lor Veliţii: Logofeţi, cel dintâiit boer judecător să, însemneze

din josul: anaforalei avaetul ce se cuvine să a III Logoitt de

a

fieş-

“care anafora, după starea madelei, precum din vechime 5 se urmă
de la taleri unu
pânăla trecuta răzmeriţă, care avaet mai nainte eră
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12, Urm6ză în note şi anexe o serie de cărţi deschise ale Domnitopână la taleri 11, iar acum după scumpetea ce este la tâte, să se în„doiască puindu-se de la taleri doui până la tâleri 22, aşijderea să se
“deă luminată porunca Măriei Tale ca nică de.la boecrii judecători ce
se orînduesc atât aici la Departamenturi cât şi pe la judeţele de pe
atară, să nu ia dumnâ-lor Veliţii Logofeţi avaet, ne-fiind cu cuviinţă
„a se luă avaet de la judecătorii ce nu ait alte venituri fără numai
-l6fa ce li se. orînduesce

Măria Ta.—1815

Mai

din

mila

24.

Măriei Tale, iar hotărîrea

rămâne la

:

Iosif Argeșiu, Constandie Buză&i, Barbu Văcărescu
- stantin Bălăceanu Vel Vornic, Teodorache Văcărescu

Vel Vornic, ConVel Vornic, Scar-

lat Grădişteanu Vel Logofăt, Fotache Ştirbeii Vel Logofăt, Nistor Clucer.
(Cod. LAXXIV,

„Trei
ce s'au

pag. 221.)

hrisâve ce s'aii făcut pentru logofeţii al treilea,

făcut pe

la Departlamenturile
din

Bucuresci,

a nu se mai

secole în viața lor fără de vină.
Râvnă
sunt

desăvîrşită având

de folos

Domnia Mea

şi. de trebuinţă

pentru

de a pune în faptă

buna

petrecere

tâte câte

a tuturor supu-

șilor noștri şi între altele fiind şi trâba judecăților norodului, una 'din
- cele mai întâiit datorii a oblăduirei, de aceea pentru mai multa înlesnire a căutatului pricinilor de judecăţi, spre a nu se zăbovi întru
prelungire cei ce se judecă, cheltuindu-se şi perdându-şi vremea agoniselelor lor, avem Domnia Mea trei Departamenturi polilicesci, unul
de opt, altul de ştâpte, cum -şi unul de Criminalion, unde se caută
pricinile de învinovăţire, afară din două Departamenturi a Spătăriei

şi al Agici, unde
decători

se caută pricini mai mici, la care avem rînduiţi ju-

îndestui, cu osebite

lefi, care

aceste

mai

sus

arătate

trei De-

partamenturi politicesci, pentru a se păzi o bună eflazie, spre a nu
se face cusururi şi a se păzi dreptalea întru tâte, fiind legale sub
îngrijirea logofeţiei

cei mari

de

Ţâra-de-sus; prin anaforaoa ce ne-ai

făcut dumne-lui cinstit şi credincios boerul Domniei Mele Vel logofâtul Grigorie Filipescu, scrisă de la August 28, ne-ati arătat, că logofeţii al treilea de la departamenturi, din pricină căci a: pururease
schimbă şi când se orînduse de dumnâ-lor veliţii boeri li se ia avaeLuz, se urm6ză o rea rînduială şi mare catahrisis cu cerere de avaeturi grele pentru scrisul anaforalelor, ca să-şi pOtă sedte. avactul ce
ati dat

şi

logofeţici

ei la

cei

al treilea

după

vremi

Logofeţi

mari,

a acestor -departamenturi

şi

intră

cu tote

tisiţi şi nevrednică de acâstă slujbă, darşi cei vrednici

„nu

sunt

statornici, nu

aii nici o tragere

de inimă,

că. la. tr6ba

şi 6meni

nici

neprac-

sciindu-se că

îngrijire de a

ținea condică curate, şi dintr'acâstă pricină nu pote fi sciut la cel ce
intră în urmă cele urmate şi hotărîrile judecăților, ce sunt date mai

"dinainte, din

care

pricină

nu "puţine cusururi s'aii găsit, pătimind pre-

lungiri ipotesiarii ce aii pricini de

judecăţi

și cu

tâte că

dumne&lui
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şi ţinerea de

relative la adunarea

şedinţe a Divanului

p'ait luat avaet de la slujba acestor logofeţi al treilea ai departamena-l pune
turilor, dar fiind că nu sunt statornică, tot n'aii fost putinţă
la orînduială

ce se cuvine

rerea dumnâ-sale,

găsind

orîndui

(Il logofeţi

mutaţi

şi nesupăraţi

avaet, cărora

a:se

şi spre

putea

îndreptă

cu cale, ca să se alâgă Gmeni

pe la Departamenturi,

să li se dea şi hris6vele

dat pă-

şi-au

vrednici a se

statornică, fără

de dare de

Domniei Mele de a fi nestră-

de către nimeni cu nici un fel do cerere de vre-uu

avact, şi fără de vină cercetată şi dovedită să nu se lipsâscă din slujbă,

şi
care anaforă a dumnâ-sale rînduindu-o Domnia Mea în cercetarea
trecutei
ale
214
la
de
chibzuirea dumnâ-lor veliţilor boieri, prin anaforaoa
boeri,
luni lui Mai, iscălită. de părinţii episcopi şi de dumnâ-lor veliţii
De
acestor
ale
treilea
al
logofeţiile
pentri
Mele
Domnici
fac arătare
partamenturi,

că

ati

găsit

cu

bună

orînduială

chibzuirea

dumne-lui

în
Vel Logofătului, spre a se alege adecă 6meni vrednici, statornici
și
cercetată
vină
de
fără
odată
nică
ndu-se
neschimbâ
t6tă viaţa lor,
.nepentru
Mele
Domniei
dovedită, cărora să li se dea şi hrisâvele
strămutarea

lor şi apărarea

purtându-se

cu

bună

de avaet, dar şi ei să slujâscă cu credinţă,

orînduială

la

tâte,

ţiind

condici

curate

de

tâte

ca să lipsâscă catapricinile, ce se caută în Departament, şi pentru
peste orînduială
luându-se
r
anaforalelo
'ce urma la avaetul
hrisisul
cel dintâiii

Logofătul,
cu pricină căci da şi ei avaet la dumnâ-lui Vel avaetul ce se cuvine
anaforalei
josul
în
însemneze
să
boer judecător
starea madelei, după

după
să ia III logofeţi de la fieş-care anaforă
răzmeriţă, care avaet
trecuta
la
până
urma
se
aşa
cum din vechime
la taleri un-spre-dece,
până
măcar că mai înainte era de la taleri unul
îndoiască, puindu-se
se
să
tâte,
la
esto
dar acum după scumpetea ce
şi de la boerii judecători ce
de la taleri 2 până la taleri 22, precum
să nu ia dumnâ-lor. vese numesc la Departamenturi şi pe la judeţe

întărirea ce am dat Domliţii Logofeţi avaet; la care anaforă pentru
poruncit, ca nici judecătorii să

nia Mea de a se urma întocmai am
ban mită asupra judecăților, căci
nu se îndrăznâscă a lua măcar un
faptă, nu numai vor fi lipsiţi din
dovedindu-se întru-o acest fel de
după măsura vinei lor. Decă după
trâbă, ci încă se vor şi pedepsi
dăm acest domnescul nostru hriacâstă hotărîre a Domniei Mele
Vel
„carele, după alegerea dumnâ-lui
sovla mâna. . .
logofetreba
cu
Mea
Domnia
Logofătul. de Ţâra-de-sus, îl orînduim
e Prin Care îl hotărim a
„ao
de
tul
Departamen
la
ţiei al treilea
nici odată, fără de vină

du-se
îi statornic în t6tă viaţa lui, neschimbân
veliţii Logofeţi după
dumnâ-lor
către
de
şi
precum
-cercetată şi hotărîtă,
orinduitul „Logoiăt
şi
dar
avaet,
să fie nesupăraţi cu. cerere de
vremi.
condici .curate și a păzi rînduiala
să'şi păzâscă datoria sa cu a ținea
la
către cel dintâiil boer judecător
sus
avaeturilor, cu a se însemnă de
mai
precum
orînduială
buna
fieş-care anafora, păzind întru t6te, cusur, căci găsindu-se în vină nu
este îndatorat, fără do c6l mai mic
pentru care şi poruncini dumnânumai se va lipsi, ci se va şi pedepsi;
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în interesul grăbirei resolvirei proceselor, cum şi
vacanţele tribunalelor însărcinate cu justiţia. (1)
tale Vel

Logofete

a Domniei Mele

ca şi dumnâ-lor

de 'Țâra-de-sus,

să faci cunoscută

hotărîrea

acâsta

și la dumnâ-lor boerii judecători ai Departamenturilor,
să'şi păzâscă

datoria, ferindu-se

d6 la cinevaşi milă câtuşi de puţină,

îndrăznit

o alta relativă la

la o acest fel de

nevrednică

cu totul de a nu lua

căci pe cel ce se va găsi căaii
urmare,

nu

numai

va fi lipsit

din slujba judecătoriei, ci încă și straşnic îl vom pedepsi Domnia Mea;
şi am adeverit hrisovul acesta 'cu însuși Domnâsca Nâstră iscălitură
și pecete i cu credința prea iubiţilor Domniei Mele fii: Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea Voevod, martori fiind şi dumne-:
lor cinstiţi şi credincioși boerii veliţi ai Divanului Domniei Mele: pan
Radu Golescu Vel Vistier, pan Constantin Creţulescu Vel Ban, pan
Gheorghe Arghiropulu Vel Ban, epistatul Spătăriei, pan Barbu Văcărescu Vel. Vornic de Ţ6ra-de-sus, pan Constantin Bălăceanu Vel Vornie
de 'Ţâra-de-jos, pan Mihalache Manu Vel Vornic de 'Țâra-de-jos, epistatul Vorniciei Obştirilor, pan Grigorie Băleanu Vel Vornic al treilea,

pan Teodorache Văcărescu.
Vel Vornic al patrulea, pan Iordache Filipescu Vel Logofăt de Ţâra-de-sus, pan Scarlat Grădişteanu Vel Lo-

- gofăt de “Țera-de-jos, pan Fotache Şiirbeii Vel Logofăt za Obiceiuri,
pan Grigorie Ralea Vel Hatman, pan Alecsandru Filipescu Vel Vornic
al. politiei, pan Iacovache Vel Postelnic, pan Atanasie Hristopulo Vel
Logofăt al streinelor pricini, pan Alecsandru Ghica Vel Clucer, pan

Dumitrache

şi Ispravnic

Hrisoscoleii Vel Căminar,
pan

Iordache

Filipescu

pan

Vel

Nicolae

Logofăt

Suţul

de

Vel Comis,

'Ţâra-de-sus;

şi

s'a scris hrisovul acesta întru al treilea an dintru întâia Domnie a
Domniei Mele, aici în oraşul seaunului. Domniei Mele Bucuresci la
anii de la nascerea Domnului Dumnegeii și mîntuitorului nostru Isus!

Hristos 1815 Iulie6, de Nicolae Logofăt de Divan..
(Cod. LĂXVII, fila 219.)

(1) Ja Zoan

Gheorghe

Caragea:

Cinstiţilor şi credincioși

Domniei

Mele, din

Voevod î gospodar zomle vlahiscoe.

dumnâ-vâstră

jălbile ce

pe

veliților

boeri

ai Divanului

tâte dilele ni se daii, vedem,

că

tot-

deauna se ivese pricini de judecăţi, care se orinduesc.în cercetarea
dumnâ-vâstră, după a căror mulțime urmâză ca și dumnâ-vâstră să

nu pregetaţi a le căută, silindu-vă cu toţii împreună spre descoperirea
adevărului şi a dreptăţei fieş-căruia, care şi acâsta este una din fericirile ce pâte av6 un norod bine otcârmuit, de aceea dar poruncim

dumnâ-vâstră, ca în tote gilele ce sunt orînduite a se căută pricini de
judecăţi la Divanul dumnâ-vâstră, să vă adunaţi cu toţii aici la domnâsca
nOstră curte, fără nică o pricinuire, (afară numai din vre-o pricină adevărată

de

zaiflâc

din dumnâ-vâstră)

vind cu

sâă alta

destoinică spre

a zăticni venirea

vre-unuia

şi căutaţi pricinile” de judecăţi -ale norodului

pri-

totul întru unire asupra dreptăţii și când veţi ved6 că prea
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"13. Un cas

pers6nă,

Aceeaşi

curios.

prin

abus,

se face

judecător

se înmulţesc pricinile, să vă adunaţi şi după prânz către sâră,la casa
unuia din dumnâ-vâstră, a le căută, ca să.nu se zăbovâscă şi să
ş6qă ipotesiarii cheltuindu-se şi vremea lor pergându-și care acâstă
silinţă şi nepregetare va îi şi pentru cunoscinţa patriotismosului dumnâvâstră şi spre a Nâstră mulţămire, precum şi împotrivă urmarea

veră-căruia din

dumnâ-vâstră la cele

mai

fi: iarăşi

sus poruncite, va

siliţi vom fi
spre împotrivă cunoscință și spre -măhnirea Nostră, care
acel pricătre
faptă
în urmă, după a oblăduirii datorie, a arătă şi în

gpd.-—1816 Februarie

cinuitor.— Tolco pisah
-(Pecetea gpd.)
(Cod. LXXIV,

5.

-

-

Vel Logotăt.

fila 238.)

Pitac lu dumnâ-lor “Veliţii boeri ca să caute judecăţile
de

la un

ceas. din

di.

zemle vlahiscoe. —
Ia Ioan Gheorghe Caragea Voevod î gospodar boeri.
ai Divanului
Cinstiţilor şi credincioşi dumnâ-vâstră veliţilordin jălbile ce pe tâte

Domniei
dilele

ni

Mele, pricinile
se

dai, vedem

şi prigonirile norodului
că

se

înmulţesc,

după

care

se cuvine,

ca

şi

lor, pricinile ce li se orînduesc,
judecătoriile să nu pregete la căutarea
ca nisce boeri patrioţi, cât şi
precum asemenea şi dumnâ-vâstră, atât
cuvine să vă arătaţi cu mal
se
iţi,
ca unii ce într'adinsul sunteți orîndu
pricinilor norodului ce se
multă nepregstare şi osârdie la căutarea
socotind-o acesta ca o sfîntă şi
orînduesc în cercetarea dumnâ-vâstră
s'a mărit, iată printr'acest
gioa
acum
ne apărată datorie; şi fiind-că
poruncim dumnâ-vostră, ca de
domnesc al nostru Pitac, cu deadinsul
ite pentru căutarea judecăților
acum înainte în dilele ce sunt orîndu
dimineţa la un, ceas din di, aici
ţi
aduna
să vă aflaţi negreşit cu toţii
ţi,

ţi a căută pricinile de judecă
la domnâsca nâstră curte şi să începeră, cât şi inşine Domnia Mea la
după datoria ce aveţi, atât dumnâ-vâst
că în hula norodului cădeţi,
acâsta, căci împotrivă urmând, nu numai
ne vom mâhni. “Tolco pisah gpd.—
ci şi Domnia Mea cu drept cuvînt
Ă
1816 Aprilie 22.
o
Vel Logofăt.
(Pecetea sp)
a
(Cod.

LIXIV

fila 445»)

|
se strânge dumnt-lor veliții boeri
Pitac pentru judecăţi de una ceas
din di.
la
Sa
a
od d gospodar zemle vlahiscoe, —
“To Ioan Gheorghe Caragea Voev
boeri ai Divanului

nâ-vâstră veliţilor
Cinstiţilor. şi credincioşi dum
de către
ntenitele jălbi ce ni se daii
neco
se urDomniei Mele, fiind-că din
e
va.c
zăba
ru
pent
plângându-se

cei ce ait pricini

de judecăţi

616
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fiind deja în funcțiunea de condicariii. Este destituit din condicărie şi
m6ză pânăa li se cercetă pricinile de către dumnâ-vâstră,
după tot
cuvîntul drept ni s'aii dat mare bănuială, că dumnâ-v6stră nu puneţi
epimelie

cu

dinadinsul

la

căutarea

judecăților

norodului, după

netă-

găduita datorie ce aveţi, iar celor ce se întîmplă de aii pricini de judecăţi li se pricinuesce tuturor nu puţină pagubă,.perdere de vreme
şi cheltuială zădarnică; care acâsta nici cum nu pote fi suferită Dom-

niei Mele, după râvna şi buna voinţă ce avem, ea toți de obşte să petreacă întru t6te bine: ocîrmuiţi. şi liniștiți; acum dar fiind-că şi gioa

s'aii mărit şi madeaua acâstă a căutărei! judecăților norodului din fiinţa
ei fiind

delicată,

poruncim

iată printr'acest domnescul nostru Pitac cu deadinsul

dumnâ-vâstră,

ca de

acum

înainte în

dilele

co

sunt

orînduite

pentru căutarea judecăților să vă aflaţi negreşit cu toţii adunaţi
la domnâsca n6stră curte urmând cu trâba căuţărei judecăților aici
într'acestaşi chip adecă: în curgerea. viitorului April să începeţi a căută
treba de la două ceasuri din di şi până Ja ș6se ceasuri, iar în
luna

Maiă

de la 1 din

di şi pânăla

5, şi de la Iunie

înainte

de

suri, cercetând pricinile ce se.orînduese la dumnâ-vâstră dela 12 cea-.
nescul nostru Divan, cu mare scumpătate şi luare aminte, dupăla dombuna
orînduială, aflându-se în casă înaintea judecăţei numai
gonese, iar nu şi' alţii streini ce nu vor fi trebuincioşi ca cei ce se prisă nu se facă
hazmodii,

ce

sunt

necuviinci6se,

ci

tot-deauna

să

protimisiţi

vOstră a se căută întâi judecăţile cele ce vor fi având

pe

afară,

ca să nu

șădă

dumnâ-

locuiloriide

aicea perind. în cheltuială

şi apoi 'cele de
aici care vor fi mai vechi. Pentru care poruneim dumi-tale
Vel Logo„fete de 'Ţâra-de-sus, să îngrijesci a se păzi întocmai acest
nizam, fără
câtuși de puţină

strămutare,

precum

asemenea

şi dumnâ-ta

Vel Hatmane să dai poruncă tuturor zapciilor, spre a aveă gata
judecăţile
ce
vorfi a se întfăţişă, care judecăţi să fie orînduite prin
f6ia
anume
cu
o di mai înainte de: înfățișare. Iar când 'şi după
acâstă poruncă a
Domniei Mele se va face vre-o urmare împotrivă, atunci
cu drept cuvânt ne vom mâhni asupra dumnâ-v6stră. 'Poleo pisah gpd.—1817
Mart27,
(Pecetea spd)
i
_
a
Vel Logofăt.

(Cod. LXXV, fila 179,

Ă Cartea

prin

dumnâ-lui

sai

biv

care se orînduesce

Vel

Clucevruluă

divanit

cerului

la

Constantin

Divanul

Dumitrache

Craiovei,

Haralambie

în

locul

Clu-

Brăiloiu.

„Zemle Vlahiscoie. Datam domnâsea n6stră carte
carele Pam orînduit:-Domnia Mea judecător la
clucerului Dumitrache Brăiloiu, ca dimpreună cuDivanul Craiovei în locul
dumnâ-lui Caimacamul

cinstitului şi credincios boerului Domniei Mele biv Vel Clucerul
Constantin Haralambie pre

ŞI cu dumnâ-lor boerii judecători ai Divan
pricinele de judecăţi ale norodului, atât ului de acolo, să aibă a căută
cele ce sunt orînduițe de aici
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din judecător, fiind-că destul s'a chivernisit în ambele funcțiuni ș6se
luni de dile. (1)
cu porunca Domniei
de acolo, cu sirguială,
tate a face hotăririle
îndestularea sa, fără

Mele, cât şi cele
nelipsit păzind
după pravilă,
de a se zăbovi

ce vor veni cu jalbă la Divanul
la Divan, silindu-se pentru drepspre a-şi află fieş-care năpăstuit
şi a-și perde vremea lor cu în-

delungată așteptare la Divan, urmând după bună voinţa Domniei Mele
întru
milă

t6te fără

de cusur,

şi cinste

de

la

şi arătându-se

Domnia

Mea,

cu slujbă

cum

vrednică va dobîndi

împotrivă

când

se

va

arătă

nedrept judecător, ori lenevindu-se la datoria slujbei sale, ori făcând
hatiruri sâii voie veghiată, sâi la alt interes amăgindu-se, va fi scădut

şi osîndit după
şi

pravilă. Poruncim Domnia

credincios

boerule

E (

SP

al

Domniei

Mea

Mele,

şi dumnâ-tale cinstite

dumnâ-ta

biv

Vel

Spătare

Costache Suţu, caimacamule al. Craiovei, să scii pe mai sus numitul
boerul Domniei Mele de judecător aici la Divanul Craiovei, i saam .
receh gpd- 1817 Tulie “,
A
|
„
(Pecetea
.
|

)

.

Vel Logofăt.

(Cod. LĂAXYV, fila 183 ».)

To

loan

Gheorghe

Caragea

|

Voevod

îi gospodar

zemle

vlahiscoic.

Cinstiţilor şi credincioşi dumnâ-vâstră
veliţilor boeri ai Divanului
Domniei Mele, tiind-că căutarea pricinilor de judecăţi ale norodului
spre a-și află cei năpăstuiţi îndreptarea lor, este una: din cele mai delicato madele, care se şi cuvine a o socoti dumne-vostră ca o sfîntă
şi neapărată datorie, atât ca nisce boeri patrioţi, cât şi ca unii ce
_într'adins sunteţi orînduiţi, şi să vă arătaţi cu nepregetare şi osîrdie,
şi fiind-că acum gioa s'ait mărit, iată printr'acest domnesc al nostru

pitac, poruncim

dumnâ6-v6stră,

ca de acum

înainte

ce sunt

în gilele

ve aflaţi negreşit cu toţii aduorînduite pentru căutarea judecăţilor.să
naţi dimin6ţa la 12 c6suri aici la Domnâsca nostră curte şi să căutaţi

pricinile do judecăţi până la vremea prînzului, după datoria ce aveţi,.
căci împotrivă urmând cu drept cuvînt ne vom mâhni asupra dumnâv6stră,

toleo pisah

&p4.—1818

Aprilie

(Pecetea gpd.)

Gheorghe Caragea

i]

-

Vel Logotăt. .

“(Ood. LXXXVII, fila 70).
(1) 15 loan

22.

Voevod

i gospodar zemle vlahiscoe.

ostră
“Fiina-că pîrîtul lipsesce de aici, poruncim Domnia Mea dumnâ-v
şi
cercetaţi
să
părţile,
uă
amândo
cu
ispravnicilor al: judeţului, ca îaţă.
arată
se
ni
precum
chip,
taşi
ei
într'aces
.
cin
pri
dovedindu-se curgerea
cuviinci6sa
printracâstă anafora să însciinţaţi Domniei Mele, ca să dăm
|
i
poruncă.—-1813 Iulie 3.

(Pecetea gpd.)
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14. Este demnă

de atenţiune porunca dată de domnitor la 19 Febru-

Prea Inălţate Domne,
După luminată porunca Măriei Tale, ce ni se dă la acâstă jalbă a
lui loan floru, următor fiind am luat sâma arătărei şi cererei ce face

pentru

Sandul

III Logofăt

din

sud

Teleorman,

că

în iarna trecută,

având vorbă unul cu altul, după ce va luă sfîrşit dregătoriile cele
mari, să ămble jăluitorul pentru condicăria i judecătoria acelui judeţ

şi de se va put6 luă amândouă, numitul să: caute una și pîrîtul alta;
după care şi viind aici, cu silinţa ce ait pus, luând mai întâiii una din
două, adecă condicăria pe numele Sandului, i-ai şi trimis carte la judeţ,

rămâind

jăluitorul pentru judecătorie, iar până a nu luă sfirşit şi acâsta

întîmplându-i-se

urma

lui,

după

trebuinţă

de

aii plecat

înapoi

câte-vă dile ar fi venit numitul

la judeţ, gice, că în

Sandul

şi luând cartea

judecătoriei de la omul ce'o dedese Voinescu ca să o aducă jăluitorului,
după ce aii mers la judeţ pîrîtul Sandul aii păstrat şi una și alta pe

s6ma lui de atunci și până acum, lucru neobicinuit și neprimit stăpinirei şi orînduelei pămîntului. Deci cât pentru condicărie, fiind-că apu-

case de se orînduise nu trebuiă a se amestecă şi la judecătorie. Dar
se vede că au înșelat stăpinirea nefiind și ei amestecat, când s'ail orînduit judecătorii pe la judecăţile' 'Țărei-de-jos, ci de vreme ce piritul pentru lăcomie aii ămblat cu vicleşug dea ţin6 şi condicăria și

judecătoria,

pentru

înșelăciunea:
ce at făcut găsesc
cu

cale

cu

lumi-

nată porunca Măriei Tale, din amândouă aceste dregătorii Sandul să.
„se lipsâscă, fiindu-i îndestul chivernisla ce aii avut de la două dregă&torii până acum în 6 luni ce aii trecut, şi jăluitorul condiear la acel
judeţ cu luminată

cartea

Măriei

judecător care de Măria Ta
iie împărtăşit

de

mila

Măriei

Tale

să

se

orînduiască,

se va socoti acela
Tale

şi alt boer

se. va

iar

orîndui,

pămiîntân

pentru

ca să

ca dînsul, şi

cea desăvîrşită hotărîre r&mâne a se face de către Inălţimea Ta—18!3.
Iunie

29.

e

:

Iordache Slătineanu.: -..
. ,...că
e
pe
(Cod. LĂXVI, fila 500) - . .:

e

i

SE Die SIN:
; Vel Logofăt.
:

Cinstiţi şi credincioşi dumnâ-vâstră veliţilor boeri ai Divanului Domniei Mele, fiind-că se apropie sfintele Paşti, când în. s&ptemâna. patimilor și în s&pt&mâna cea luminată, judecăţi nu se caută şi judecăţi

sunt multe,

de aceea,

ca

îndreptarea

lor.

pisah

să

nu

se

zăbovâscă

Gmenii

cu

perdere

de

vreme în judecăţi, poruncim Domnia Mea, ca de astăqi înainte să vă
adunaţi dumnâ-vostră!şi după prînz, la vre-o una din casele dumnâvOstră, ca să 'so caute tote judecăţile a nu rămânenici
a una din cele
ce sunt orînduite şi din cele ce se vor mai orîndui, necăutate, până
vom intra în s&ptămâna sfintelor: patimi, spre a'și află cei năpăstuiţi
(Cod. LĂXIV,

Tolco

fila 34.)

epd.

_ ISTORIA ROMÂNILOR
arie

1817, oprind

pe

jălbari: de

a

619

întrebuinţă

cuvinte

Publicaţii la t6le judeţele şi la Caimâcamn
„_

judecăților pe t6lă

ofensătâre la -

pentru contenirea

luna lui Iulie.

Dumnâ-vâstră ispravnicilor ot. . .
că după obiceiul ce se urmâză
în toţi

. . sănătate. VE facem în scire
anii 'şi după cuprinderea con-

viitâre

a tot lucrul

dicei Divanului Domniei Mele, sunt a fi oprite judecăţile în t6tă acâstă
lună

a lui

ca să-și pâtă

Iulie,

fieş-care

fiind

locuitor

vremea

a-şi căută

de

pămîntului,

seceriș

şi de

pentru

c6să;

deci

iată mai dinainte.
vă. poruncim, să însciinţaţi la toţi de obşte, ca întru
acâstă lună nimenisă nu se pornâscă
cu jălbi pentru pricini de judecăţi că om de afară am poruncit Domnia Mea să nu se aducă pentru
judecăţi, fără de numai pentru pricini de englimatica, acelea nu sunt
oprite în nici o vreme, nici dumnâ-vâstră să nu aveţi a trage pe nimeni pentru pricină de judecată până după sfîrşitul lui Iulie, încă și

pe cei ce aii apucat şi aii intrat şi sunt în judecată, să vă siliți a le
isprăvi trâba şi să le daţi drumul a nu-i
câstă vreme de soroc să fie nesupărat de
porunci avem date Domnia Mea. şi aici
aşă să urmaţi negreşit, însciinţănd. şi la

fieş-care, că nici de aici nu seva

ţineă opriţi, şi fieş-care într'ajudecăţi, după cum asemenea
pe la Departamentură; ci dar.
de, obşte, să scie
toţi locuitorii

nimeni de la,

trimite, să se aducă

de tâlhării şi de eglimatica se vor
alte pricini, fără de numai pricinile
să fiţi datori a le. căută
aduce, şi dumnâ-vâstră ispravnicilor pe acelea

şi să daţi poruncă

carele

de lucrul

tuturora

câmpului

se, strimtoră

cu silinţă şi fără

acum. şi a se
de pregetare.

apucă

Tolco

fieș-.

pisah.

ec]
gpd.—1813 Iunie 28.
(Cod. LĂAIV, fila 65.» ......

Publicaţii

ia tote judefele pentru contenirea judecăților până. .
Ia
la 15 ale lunei Îlaii.,

Iă Ioan Gheorghe Caragea Voevod i gospodar zenule vlahiscoe.—
la
Durinâ-vâstră ispravnicilor ot sud ........ „„. sănătate. Fiind-că de
fi
a
sunt
Maii
lui
ale
15
la
15 ale viitârei luni acestei Aprilie până
locuitorii de

obşte

nesupăraţi

în pricini de judecăţi

orînduit

soroc fieş-carele să scie,

după

obiceiul ce

s'aă urmat în toţi anii pentru trebuinţa arăturilor de porumb, de meiii,
de lucrul viilor și altele ce sunt acum de cu primăveară, care este hrana
ţi
cea de peste tot anul locuitorilor de obşte, ve poruncim să însciinţa
la toţi, ca într'acest

nică se trag pentru

pricini de judecăţi afară

numai

că. nu

din

se aduc

pricinile

de

vremea şi
învinovăţire, adecă de englimatica care se caută în tă
a căută
piriţii
şi
cât
fieş-care să urmeze: într'acâstă vreme, atât pîrişii
ridică

a-i:
lucrul pămîntului, silindu-se la arăturile bucatelor, fărădedupă cum și
judecăţi,
de
pricină
în
trage
a-i
de
dumnâ-vâstră şi fără

620,

ai

adresa
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judecătorilor,

pedepsirea

sub

scriitorului.

Pitac către

pedâpsă

Iacă

dumnelui

de

spargerea

jălbei, deosebi

actul:

”

Vel logofetul

de

|

de Țera-de-sus,

de a da

poruncă pe la logofeți de a nu mai face jalbă seaii tacriruri cu alinger de judecători.
-

I& Joan

Gheorghe Caragea

Voevod i Gospodar zenile Vlachiscoe.—

Cinstite. și credincios -boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta Vel logofete
de. 'Ţera-de
sus, fiind-că din felurimea jălbilor şi a tacrirurilor ce ni
aici la Divan nu vor fi aduşi. Drept
cim, şi fiți sănătoşi.-—1816 Martie 29.

LXXIV, fila 242.)

(Cod.

Publicaţii la

idle judejele

aceea să
.

urmaţi

şi la caimacamul

pentru

judecăților în vremea culesului viilor.

Dumnâ-vâstră

ispravnicilor ot

“în “scire că într'acâstă

burilor

şi arăturilor,

vreme

sud.

când

obicinuit

şi

.:.

sunt

de

precum:

curmarea

a

. . . sănătate. Vă

culesul viilor,

trebuinţă este

porun-

culesul

facem
porun:"

a se precurmă

pricinile de judecăţi până la sfirșitul lui Octombre, după cum ne pliroforisirăm şi din condicile' Divanului, de acâsta, pentru ca să-şi potă

căută fieș-care de aceste agoniseli; deci
să însciințaţi la toţi de obşte, ca să scie
nimeni nu are a trage în judecăţi, spre
venirea pe la Divan şi așă să urmaţi şi
caţi pe nimeni. de la trâba lor într'acest
cinile

de

englimatica,

care

în

tâtă

vă poruncim Domnia Mea, ca.
fieş-care că într'acest soroc,
a nu se trepădă în zadar cu
dumnâ-vâstră, ca să nu ridisoroc, afară numai din pri-

vremea
ai

am dat poruncile Domnici Mele şi aici
Septembre 18.
.
Asemenea s'ait făcut şi la let 1815.
Asemenea s'aii făcut şi la let 1816.
(Cod. LĂAXIV, fila 143.)

la

tâte

a so căută, pentru care

judecătoriile.

— 1814

„1814 Iulie 6. S'ai făcut porunci de contenirea judecăților cu soroc

până la 15 August.
1815

Iunie

August 15,
(Cod.

27.

-

E

Asemenea

a

Sa

publicaţii

LĂXXIV, fila 65»)

Io Ioan Gheorghe

Caragea

Voevod

sai

făcut

aaa

cu

soroe

a

|

până

|

la

i gospodar zemte vlahiscoa.

. Cinstit. şi credincios boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta Vel Logofete

de Ţera-de-sus, cu tâte că pentru judecăţile ce se caută la domnescul
nostru Divan am poruncit ca să conteneze până la a doua săptămână

ISTORIA ROMÂNILOR

”

acelor jălbi şi ta-

scriitorii

mulţi din

pe tâte dilele-vedem.că
“se'dă

691

criruri obicinuesc şi nu serii numai cuvintele cele trebuinci6se la price se judecă şi abătându-se din
cina pentru care se prigonesc-cei

de serii şi cuvinte 'atingătâre asupra judenoima pricinci se întind
cătorilor, în feluri de chipuri, care acâstă obrăznicie a lor nefiind suDomnici

ferită

dumnâ-tale,

poruncim

Mele,

către

cunoscută

facă

să se

toți de obşte acei scriitori ce obicinuesce de scriii jălbi şi taeriruri, ca
de acum înainte nimeni să nu se mai îndrăznâscă a mai pune vre-un
cuvânt în vre-un fel de chip asupra judecătorilor atingător, în jălbile

şi tacrirurile ce

ori pentru

face,

vor

ale lor pricini: seaii pentru. ale

drepaltora, ci să-şi arăte numai pricina pentru care se prigonesc şi
catăţile sale ce se socotesce. că ar aveala -aceeaşi pricină, căci ori
acâstă
după
împotrivă
urma
a
înainte
rele se vor îndrăzni de acum
va
poruncă a Domniei Mele, să: scie. cu hotărîre că nu numai:se,
-strășnicie
cu
pedepsi
sparge acea jalbă seaii tacrir, ci încă se'va şi
scriitorul

acelui

spre

engrafon

acesta

altora; către

poruncim

de prin judeţe

şi se trimit de afară

ce se scrie

tale, ca şi din jălbile

şi

pilda

vedea vre
„aici la canţelaria domnescului nostru „Divan, de se .va
de către
'rumpându-se
jalbă
unulcu acest fel de vorbe ătingătâre, acea
dumnâ-ta

să se trimiţă

înapoi

ispravnicii

la

acelui

li-se pricina spargerei, şi porunca : ce. este dată.
1817 Februarie 19.

» DEEE

fila 14).

(Cod. LAXXVII,
Dea
(Pecetea gpd.)

arătându-

judeţ

Tolco pisah spd.—

ie

_

pipi.
aa

Vel Logoiăt.
Da

instanţele; în let 1818
Dăm în notă statul judecătorilor. de pe la-'tâte
Dal
şi. 1819 Februarie 1. (1)

a viitorului
la]te

să

“poruncim

s-tului post, nu
şi ca nu

conteneze,

am

poruncit

cum-vaşi

însă ca şi judecătoriile cele-

să se facă vre-o ast fel

de urmare,

boeri să le arâţi, cât
dumnâ-tale, ca. atât dumnâ-lor veliţilor
a logofeţiei,

se facă pitace din parte
si către tâte departamenturile să
curată să conteneze judecăţile,
cea
ă
ca numai în viitârea săptămân
-să urmeze. negreşit a căută priiar întracestă următâre s&pt&mână
la fieş-care judecătorie, ca să nu
cinile de judecăţi, ce sunt orînduite uială. Lolco .pisah apd. — 1815
chelt
se zăbovâscă ipotesiarii aică în
E
|
Februarie 22.
Logofăt.
Vel
(Cod. LXXIV, fila 178,

(Pecetea gpd.)
1)

In ce chip

ue

e

se

|

.
găsesc

aşedaţi

judecători după

în catastihul

lefilor acum

departamenturi.

.

la Febr.

1819 Februarie 1.

623

a

au DRECiĂ

Acest stat aduce, pe de o parte, la cunoscinţă, numele

tuturor per-

“ Departamentul de opt.

"2

judecători po taleri 150 pe lună.

6 judecători po taleri
Su

90.

a

Departamentul

de şepte.

2 judecători po taleri 150.

„„. 5 judecători po taleri

90.

Departamentul

1
3

Criminalion.

Stolnicul Caragea po taleri 200 pe lună.
judecător po taleri 150.
|
Judecători po taleri 90.
(Cod. LĂXV,

„.

fila 254 v).

-

Dumnâ-lor boerii judecători în ce chip sai întocmit acum la 1818

August

1.

m

-

Departamentul

200
150

, 100
„100

100
100
„100
„_100

Paharnicul

Răducanu

de opt.

Fărcăşanu.. :

: Serdarul Ioan Politimos înlocuit
1818 Decembre 1.
o

Serdarul Nicolae

Medelnicerul

Serezli..

Mateiii

-

cu Paharnicul

|

Grecânu.

-Vătaf

Scarlat Lambrino prin S&rdarul Stroie, Octombre 15, 1818.

„Medelnicerul Dimitrie Costacopol,
Ioan Macris,..

Aa

Departamentul

taleri

- 100

150,

Pitarul Nicolae Lambrino înlocuit cu 'Teodorache Cloşcă, Noembr
e
1, 1818.
Sa
Gheorghe Fărcășanu. .......
Aa
|
II Logot& Constantin. Cozone. IRI
Sa

Cei ce ai eşit de la acest departaineul.

„200

Aa
Nicolaescu
-

Stolnicul Grigorie Asan.
Serdarul

Dimitrache

de ştpte.

.-..

Drugănescu.

...

....:.

ISTORIA ROMÂNILOR

s6nelor

în servicii,la autorităţile: judecătoresci, iar

100

Medelnicerul

pe

de

alta

Nicolae

.

arată

-

Serdarul Colfescu.

“100

"603

-

Roşca.

100 - Panait Capiolan prin )Mirea Perieţenu, căpitan za 1efogii. 1818
Noembre 1.
100. Vătaful. Costachi Filipopoli, i s'aii adăogat taleri 50 de la Po-!
litimos. — 1818 Decembre 1.
100 Slugerul Mehtupciu.
900”

De

la acest Departament

n "ai eşit nici unul.
Cr iminalion.

Dopar lamenisu

200

Sărdarul

Răducanu, sîn

100

Sliugerul

Toma

100 ..Şătrarul Constantin
100

a

Stolnicul Costache Pripiţoiii.

-:900

Slugerul

Clucerul Dumitrache.

Aa

Băjăscu.

Comino.

Gheor she Lehliu.

Cei ce ai cşit de la acest departament.
Medelniceru Nicola.”
III Logofăt 'Peodorache
Şătrarul Stavri. |
Vătaful Aleco Figa.
Portarul

Anastasie

De

250
150

Oloşeă.

ot Radu-Vodă.

la. depe tamenul Spătăr ici.

Paharnicu Vasile.
Serdarul. Petrache, înlocui: cu ,
.
Octomb: 5, 1818.

si
Slugerul Grigorie Stoenescu

": Departamentul Agiei.
100
100

Pahârnicu

Constantin Fotino,

Calistrat 1818 Septembre
Pitaru Ioniţă Jianu.

Cu frăţâscă

dragoste

înlocuit cu Şătraru | Constantin,

22.
,

e
,

mă închin ' dumnâ-tale

Sa

arhon. Vornice

Samurcaş.
judecătorii. DepartamenturiFiind-că într'acelaşi chip Sail întocmit li se urma I6fa de la: : Qintâiii
a
f6ie
lor cum se vede ar&taţi întracâstă
â-ta să .poruncescă. pahar nicului
a acestei următâre luni August, dumn

va)

V. A. CEECUIĂ

şi budgetul

Dinul
ust

acestor judecători. Lefile variat de la 7O la 400 taleri. Cea

Sumeşul,

ca

întoemat

să urmeze

la

20,

datul

lefilor.=- 1818

Au

al dumnâ-tale ca un frate,
Constantin Bălăceanu Vel Logofet,

|

„Judecătorii ce se află acum cu

lefa lor cum

Departamentul

sat măsit la casa lefilor.

de opt.

tstezţ

120
200

100.
SU
SO
150
190
100
190

Clucerul Nicolae Creţeanu 1817 Mait 16, înlocuit cu pah. Rădu.
canu Fărcăganu cu ICfa celut-Palt,
Lon Retoridis, 1817 Aprilie 30. 1818 Aprilie 1, Sărdarul
Ion
Politimos cu taleri 120 pe lună.

Medelnicerul Dimitrie Costacopolu, 1817 August 7. La 1818 Aprilie 1, Serdarul Nicolae Serezli prostichii (cduos) cu taleri 80
cin lefa lu Ritoridis,
Medelnicerul Manole, 1817 Decembre 1,
Pitarul Nicolae Lambrino, 1816 Decembre
Vetaful Scarlat Lumbrino, 1815 Decembre
Il portar Constantin Cozone, vechii,

Iân Macri, 1815 Iulie &,
YVetaful Searlat Lambrino, prostichiii cu l&fa de taleri
190, dela
ISIS Tanuarie & inlocuit cu Serdarul Stroie, 1518 Octombre
15,

Departamentul
250
100
150
190

150
190
70

de şepte,

Căminarul Costache Manu, 1516 August
10.
Serdarul Manazie, 1815 Decembro 4.
Serdarul Colfeseul, 1817 Februarie 16,
Medelnicerul Alexandru Drupală, 1817 Augus
t

Panait Capiolan, 1815 Decembre 1,
Vetaful Costache Filipopolitu, 1316 Decembre

Polcovnicul

Costache

Dănciulescu,

1816

Departamentul Spătăriei.
00.
150

Paharnicul Vasile, 1817 Decembre +4
Sărdarul Petrache, 1517 Aprilie 3.
Departamentul

le

100

1,
1.

Sluzerul

Pitarul

Stari,

1817

loniţă Tianul,

CLAN,

pia

207)

„Aici.

lanuarie.

1517

Lanuarie,

12.

1,

Decembre

1,

ISTORIA ROMÂNILOR

mai mică.16fă

eră

1817 Decembre

pus noi, cum

,

625

a Polcovniculi “C.: Danciulescu. membru
3. Judecătorii

şi celor

ce s'au

hotarit

la

depar-

a fi, adecă

cei ce s'ail

cu

păh. Rădu-

vechili s'ait făcut pitace..

Departamentiul de opi.
150
200

100
80
80:
150
-160
400
150

Clucorul Nicolae

Creţeanu, 1817

Maiii

16, înlocuit

canu Fărcăşanu cu acceaşi 16fă, 1818 Ianuarie 8.
Căminarul I6n Ritoridis, 1817 Aprilie 30; apoi 120 I6n Politimos,
sordar şi iarăși 80 Sărdarul Nicolae Cerezli, 1818 Aprilie.
a
- Medelnicerul Dimitrie Costacopol, 1817 August 7.
Medelnicerul Matei Creţeanu, 1817 Decembre-7.
Pitarul Nicolae Lambrino, 1816 Decembre 1. .

Gheorghe

*

1817 Decembre-8.

Fărcăşanu,

:

ati

=
: IL postelnic Constantin Cozone, vechii. .: : : .
LE
A
Ioan Macri, 1815 Iulie 8.
8;
Vetatul Scarlat Lambrino, prostichii, 1818 Ianuarie
i
15..-:
Octombre
1818
Stroe,
i
Serdarulu

înlocuit

Sie Departamentul, 'de şepie.:

Stolnicul
200
200 Serdarul

Grigorie Asan, 1817 Decembre 8.
Dumitrache 'Drugănescu, 1817 Decembre

8..

:

Sordarul Colfescu, 1817 Februarie 16.

150
100
150
150

bre 8. '
'Medelnicerul Nicolae "Roşca, 1817: Decem
,
1.
broe
Decem
1815
lan,
Panait Capio
:
|.
mbre
Dece
1816
Văâtaful Costache Filipopolitu,
8.
mbre
Dece
7
,-181
pciii
Mehtu
:
Slugerul Gheorghe
10

- Departamentul
Stolnicul

200
80

Slugerul

Costache

Caragea,

Maimaroglu,

de Criminalion..
vechii.

1817. Decombre

...::

8 înlocuit cu Medelnicerul

1818 Ianuarie 15.
Nicolae cu I6fă taleri 70 pe lună, Dece
mbre 8...
181:
Serdarul Constantin Băjăscu, Septembre 25... SI
1815
no,
Comi
Toma

100
80 Slugerul
u, 1817 Aprilie 7. e
100 Slugerul Gheorghe Lehli
clucerui Dumitrache, 1817 Decembre 8.
sîn
150 III logofăt Răducanuhe.
a
100 III logofăt, "Tudorac 1817 Noem
bre 22, înlocuit cu șătrarul Stavri
i,,
Nicol
erul
lnic
Mede
_
„BO
pe,lună; 1818: Ianuarie:15,. :.:,. i
î â0' "eu taleri .60.
Î.
i 10.

'Vătatul Aleco Figa, 1816 Decembre 1816 Decembre1,
„TI. portar. Atanașie ot Radu-Vodă,

lor.
V. A. UVrechiă.—Tom. Ar.— Istoria Români

.

|

;:;

ii

40

626

VA.

tamentul de::ş6pte.

URECHI

-

din. Bucuresci, iar . cea: mai

mare,de 400 lei a lui

„Depar tamen tul Spătări ici.
"400
150

Paharnicul Vasile, 1816 Decembre
Serdar ul Petrache, 1817 Aprilie 8

4.
|

Depar tamentul aie.
100

Pitavul Ioniţă

:Jianu, 1817 Tanuar

“100 - „Paharnicul Constantin

Fotino, 1817

i.

Dice

Decembre 8.

d

Mehedinţi.

Stolnicul Costache Băle în locul Postelnicului Vasilache
1817 August 21...
.
Gorj. Căminarul Alexandru Vilara în locul Clucerului Dincă. Brăiloiă

Vâlcea.

1817 August 21..
Stolnicul Jancu Mavrodoglu,

scul, 1817 August 21.
Slam-Râmnie. Comisul Mihalache
Suţu 1818 Iulie 7.
Judecătorii

ce s'aai întocmit

în locul

Clucerului

Ioan. Găne-

- Ghica înn locul căminarului Costache

acum,

.1816 Decombre.

Departamentul

de opi.
150

Stolnicul Dumitr ache Şter ani, înlocuit cue căminar ul loan Ritoridis,
1817 Aprilie 30 cu l6fa celui-lalt.:
:

100

Serdarul

150
150

August 7.
N
a
Vătaful Scarlat Lambrino:
i
II Postelnie. Constantin Cozone; ii Sai mai i adăogat şi alţi taleri
opt-deci

Stroe înloc: cu. Medelnicerul Dimitrie

Costacopol

18i7

ai lui Manolache ce âii fost la departamentul de șâpte,

care s'aii lipsit din număr.
150

Serdarul Asanache în: locul Clucerului. „Nicolae
- Mai 16 cu „taleri 150 16fă.

Creţeanu,

1817

“Depur tamentul de pipe.
120
100

Căminar ul Costache Manu.
„Serdarul Atanasie.

i

200 . Medelnicerul Alexandru Palea::
"150 * Paharnicul 'Ioan Capiolanu::
150
. Vătaful Costache Filipopolitu, îi:
* 80
180

"Polcovnicul Constantin Hănciulescu în locul Paharniculuii Andonache, tatăl Serdarului Mihalache: Grămăticul dumnâ-lui Vel
Postelnicul, care acum se află Capuchehaia la Silistra.
III Postelnie - Mavriche - în: locul: hi III: Logofăt Alexandru

ISTORIA ROMÂNILOR

Ioan Macri membru

(PY

la: departamentul. de opt şi ai judecătorului Pa!

Andr onescul, ce au lipsit din depar tamentul acesta. L6fa acestuia
s'ati adăogat, lui II Postelnic Cozone de la dintai ale: viitorului Dechembre, 1817 Noembre 23.
i
Serdarul .Colfescu, prostichiii, 1817 iebritasi ie 16;
Dopaa: damenul

Cr iminalion.

ae
|
i
Stolnicul Costache Caragoa.
Oto:
Constantin
ului
Sluger
locul
în
î
Bueşânul
ul
Barbu
(Polcovnic
p6nul, cu taleri 150 pe lună, 1817 Iulie 4.)
în locul slugerului Otopânu' ce ai murit, 'Teodorache' Cloşcă
biv III Logofăt; 1817 Septembre 7.
100 Slugerul Comino.

200
100

150

110
100
10
100

100
70

Şătrarul

Constantin

iu

N

AI

Calistrat.'.

“ mi e
Medelnicerul: Constantin: Otelu.- a
Dă
iii
Serdarul Serezli.
lu
Costacopo
ach
Duniite
Aleco II portar în Jocul Medelnicoriului

ce s'aii scos de la: „departamentul: de: opt. .
Vătatul Aleco Figa, înlocul Paharnicului Nicolas iginorile ui
Ştefani ce aii lipsit deila departamentul: de opt..

Serdarul Nicolae Cuzi, la 1827 Aprilie 7, în locul Serdarului. Cuzi
Ghiţă

s'aii rînduit slugerul

Lehliu

pi

cu: aceeași L6tă.

II portar Atanasie ot Radu-Vodă::

:Departanientul -Spătăiiei. i
200

150

Ioniţă. în

Stolnicul

8;.în, locul: Botânului, sait. 'rînduit

“Grigore, 1817. Aprilie

darul

Petrache, ce, ail “fost la „puşeărie
Cta

|

ze

ma

ni

-

pe

îi

e

Ii

“La „Departamentul. Aici,

|

90

Ser-

cu taleri 150,

i
Stavri,

150 Sorăarul” Tancu 'Politimos, în' locul Sluizărulu
1817 Ianurie, cu taleri 120.pe lună..

120

120

Merişescu,

locul. „Medelnicerului,, Grigorie

4; în locul; 'Merişescului, Paharnicul. Vasile, cu
1817 Februarie
embre 4.
16fă ce aii avut-o Merişescu, taleri. 400: 16fă, 1817,-Dec
l
Paharnicu
;
Grecânu
Mateiii.
'lui
locul
în.
Medelnicerul: Botânu.

iarăşi
Pitarul Ioniţă Jiănul în “locul lui” Mateii Grecânu
A
e
|
taleri 120 pe. lună.

pe dcest aur piător JE
Judecătorii şi Condica dă “7 ide: jos
11817 „Ianaar ie, 21,
Condiearii

Fă

Dia

Sa

i: „tt

- judecători:

,

*
Ialomiţa. Ştefan Doiceseu.. "2 “i. Toniţăie Rudeanu
Gheorghiu.
Prahova.

Grigorie

Ştefănescu.

Anton

|

,

i

:

_
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harnicul Vasile de la «Departamentul Spătăriei». Vom observăcă la
Saae. Pandele: III ' Logofăt. Msi “
Olt. Firică 'Perieţânu. : -::' : ::
Teleorman. Sandu III Logofăt.
Dâmboviţa. Chivu Postelnicel. : -

Paharnicul Caribol.
-Antonache Polcovnic.
Stolnicul Nicoli.
Cluceru Iancu Glava.

Slam-Râmmie. loniţă Șonţu.

Grigore

-

'lopliceanu.

|

Buzeii. Ioniţă Budişteanu.
„».» Petre biv căpitan za dorobanţi.
Muşcel. Ilie III Logofăt.
Iliiat. |
|
e
Vlașca. Iancu Rădulescu...
Slugerul Dumitrache Becearu, ..-

1816 August. 30.—„Judecătorii ce.se află acum pe la departamenturi.
La departamentulde opi.
100

S&rdarul

100
150

Stroe,

1815

Decembre

“150 ;:Medelnicerul Dumitrache

100

Vistierul

150 .::Vătaful

120

100.

150

3.

.

:.

Medelnicerul Nicoli Roşea, 1815, Decembre 3.:
Stolnicu Dumitrache Ştefani, 1814 Decembre.
Stoica Urlăţeanu,

Scarlat

Postelnicul

Pitarul,

Serdarul

400_

Lambrino,

Costacopol,. 1814

1815

Septembre

1815

Decembre

Constantin. Cozone,

Andonache,

Asanache,

1815

Maiii

1813. . ..

1.

1816 Martie.

Ioan Lungul, 1815 Iulie 8..,......

1.520

Le

:

August

23.

1.

. |

1;

a

-.

........

departamentul 'de șeple.

150 „Panait Capiolan, 1815 Decoembre1.

-

.

i
120 Căminarul Constantin Manul, 1816 August 10.:
::
;100 Sărdarul' Atanasie, 1815. Decembre 4.
N:
100 - Paharnicul: Nicolae 'ginere lui „Ştefani, 1815: Febru
--80 “Logofătul Alexandru Andronescu, 1815 'Noemb arie, 27:
12...
100 Sărdarul Duinitrache Ruset, 1815 Septembre:1. re
! ::::
200
.

„..

Medelnicerul Alexandru Pală, în locul Să&rdarului Dumitrache
,
în locul slugerului Stavri cu l6fa lor taleri 180 şi taleri 20 de

la Medelnicerul Constantin

„us

Oțel, 1816 August 12. ..

La departâtiientul
de Criminalioii, .. -

200
Stolnicul Constantin Pripiţioiă, 1813. 100 - Polcovnicul. Barbul Bucşanu, 1816 Iunie
14...
100 Slugerul. ... . . Comino, 18i5, Septembrie
25.

150
110:

100_

760

Setrarul Constantin Calistrat, '1816 Februarie
Medelnicerul Constantin Oțel, 1815 Iunie 19.

Serdarul

Serezli, 1815

ii,

Septembre

24.

27.

:.:..:

-

-...

-.

ISTORIA

departamentul

de opt, erai

ROMÂNILOR

„629

în realitate nouă membri, de Gre-ce domnia

La Spălărie.
1. n
Stolnicul Ioan, 1815 Ianuarie
200
:
100. Paharnicul Grigori ie, 1816 Mai. PA
I

|
p

ME

,

"500

ai

Iancu
AR
August, 12.

S&rdarul

150
90

1817

Aprilie, 30.

La:

Agia

Politimos, 1815 Decembre -9.
., în locul medelnicerului Mateii Groceunte

rînduit

Sai

Vornicul

Ritoridis

Petrache,

1816

Logott

streinelor pricini.
1818 Aprilie 30. Stolnicul Dumitrache Ștotani,î în locul lui Ritoridis
ae
Da
la Departamentul străinelor pricini. De
„ (Cod: LXAT,

fila 256 2)

a

ce
Dina togorăția 1Logofătul Mana, judecătorii, Condicarii
sati făcul, 1816 Noembre' 26,

Logofăt.
"La “sud: Mehedinţi, Matache sin Grigore Asan iv Tu Aa
fost.
aii
ce
cel
“La sud Argeş, Costache Furcă
a
La sud Iltov, Toniţă cel ce ai fost şi până, acum.
Da
'
u.
Orăşan
ntin
Consta
ți,
La Romana

a

Gorj, Petre.

"tot acesta.
Dolj, Ioniţă, cirac Piciului; 1817 Decombeo: 2
«
ce

“Judecătorii

Ilfov, Clucorul
Argeș,

Portarul

E "ai, orrinduit 1816

Decembro

31.

Enache.
care

a: fost.

Gorj, Ioniţă Sefendache..
ta
„Vâlcea, Armaş Dinci Borănescu.
za arie.
ru
Cluce
biv.
escu
]
" Mehedinţi, Ştetănică Micul
e
Dolj, 'Dimitrache Pâslaru.
a
„Romanați, Pitarul Costache Voinescu.

tciiiontul o; imănalion.
„Cei din „Depar tamentul ot Craiova. —Depar
it Brădescii, ce. ai i murit,
II vistier Ioniţă sân. Tănoiii în locul aus Pana
19.
1817 Ianuarie
„ Sărdarul Hristodor. : ...
Polcovnicu.

630

|

|

“VA. URECHIA

-

adaosese «prostichiu» încă pre unul în persâna'lui Scarlat Lambrino.
Acesta

va fi înlocuit

în Octombrie

1818,

Departamentul

cu

Serdarul

Stroe.

de patru.

1817 Februarie 8, Medelnicerul' Gheorghe Măcescu,în locul Portă-

rescului.

1817. Februarie
Urdăreanu.

!

8, Pitarul
|

(Cod. LXXV, fila 259)...

Michaiit 'Alboteanu,
|
|

!

în

locul slugerului

1815 Iulie 8. Judecătorii ce se află acum la departamenturi precum
sunt aședaţi cu l6fa lor.
d

“La Departamentul de opt.
200

Paharnicul Nicolae

Scopelitis; (1814 Decembre); la 1815 Decembre

3, s'aii orînduit doi cu l6fa acestui boer, adecă Serdarul Stroe

cu l6fa pe lună cu taleri o sută, şi Serdarul Nicoli Roșca cu
„altă sută, cuprindând acești doi 16fa paharn. Nicolae Scopelitis.

150

150
100
150
120

100
100

Stolnicul Dumitrache

Ştef, 1814

Decembre.

Pitarul

Nicolae Lambrino, 1815 Februarie 27, înlocuit la

II postelnic,

Constantin. Cozone,

1813.

.;;:

..-

Pitarul Atanasie, 1815 Maiăi1.
i
o
Vătatul Scarlat Lambrino, 1814 Ianuarie 1, înlocuit cu paharnicul
Teodosie Costache, Septembre 24 cu taleri 150. Macri,

1815

Iulie 8.

.

La departamentul

120

1815

Decembre 1, s'aii orînduit în locui Scarlat Lambrino. cu 16fă
taleri 150 pe lună.
a
a

400 Ioan

150

-

Medelnicerul Dumitrache Costacopulo. 1814 August 1.
(Medelnicerul. .. .. . . . Broşteanul, 1814 Ianuarie 1); înlocuit cu
Vist. Stoica Urlăţeanu, Șeptembre.
23, 1815 tot cu taleri 100.

de şepte,

Stolnicul Nicolae Creţeanu 1813 1815 Decembre 1, s'aiă orînduit
în locu-i Panait Capiolanul cu taleri 150 16fă pe lună... ,:
Slugerul Gheorge Artino, 1813; murind
. Slugerul . Gheorghe
Artino,

s'aii

orînduit

căminarul

Constântin

Mânu

cei

dice
„+ Pondi în locui, 1816 August 10.
a
SR
SR
"100 Vătatul Dimancea 1815 Iunie 10 1815 Decembre 4, s'au orînduit

|
“100
100

80

în loc Serdaru Atanasie cu ]6fă pe lună 100...
|
Paharnicul Nicolae zei: Ştefane,: 1815 -Februarie 27.
Serdarul Dumitrache, 1815 Iunie 1. .
Ia

Medelnicerul Ianache, 1815 Februarie 27; III Logofăt
Andronescu,

1815 Noembre

12.

Alexandru

Daia
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15.O .disposiţiune luată de Caragea în interesul justiţiei a fost
-acea prin care. obligă pe. judecătorii, cari aii- procese, să nu refuse de

80. Slugerul Stavri, 1815 Februarie 27.
Dumitrache

August

1814

Dănciulescu,

80 ' Constantin

Ruset

200

Stolnicul Costache Pripiţoii, 1813.

150

Moedelnicerul

150
130

Şătrarul Constantin
Medelnicerul Mateiii

Sterian

E

Calistrat, 1815 Februarie 27. .
cu MeGreceanu 1814 Ianuarie 1. înlocuit

1814. Noembre

taleri 100, 1815 Septembre
La

200
100

.:

taleri

Comino cu
e

1. Slugerul

Oțel, 1815 lulie.19.*.
delnicerul' Constantin:
Stavri,

Serdarul

înlocuit cu Barbu Bucşanu.

150 Serdarul Atanasie, 1814 August
„100 16fă, Septembre 25, 1815.

Șătrarul

cu

Criminalion, a

La departamentul de

90

1, înlocuit

cu taleri 100 l6fă, 1815 Septembre 1...

Serdarul

1,

.

....

Serezli, înlocuit. cu

DE

24.

Spătăric.

Stolnicul loan, 1815 Ianuarie 1.
Gheorghe Proin Ceaușş agiesc, 1814

sati orînduit Paharnicul Grigorie,

_
August

1; în locul

,
acestuia

1816 Maiii.

La Agie.
100

Alecu

Muhurdaru,

1815 Ianuarie

1; Serdaru Răducanu Orăşanu

Costache
taleri 100 Noembre 1) 1816 August, s'a rînduit
.
'
agie.
la
i
anulu
Grece
Proin Capuchelae în locul
Mateiii Greceanu
100 . Aleco Figa .Vătaf, 1815 lulie 8; Medelnicerul
"taleri

90, Septembre

24, 1815.

A

A

noă,1816 Decembre.
"La Agie
sîn locul Serdarului
1816 Decembre 9. Serdarul Iancu Politimo
qeci, adecă. taleri
cinciRăducanu Orăşanu, cu l6fă taleri de una sută.
Agiei, iar taleri

tul
100 ce ai avut Serdarul Răducanu la departamendepartamentul Crimiot
n
Steria
ului
nicer
Medel
50 prostichiii din 16fa
i
nalion.
tul Crimina1816 Iunie 14. Barbu Bucșanu Polcovnic,la departamen
o
o
ă.
10016f
taleri
n
Steria
ion în locul mortului
judecătorla... ....
1816 August. S'aii orînduit Medelnicerul Pal6a
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XA,

a merge
contra

înșii, s6ii prin vechil,

lor: căci, dice

Vodă,

URECHIĂ

când

pravila

!

sunt chemaţi.în
nu

are

Condicariice s'aii făcut în logofeția

-vre-un

proces

a. deosebi. boerii dintre ță-

dumnă-lui.. Vel Logofetului

Mihalache. Racoviţă, 1315 Noembie 25.
Vâleea. Iordache Capeleanu. - !
Ilfov. Ioniţă

Mitescu.

"Argeş. Costache Furcă.
|
Gorj. Dinu Hurezeanu.
Ia
Dâmboviţa, . . . . asupra slugerul Nicolae Chiţescu.
Mehedinţi.
Sa
aie
Dolj.

Judecătorii Divanului Craiovei iarăşi.:din logofeția dumne-luă
Clucerului. loun Vlădoianu. 1816 Ianuarie 16. - Ra
Sai făcut Oteteleșanu
':în locul lui Haralamb! și. a luat

cartea cea

“trecută din porunca dumnâ-lui Paharnicului Chiriac.

i

Judecătoria judeţelor iarăşi din logofeţia dumne-lui:

1816

Ianuarie

16, II Comisu

Leonade,

la Dolj:

1816 Ianuarie 15, Mihalache biv III Logofăt sin protopop Voicu, la Vâlcea.
1816
Ianuarie
1816 Ianuarie

15, Ştefan Miculescu, biv Clucer za arie la Mehedinţi.
15, Vasile Murzescu biv III Logofăt, la sud Gorj.

La

departamenturile Craiovei. :

1814 Septembre 15, Dumitrache Urdăreanu Sluger la departamentu
l
de patru, în locul medelnicerului Ghiţă Socoteanu.
i
Boerii ce se află

acum divaniţi

„însciinţarea de la Craiova.—1818
Dumnâ-lui

Logofătul

Cornea

la Craiova, 1816

Maiii 30..

Brăiloii.

Iulie s'a

îndreptat

e

Dumnâ-lui Logofătul Dumitrache Bibescu... i
i
„ „Dumnâ-lui Postelnicul Arghiropolo.
a
Clucerul

Dumitrache Brăiloiii; în locui s'aii orînduit Clu-

Clucerul

Ioan

Vlădoianu.

Constantin

Oteteleșanu. Șchiopu),

Clucerul Constantin Haralambie, 1817 Iulic 7.
-„.. (Cu rang a iscăli înaintea: Clucerului Dincă Oteteleșanu
„cerului Ion Gănescu, 1816 Iulie 18.)
|
Ea
„.. Dumitrache Brăiloiii,a rămas tot bun. p

înlocuit

cu

și. a Ulua

3 (Medelnicerul Petrache Portăreseu, 1817 “Februarie
„ Teodoranu Sofian, 1817 Octombre 15.. .
a

i

Departameiătul de patru.

a

Clucerul

8,

biv TI, vist.
N

e

Dumnâ-lui

(Dumne-lui

Haralambie, 1817 Iulie 7.

Do

„ Dumnâ-lui

cerul Constantin
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rani şi pe cei săraci dintre cei bogaţi. Egalitatea înaintea legei eră
proclamată în asemenea cuvinte frumose, dar de la cuvînt la faptă
ce distanţă!
Domnitorul mai ordonă «să nu mai să: trimiţă cercetarea proceselor
contra unui divanit tot.la acela. Ac6ştă cercetare exclamă. Vodă este
E
«vrednicd de mare mir 'aro şi. neghiobie».. (1)
[Ii

1 (AMedelnicerul Constantin “Zătveanul), Serdarul Bristodor 1817 oc.
tombre 15, în locul Zătreanului.
. ..
2 “(Slugerul Dumitrache * Urdăreanul), (Pitavul Mihaiă Albăteanu, 1815
Y'ebruarie 8), Medelnicerul Constantin Zătreanu în l0cul Pitarului

4

Mihaiii

Albăteanu,:1818

Mai:

922.

.

(Pitarul Ioan Ghimpeţeanu), (Constantin Brătăşanu, 1817 Aprilie 10),
Pitarul Ioniţă Ghimpeţeanu, 1818 Maiii 22, în locul Ghimpețeanului.

Crimânalion.
(Serdarul

Hristodor),

DN
„i

„3 Polcovnicul. Bălcineanu” Dumitrache.
e
(Armaşul: Panait II vist. Ioniţă Sulianeseu,
2 Iordache Oteteleșanu i Benescu.

cur

aa

1817 Tanurie 15.
Si

Logotăt I6n Renghea în locul Vistierului Toniţă Sultănescu ce s'aii
orînduit).

„(UI Armaş al duimns Tu caimacam după. avătărea

medelnicerului Po.

trache Portărescu, cel ce n'aii primit judecătoria: Criminalion).
1 Medelnicerul Scarlat Mănescu, 1817 Octombre 15 în “locul: medelnicerului Petre Portărescu:
4 II Armaş 'Peodoran Podbăniceanu, în: locul lut au Logofăt Toan
|
N
i
Renghea, 1817 Octombre: ăi
i
iz
(Cod. LăXV, „fila 259 o) E
N
aa a ci

(0)

Poruncă 105pată

către caimacanul

Craiovei „pentru vocrii

|

divaniţă când, îi pârdsce cineva-şi prin jălbi, să-i îndatoreze «
me ge ori înşii seaii vechil din parte-le la judecată şi să nu. orîn„„duiască pricina aceea la acel pârât.
|
Gheorghe

I6 Ioan

Caragea

Voevod i gospodar

zemie

Piahiseoie.—

:Ginstite şi: credincios boerule Domniei: Mele, dumnâ-ta biv Vel Spătare
Nicolae Suţu: caimacamule al Craiovei, sănătate. Din câte-va jălbi ce
au

venit la

audul

Domniei

icinci judeţe, cu -mare
„că deacă

Mele,

de la .unii alţii din

durere şi cu destulă

se. întâmplă a avea cineva-şi

locuitorii

măhnire ne-am

acelor

însciinţat,

prigonire cu vre-unul din boerii

divaniţi, de aică din Craiova, nu: numai că nu primesc a se înfăţișă la
"judecată cu acei davagii “ai dumnâ-lor,: ci. încă ar fi, făcând pretenţie,
“ca jălbile acelor davagii. 'să se orînduiască în parte chiar la acel.boer
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::16, Sub rară domnie că sub acâsta aii băntuit ţâra cete de hoţi vestiți
şi încă: şi mai rară Domni ca acesta a grațiat hoţi mai vestiți, 'cari «se

închinară»
în6bă.

Domniei spre a fi iertaţi şi consideraţi apoi ca Gmeni
See
Da

de

"Din decursul anilor 1813-—1818 avem de amintit pe Grigorie Mănoiu
(din Gorj), Bușa şi câta lui, Ilie Haită, Căpăţină Păun şi tovarășii lui,
Mateiii și Taba şi mai ales pe Ion Jianul cu câta lui vestită. Acest

haiduc legendar este iertat, «se împacă
'cu- Vodă» la ruga lui biv Vel
Vorn. C. Samurcaş vechilul de Caimacam din Craiova,la 1 Iulie. 1815,
se îns6ră și trăesce liniştit la.moşia femeei lui, până sub domnia
lui Gr. Ghica,

care-l face. Cârc-Serdar

în Oltenia.

e

Căpitan Buşă şi esta lut sunt graţiaţi în 11 Iunie anul 1816. -Graţiaţii
se l6gă sub pedâpsă de morte, că nu vor mai exercită meseria lor. (1)

de care se jăluesce piîritul săi, care și una și alta sunt cu totul împotrivitâre la buna orînduială și la pravilele politicescei oblăduiri, în
vreme ce ori-care, de veri ce trâptă va fi, este dator a merge la judecata, unde se orînduesce pricina, cu. davagiul săi, neputând :a cu-

n6sc6 pravilele

asupra judecăților, nici a deosebi boerii din ţărani şi

săracii din cei bogaţi; iar de aceea un pîrît ca să fie „judecător al pi-

„râșului său, acâstă

pretenţie este

vrednică

de mare

mirare

și neghio-

bie, şi încă nu mai puţină mirare avem Domnia Mea, cum dumnâ-ta
privind la asemenea cereri petreci în tăcere şi nu-ţi: urmezi dato-

ria de. a însciinţa

Domniei.

-iată cu deadinsul poruncim
vanului

nostru

de

Mele.

pentru. unele

ca acestea. De aceea,

dumnâ-tale, ca în deplină: adunare

acolea, să ze citâscă acâstă

domnâscă

„Luncă, spre a înțelege -fieș care, că este dator a urma
dicem,

adecă

a merge

şi a se înfățișa

cu

a Di-

a n6stră po-

precum. mai sus

pîrîșul săi, ori, însuşi seaui

prin vechil din parte-şi, la aceeaşi judecată, unde

se orînduesce pri-

cina de către dumnâ-ta, când se daii jălbi către căimăcămie, şi că acel

neurmător,

de

acum

înainte socotindu-se ca un

turburător

şi nesupus

oblăduirei sale, îșiva lua după cuviinţă căduta certare şi resplătire;
„Şi că s'aii cetit şi s'aii. înțeles acâstă poruncă a Domniei Mele precum

„mai

sus

preună

dicem,

să avem

răspunsul

și de dumne-lor boerii

(Cod. LXXĂVII.

fila 73 v.)

dumnâ-tale
în scris şi iscălit îm-

divaniţi,şi fiți sănătoși.—1818 Maiii 23.
_

": ()Zemle Vlahiscoe. Fiind-că Grigorie Mănoiu mazil ot Rosova sud Gori,
prin jalbă

către Domnia Mea, şi-a

mărturisit tstă .greşala
'ce ai făcut

cu pornire tâlhărâscă şi cele:ce ai pătimit în urma

căpătuirei pentru

bănuiala ce aii dat la faptele altora, fără de a fi vinovât şi pentru căci,
după patimile sale iarăşi nu are odihnă când de către ispravnicii, către
alți zabiţă şi de către armaşii Divanului Craiovei, cerând la Domnia Mea

“ milostivire,

ca:pentru

cele

trecute

să nu 'mai fie supărat

să. pâtă a-și căută 'de hrana vieţei; ' deci

după. chezăşia

şi tras, ca

ce aii dat la
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“- Die Haita cu câta lui se închiriă lui Vodă.
Biv Serdarul C. Borănescu
ispravnic de Mehedinţi, negociază “graţiarea lor. Caragea li-o acordă
cu condiţiune,
să

despăgubâscă. pe cei jăfuiţi.şi în cas de recidivă, să

fie pedepsiţi cu morte. Slujbaşii cari aii prins pre hoţi sunt. răsplătiți.

Vodă îmbracă cu caftan pre Polcovnicul Crăiniceanu şi pe Polcovnicul
Niţu, pe ComisulN. Boba şi căpitan Anghel...
Asemenea, în + Octombre 1816, sunt graţiați Mateiii, Taba şi câta

lui Căpăţână Păun. (1)

a

Divanul. Domniei Mele, cum că de aici înainte, va face părăsire de
asemenea urmare, ne-am 'milostivit: asupră-i şi printr'acâstă carte, ce-ă

dăm, poruncim atât dumnâ-tale” vechilule Căimăcămiei Craiovei. şi
dumnâ-vâstră boerilor! divaniţi ot Craiova, cum şi durmnâ-vâstră ispravnicilor, judeţului i altor slujbaşi, supărare întru nimic să :nu se facă,

iar de se va mai aduce şi de acum înainte vre-o asemenea
pîră de
hoţie asupră-i, fără de scumpă cercetare și fără de. dovadă bună să
nu se osîndâscă, nici să se jăfuiască, căci el aă dât chezăşie vrednică

la canţelaria Divanului Domniei Mele, i saam receh gpd.--1815 Iunie 22.
Chezăşia

„ “Fiind-că Grigorie. Mănoiu

ce a

dal...

|

Ne

mazil. din sud .Gorj,ce aii fost pornit în

vina hoţiei, care viind la mine m'au rugaţ că se va părăsi la, tâte năravurile lui, pentru care dai acâstă chezăşie a mea la canţelaria. Divanului,:cum că ori când.se va dovedi. în..vină de hoţie,
eii să fiii r&spudător. pentru dînsul—1815 Iunie 22.., în
i
mi
+
ÎI
pi
.....xGheorghe. Bălteanu. . .... ..
.
N

„.. Adeverinţa s'au dat la Matache odăiaşul spre a se,pune la păstrare.
(Cod. LXKIV, fila 206 9] ee eu

::

(1) Zemle Vlahiscoie. Cu tâte că Ilie Haita cu cei de mai jos arătaţi tova-

: răşi al lui s'au arătat cu fapte. netrebnice, ămblând.în:urmări tâlhărescă,
.ţării aceștia: şi: simpatrioţilor, pentru
jăfuind şi prădând pe. locuitorii
care li se cuvenea ped6psă după măsura vinei lor, dar cădând la Domnia Mea cu rugăciune, ca să le ertăm greşalele şi să le” dăm slobodenie
a petrece 'nesupăraţi, făgăduindu-ne că se vor abate din calea faptelor
celor rele şi osebit făcându-ne rugăciune şi credincios boerul Domniei
Mele biv Vel S&rdarul Constantin Borănescu, ispravnic ot sud Mehene-am milostivit asupră-le, şi atât
dinți, pentru a.li se. ierta: greşalele,:
a lor rugăciune, cât.şi după rugăciunea. Serdarului Borănescu,
după:

îi ertămde
pace,

tâte greşalele trecute, dându-le

cu acâstă

hotărîre

şi legătură

însă,

şi slobodenie a petrece în

ca să

fie datori

a face

în:

-- destulare :cu: despăgubire tuturor. celor ce 'se-vor arăta și:vor dovedi
“că sai prădatşi s'a 'jăfuitde către dânșii, dându-le înapoi t6te-cele
- ce-se va dovedi: că le-ai luat. Drept aceea :poruncim latoţi câţi se
să: 'nu-le facă: pentru trecutele. lor ..
'ca nimeni. nică:o supărare.
“cuvine,

-636
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Amintind 'de hoţi se: cade 'să 'înregistrăni

şi două

ordine domnesci,

învinovăţiri şi spre: dovadă iertărei lor, li s'au dat acâstă domnâsea
n6stră carte de ertăciune, iar de acum înainte care dintr'înşii . se va
dovedi cât de puţin întracest fel de fapte, milă nu va mai put dobândi de la Domnia Mea, ci se va pedepsi cu perderea vieţei sale, i
saam receh gpd.—1816 Iunie. 15.
OO
cc
4
| o
a
a
epd.)
(Pecetea
(Cod. LXĂIV,
1816

Iunie

15. Carte

legată

către Constantin

|

:

.

i

fila 252 verso.)

Borănescu

ispravnie

-ot sud Mehedinţi, răspuns la însciinţările ce aă trimis cu venirea lui
Ilie Haita, prin careîi face sciut, că după a sa, rugăciune i s'aii dat
lui Ilie cartea domnâscă de ertăciune şi .osebit s'aii cinstit cu caftan
„polcovnicul Constantin, Crăiniceanu i poleovnicul Niţu; ce aii „venit
împreună

cu Ilie Haita,

poruncind Măria

„misul Nicolae Boboc i căpitanul
cu caftane.
5
(Cod. LĂXXIV, fila 253,)

Iâtă în ce mod

Sa, ca săse

Anghel, ca
i

să

trimiță aici Co-

se cinstâscă şi aceia
oa

acordă Caragea graţiarea lui Jianu:

Fiind-că după rugăciunea ce ne-ai făcut atât dumnâ-lor ispravnicii
„din sud Romanați, cât şi dumnâ-lui cinstit şi credincios boerul Domniei

Mele biv Vel Vornic Costache Samurecaș, vechilul Căimăcămiei Craiovei,
„pentru Ioan Jianul, de a-l ertă de relele urmări și netrebnice ce până

acum ai făcut, precum şi însuși prin scris6rea sa către frate-săii' Mihalache Jianul, face rugăciune dea mijloci pentru ertăciunea sa, arătând
"că şi-au venit în cunoscinţă și în pocăință, dând făgăduială, că de acum
înainte se va părăsi cu totul de necuvi6sele fapte ce le-ai avut, ne-am
milostivit. Domnia Mea şi lam iertat de tâte greşalele trecute, și are
voie: de a se întârce la casa sa fără a fi supărat de către nimeni;

“iar 'când

şi de 'acum: înainte

nu

se va

părăsi

de netrebniciile

sale şi

„se va dovedi în'vre-o 'vină, se. va pedepsi. straşnic. I saam receh gpd.—
1815 Iulie 1.
o
„--* (Pecetea gpd.) . SR
SE
e
„mimi.
Vel Logofă&,;
* (Cod: LXXNĂVII, pag. 558)
ci
„_

Carte

deschisă

Janecu Jianul
E

către

caimacamul.

Craiove: prin: care se ianlă.

EN

de faptele lui cele tâlhăresci, prin chezăşia Serdarului
|
e
Dă
Jamandi.

„Zemle vlahiscoie. Cinstite şi credincios boerule al Domniei Mele, dum-

„„n6-ta Vel spătare Costache

Suţule, Caimacamule

al Craiovei şi dumnâ&-

Y6stră boerilor divaniţi de acolo, sănătate.:Cu tâte că Iancu Jianu după

-.ale sale .netrebnice și tâlhărescă fapte, întru care nu numai

odată,

ci în
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ca arestul preventiv la judeţe.

rînduri s'au dovedit, se cuvenea

după

pravili a se osîndi la

morte, dar după rugăciunea ce ne-ai făcut prea-osfinţia sa.părintele
metropolit, împreună cu dumnâ-lor cinstiţi şi credincioşi boerii veliţi ai

Divanului
acum

Domniei Mele, provalisindu-ne ;din partea lui părăsire

înainte

de

acest fel

de fapte,

milostivire

asupra lui şi luându-l şi Să&rdarul Iamandi

făcând

de

Domnia

Mea

în chezăşia sa, îi hărăzim

viaţa lui, trecându-i.cu vederea şi ertându-i i6te:cele trecute . greşeli:
de. până acum; poruncim încă dumnâ-vâstră, ca: aducându-se':numitul.
Jianu

de către

Serdarul' Iamandi

aică

în

Divan faţă, să' se

citescă

a-

cestă. poruncă a Domniei Mele, în audqul, săi ca să-o înțel6gă şi să scie
cu hotăriîre, că de acum înainte de-l vom mâi simţi cu cea mai mică
netrebnică faptă de hoţie, (fie măcar şi din cele.ce nu se osîndese
făcătorii lor la mârte), acolo unde se va găsi că ai săvîrşit acea faptă,
îl vom spânzură negreșit, fără câtuşi de; puţină milostivire şi după ce
va. audi şi va înţelege acâstă poruncă şi hotărire a Domniei Mele, să
se, facă apoi teslim dându-se numiţul Jianu în mâna. Sărdarului Iamandi chezaşului săi, care acâstă poruncă să se trâcă şi în condica
Divanului de aici spre a fisciută, i saam receh epd.—1817 Aprilie 10.

(Cod. LĂXĂVII,

“Tată

fâia

de'zestre

fila

19 v)

a Sultanei

lui. Iancu

Jianu: ! .:..i.

e:

i

“ Foia de testre ce s'a,dăt aparacoriei nostre Sullanti, soția...
a

“Iancului Jianu şălraru..-

ii

taleri

i.
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îi:
.i
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.
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.

să nu

"VA

trâcă.peste

UREGEIĂ i:

3. dile. (1) Asemene

Iulărirea ce s'a -făcut':de logofeţia

disposiţiune

nu era

nouă.

iure :f6ei de zestre.a Sultanei

“soția 'şătrarului Iancu: Jianul, precum în foia dinapoi se vede.
i

De. la :logofeţia -mare. Na

|

„Din poruncă, teorisindu-se
de către logofeţie acestă foie de zestre

a..Sultanei Găleşascăi,
spre a fi credută de adevărată

s'au primit aceste lucruri de. soţul numitei, s'aii adeverit

adu Vel Lou
“Mguiene

trecându-se

şi: în; condică după

0:

după vremi că
şi de logofeţie,

21.
Răducain Sind

orînduială.—1817 Octombre

(Cod, LXXXVII fila 7 ve
” Două .sute' stânjeni moșie din partea mea ce am în

hotarul Leul,

daii dar dinaint
nunţei
ea
prea iubitei
mele soţii
:
Sultana Găleşasca,
să-i. fie ohav
şi nică
stătătore.—1817 Octombre 21.
-.
„. „„lanecu Jianu...

ii eee

e

pi

:

De la logofeţia mare. *
Acest dar fiind adevărat şi:dat înaintea cununiei Sultanei Găleşascăi
„soţiei sale, de Iancu .Jianul, spre a-şi av6 puterea şi. paza, Pam adeverit să-i fie ohavnică “şi stătătâre.—1817'Octombre 21.
|
Mihalache Manu Vel Logofăt.

(1). Porunci la 12 judeje:pentru hoţii care se'prind, să nu-i [ie
mai mult la isprăvnical de'cât trei gile și peste trei gile să-i trimâță la Spătărie împreună. cu: examenul lor, 'dănd de: scire și pă-

“gubaşilor ca să vie după ci la Spătărie. ... -. i.

16 Ioan Gheorghe Caragea Voevod i gospodar zemle vlahiscoie.—
Dumnâ-v6stră ispravnicilor ai judeţului.:.. vă facem în scire, că pentru hoţii şi făcătorii de rele obiceiii vechii ai fost, care prin porunci

domnesci aii fost dat nizam, precum . şi de: către Domnia - Mea s'au
poruncit a se păzi, ca făcătorii
“de: rele 'ce se prind. în: vinovăţie,
să
nu se ţie mai mult la isprăvnicat de cât numai trei: ile, pânăsă i se

facă cercetarea şi egzamenul şi apoi cu acel egzame
şi ncu averea lor,
să-i trimiteţi la Spătărie, ca câte dintrensele se vor: dovedi ale păgu-

bașilor

şi se vor

păgubași

cunâsce

de ci cu dovadă,
ai 'să:se

să le daţi de scirea veni

ale lor şi vedem

'că“aceă

orînduiălă

dea

lor, cărora

îndată,-ca să-şi ia ceea ce vor fi
nu 'se' păzesce. Ci dar 'şi acum

de izn6vă vă poruncim strașnie, ca acest'obiceiii ce cu porunca Domniei Mele s'aii întărit, să-l păziţi cu t6tă străşnicia, fără de cea mai
mică impotrivire, că veţi cădea la învinovăţire.—1814 Ianuarie 26.
(Cod. LĂXIP, fila 100 ».)
si
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1 17. Pe lângă nizamurile şi disposiţiunile mai sus numărate, din sfera
administraţiei,şi justiţiei, să notăm încă câte-va şi anume: ..
ii
„ Unul. dintre condicarii dela Divanul . Craiovei -este însărcinat. cu
să
«buiurdizmele jălbilor norodului de. acolo.» (1) :
o

va

Douc-spre-dece porunci la ispravniciă de 'dineoce.de Olt, pentru hoți,
d nu-i [inea maă mault de trei .dile la ânchisore. . .:
i
- Dumnâ-v6stră ispravnicilor ot sud.. .:. sănătate. Am luat: Domnia
Mea în scire, că pentru tâlharii hoţi şi: făcători de rele, carii se prind
pe afară pe la judeţe, cum şi pentru gazdele lor, că dumnâ-vâstră nu

păziţi datoria ce. aveţi, după cum. și de către Domnia

Meavi s'aii po-

runcit în anul trecut, că după ce se prind acest fel de Gmeni în faptă
de hoţie sai gazdă, să le faceţi egzamenul lor şi să-i. trimiteţi qici la
dumne-lui Vel Spătarul,
cu însciinţare:către Domniă Mea,.ci
îi ţineţi
la închis6re acolo la isprăvnicat
dile: multe; aşijderea
aţi obicinuit și

altă urmare,

a-i

trimite

adecă de globiţi. pe unii ca aceştia şi îi slobogiţi fără de

aici;

care

acestea ne-fiind

suferite

la audul

Domniei

Mele,

iată şi acum vi se poruncesce. strașnic, ca de astăgi înainte când se
va prinde hoţi şi: făcători de rele, cum şi. gazde, să. nu se ţie :acolo la
judeţ mai mult decât trei gile, până să li se facă cercetarea şi egzamenul lor după orînduială şi apoi cu acel egzamenşi cu fdia de tot
avutul lor, ce va fi de. hoţie, cu bună pază săi trimiteţi aici la Spătărie, cu însciinţare către dumnâ-lui Vel. Spătarul, iar mai mult să nu
se ţie acolea închişi, nică să se facă răsipă avutului lor, luându-se de
unii alţii, căci împotrivă de se va: face urmare, hu numai de către_

dumnâ-vâstră,
avea

ci şi de Gmenii ce-i aveţi, să. sciți cu hotărîre că veţi

a. da s6mă, şi fiți sănătoși.—1814

. (Cod.

Noembre.
30.

e

-

LĂATV, fila, 160)...

ce sati dat. lui: Constandin, Condicarul de la Divanul
(1) Cantea.

Craiovei pentru a fi de buiurdizmele jălbilor. norodului de acolo, prepi
şi aie...
este
cum
pa

- Zemle Vlahiscoie. Dat-am domnâsca n6stră .carte lui Constandin sin
Radu, ce se află slujind la Divanul nostru ot Craiova logofeţel, pe carele
de jălbi la. Divanul de acolo, după înPam făcut Domnia Mea condicar.
sciinţarea ce ai făcut Domniei Mele dumnâ-lui Caimacamul Craiovei, că

-este trebuinţă a fi un condicar de jălbi dintre logoieţeii

Divanului, cum

-oste aici, arătându-ne pe numitul Constandin sin Radul vrednic la acâstă
să
tr&bă,

aibă

dar

a ţinea: condică

curată de tâte:jălbile: norodului, ce

se. dati acolea la -Divan, i:de poruncile:ce se dai din partea Divanu-se urhu, cu luna şi gioa:lor -puindu-se:şi număr al condicei, precum
m6ză:şi la Divanul Domniei Mele, ca'să curgă treba jălbilor cu bună
orînduială.ne zăbovindu-se ; jălbile :norodului, ci îndată: să-şiia fieşcare răspunsul stii. fără de: zăbavă,: ne-amestecându-se alţii la treba
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18. Pitae pentru regularea speselor procesuale din 23 Decembrie 1815,

După

acest nizam

și paguba

orînduitul în judecată plătesce cheltuiala judecăţei

întîmplată

lucrului

de prigonire.

La

pronunţarea

sentinţey

justiţia determină şi spesele procesuale. Deacă un pîriș aduce afacerea
la altă judecătorie decât acea a forului săi şi apoi nu va da sfîrşit
judecăţei, s6ii:nu.va

put,

dovedi

pîrile

făcute,

pedepsit ca un: pîrîş minciunos.
(1).

acela

urmeză

să fie

De

lui, dar nici să c6ră :sati să ia parale mai mult din parale 20, cât sunt

rîndu
prinite:
ponturite Domniei Mele a se lua, saii să se zăbovâscă
pe Gmeni pentru acest interes al săi, că: se va pedepsi straşnic, care
condicar să fie supus și ascultător de tâte Logofăt al Divanului şi

pentru ostenâla lui să i se dea ceea ce va fi cu cuviinţă din parale
doue:deci ce suut; orînduite
de: Domnia: Mea „prin: ponturi. de se ia,

iar adăogirea
jăluitori,

de parale cu pricina condicărului, să nu se câră de la

şi peste

l6fai şi:scutelnici

ce: are de logofeţel, i se mai

orîn-

duesceşi lude trei 6meni străini fără de pricină de dajdie, să-i ţie scu-

tiță, cu pecetluituri după orînduiala' Visteriei, ca să fie: de ajutorul şi
posluşania casei sale, de care poruncim' la toţi.
câți se cuvine întoc-

mai să fiți următori; -i'saam
(00.
LXXP, fla 203);
(Pecea:gpd.): îi:

receh %pd.—1819 Martie
e
ii
aa
e

29.

-.:

"(I) Pitac pentru ipolesiarii
cei ce se jidecă, în ce chip aii u se
„„
osîndă la plata eheltuelei părţei ce va ave. dreptate...
„J&

Ioan Gheorghe.

Caragea ' Voevod

îi 'Gospodar

zemle

vlachiscoe.

Preaosfinţia ta părinte Mitropolite, iubitorilor. de Dumnegei episcopi,—
cinstiţilor și credincioşi boerilor veliți ai Divanului Domniei
Mele, tot-

deauna iar mai vîrtos la pricinile de judecăţi este cu-anevoie a se
găsi
ȘI a se vină adevărul, pentru: că: şi căutându-se, de' multe
ori nu se
pote află; şi după ce se află nu se p6te osebi cu înlesnire din minciună,
că și minciuna se areată la judecată în chipul adevărului şi întru
tote
ale lui, adecă şi la glas şi la chip atât se asâmă&nă, în cât de multe
ori și: de cei maj :cu sciință şi cu. iscusinţă judecători riu se cunâsce,

ci se. schimonesce sâil 'se dărapănă cu totul

adevărul,

pentru

că

aflarea adevărului după cuviință cerânduși: se
de la cei ce se prigonâse
şi de la însuși ale lor pîră s6il răspunsuri aşteptându-se, ce nu pot ei 'să

meşteșugâscă. spre „tăinuirea
: şi dărăpănarea

adevărului
când
,

nu

este de iolos.a se descoperi? și mai vîrtos când că. descoperindu-se, le
dojenesc ca. nisce' minciunoși.și înşelători, s6ii: mai bine“să. qicem. se
ne„drepţi şi
hrăpitori; iar când (precum ca :un.obiceiiă se. urmâză) şi acest

fel, dovedindu-se

nu

ai

frică. de

Yre-o : pedâpsă

! pentru . înșelăciunea

s6u; lăcomia lor, atunci fără sfială se. răsboese împotriva adevărului
ȘI cu vrăjmăşie se pornesc în potriva dreptăţii, fiind-că de vor câştigă |
judecata prea mult se folosesc,
iar de. o vor: „pierde :cu nimic dintrale
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de

Caragea,

în 1817,

pen-.

lor nu se păgubesc; de aceea şi când sunt buni datori se împotrivese
la plată şi făcând simfonie s6ii desfăcându-se ămblă cu înşelăciuni în
potriva simfoniei .sâi desfacerei și vîndând
ori cumpărând,se p6rtă
cu înșelăciuni şi cu totul, ori prin silnicie, sâi prin viclenie făcând nedreptatea fără ruşine, se înfăţișâză până şi la domnescul nostru Divan”

şi fiind-că de la multe

tare,

cum

am

ice,

pricini de judecăţi avem

ne-am

încredinţat,

că

unii ca

sciinţă

şi din cerce-:

aceia

se judecă

nu

pentru că n'ail sciinţa pravilelor, nici pentru căci nu înţeleg dreptatea
fac

apelaţii cerând

a se judecă şi ia mai: mari judecătorii, fără numai

porniţi fiind, ori din îndărătnicire spre îndelungarea judecăţei

şi ză-

tienirea dreptăţei, sâii din lăcomie spre paguba celor năpăstuiţi, bizuindu-"
se meșteşugirilor lor şi altor ficlene şi înșelătâre cuvinte; de aceea:
nici cum nu mai putem suferi de acum înainte a rămânea nepedepsită -

acâstă r&utate, nici a se păgubi cel ce va câştigă dreptatea de cele ce
aii cheltuit

ămblând prin judecăţi

dir pricina

îndărătniciei

şi ficleniei

acelora, fiind lucrul cu totul necuviincios şi împotriva dreptăţei ca cel
ce-şi cere al sti și prin alt mijlocnu pote să-l dobindâscă fără 'nu-:
mai prin judecată şi prin multe ostenelă
-şi cheltueli, să se păgubâscă .
de cele ce din pricina acelora ai cheltuit, iar cel ce ţine lucrul fără

de 'dreptate să iasă de la judecată fără a se păgubi cu nimic dintr'ale

sale şi cel ce urmâză nedreptatea să nu se osîndâscă mai mult decât
a perde. ceea ce ţine fără dreptate, iar cel ce este năpăstuit şi după
ce-şi va află dreptatea, iarăşi să fie năpăstuit 'cu ceea ce aii cheltuit
ămblând prin judecăţi; pentru aceea dar de trebuinţă am socotit a fi,
ca şi pentru cheltuiala judecăţei să punem în orînduială, nu vre-o pravilă nouă făcând, ci pravila împărătâscă întemeind, care după cum se.
vede

mai

înainte

ai

fost

trecută

cu

vederea,

cu

scădere

'către

cei ce

se judecă, din nesciinţa dreptului şi pentru lucruri de care în adevăr
aii îndoială, iar în: urmă din pricina acestei pilde -s'ai dat uitărei
pentru cdi îndărătnici şi înr&utăţiţi, şi măcar că noi dg multe ori am
şi pedepsit pe unii ca aceştia şi la plata a t6tă cheltuiala judecăţei i-am

osîndit, ne mai găsind nici socotind altă pedâpsă
înfrânarea unui
păgubirea celor
veri-când se va
cum că ori din

mai

potrivită

:

spre

acest fel de răutate, s6ii mai cu dreptate spre des-.
năpăstuiţi; de aceea legiuind hotărîm: de acum înainte
întîmplă pricină de judecatăși pîritul se va dovedi, r&utate; s6ii din lăcomie şi nedreptate, sâii cu pîră ne- .

adevărată se împotrivesce a îndestulă pe pîrîş, unul ca acela negreșit :
să plătâscă şi cheltuiala judecăţei și paguba ce se va întâmplă la lucrul

cel de prigonire de se va mai strica, seaii se va mai împuţina din starea seait suma ce era mai înainte, precum am dice din pricina deciuelei,; :

sea altă stricăciune, iar pagubile sai câştigul ce se cere de către pîriş,

adecă ceea ce ar fi putut să câștige de ar fi avut lucrul cel de prigonire
şi neavându-l s'aii păgubit, acestea ca nisce lepădate ds 'către cei: mai

- dinaintea n6stră frați luminaţi Domni, nică noi nu le găsim cu cale, pentru
că în
Ve 4.

locul acelora, ia cela ce ai câștigat dreptatea rodul seaii dobânda
Urechid.—Tom.

X.—Istoria Românilor.
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Caimacam,

Divan,

A URECHIĂ

Armaş,

- ?

Polcovnie

şi în „genere pentru. tote

lucrului de prigonire şi cheltuiala judecății după acestă hotărîre a n6stră,
iar de se va

întîmpla

la judecată

să se judece

la Divanul

pentru

lucruri

ce suntîn adevăr;.

cu îndoială şi pîrîtul nu din îndărătnicie seai din înșelăciune,
.ci în-.
doindu-se şi.nesciind dreptul nu va primi cererea pîrișului şi - înfățișându-se la judecată se va osîndi, pe unul ca acela bine-voind îl.
iertăm, ca pe unul ce încă aii fost în îndoială, și de va da apelaţie ca.
Domniei Mele,.să nu

se îndatoreze şi la chel- .

tuiala judecăţei, ci acâsta să se socotâscă ca o datorie a pîrișului spre
a-şi dobândi dreptul-săii, seaii lucrul ce era cu îndoială, pentru că în.
la cele

ce sunt cu

iar când

îndoială,

cea

adevărată

ii pîritul, ci îndoiala

și după

acâsta se

pe acela nu-l iertăm

care

va mai înnoi

este

acâstă

de plata cheltuelei şi de nu

pricină a judecăţei

pentru acel lucru,

judecată,

atunci

nici

se va lăsa, îl vom

pedepsi ca pe un îndărătnic; asemenea şi pîrîşul de va trage pe cinevași la judecată de tot fără cuvânt, să plătâscă şi acesta cheltuiala
judecăţei, precum şi cheltuiala drumului, când pîrîtul va fi şedător

într'alt judeţ seaii şi într'acelaşi, și ai fost silit să vie cu trâpăd la
judecată; iar de va porni asupra piîrîtului şi defaimări şi nu va put să le dovedâscă,

să se pedepsâscă

“Intr'acesta-și chip

dar

ca un.pîriș

orînduimu-le

acestea

minciunos.

cât

ai

fost prin. .pu-

tinţă unite și cu cuvântul dreptşi cu pravilele împărătesci:
1. Ori-ce judecător la hotărîrea sa, să poruneâscă celui ce ai rămas.

rile ce ati făcut,

acela

se cuvine,

depsa pravilei şi să plătâscă

judecată,

seai

Poruncim

pe

drum.

dumnâ-tale

tote

ca un

pîriîş minciunos,

Vel Logofete

a

de 'Ţâra-de-sus,
ca

«trece acâstă. întocmire a Domniei Mele. în condica
tru Divan şi o vei citi de faţă înaintea dumnâ-lor

trimiţi apoi copii

după

dânsa şi. la

Divanul

nostru

în

Aa

după ce vei

domnescului nosveliţilor boeri, să

ot Craiova

i la

tote. departamenturile. şi isprăvnicaturile, ca de: acum înainte să o aibă
ca o pravilă,și după acâsta să urmeze cu hotărîrile când se vor cere

cheltuelile judecăţei, ori de pîrîșul seaii de pîrîtul. Tolco pisah gpd.—
1815. Decembre 23. . .
i
|

„. (Pecetea SpA)

(Cod. LXXIV, fila 233)

a

mg

să cerce- pe-"

cheltuelile .ce ati făcut pîrîtul

Împerătesci.

TR

de judecată, ca să plătâscă tote cheltuelile ce s'ati făcut în judecată. .
mperălesci: cap. 39.
-2. Acestea sunt cele ce se' di2 nemţesce: dani-speze interese. ! .
3. Judecătorul de va găsi pe pîrît, nu ca un minciunos judecându-se, .
ci ca pentru lucru de care are îndoială în adevăr, acela scapă .de
osînda cheltuelei judecăţei. Împărătesci..
a
4. Când cinevaşi se va aduce la altă judecătorie afară din eparh ia
sa, şi pîrișul
nu va da sfîrşit judecăţei sea nu va putea dovedi pi-

Vel Logofăt.

|

-

i

adevăr

nu se socotesce a
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şi judecătoresci. (1)

la Divanul. Craiovei,

cum

ati

ae
să urmeze -

Caimacamul î boerii divaniți şi III Logofet î armăşia şi polcovnicia la judecăţi:şi la' avaeluri,
care s'au trimis de sati citit în Di- .
„

vanul

Craiovei,
-

de Serdarul Răducan Poenaru condicarul
domnescului Divan...
A

Io Ioan Gheorge Caragea Voevod îi gospodar. zemle vlahiseoie.— :
Dintru'nceput de când din dumnedeâsea pronie ni s'ait încredinţat
oblăduirea acestei creştinesci ţări n'am. contenit de. a. avea mare privighere și părintâscă. îngrijire pentru a supuşilor noştri locuitori bună :
"şi liniştită petrecere, puind în lucrare tot felul de mijlâce, spre a îi
ocrotiți şi feriţi de ori-ce nedreptăţi și năpăstuiri, între altele dar ce
am

chibzuit

şi am

întocmit.până

acum,

nu

am

putut

Domnia

Mea

a

trece cu vederea nici catahrisisul ce am luat pliroforie că. s'ail. găsit
urmându-se asupra locuitorilor din. părţile Craiovei i. din cele-l-alte
cinci judeţe ot preste Olt întru cele de mai sus arătate madele, ci .
pentru a se. păzi:de acum înainte o bună orinduială şi întru acestea...
atât laDivanul Craiovei, cât şi cele-l-alte dregătorii ale sale şi spre a
se dezrădăcina cu totul .catahrisisul ce se urma până 'acum, iată. în- tocmim şi ponturile de mai jos arătate, şi orînduim pe. ... . . .ca
luându-le de aici să mârgă .la Craiova, unde poruncim . dumnâ-tale

cinstite şi credincios boerule al Domniei

Mele biv. Vel Spătare

Cos- -

tache Suţu Caimacamule al Craiovei şi dumnâ-vâstră boerilor divaniți de acolo, ca întru.deplină adunare a Divanului,
faţă fiind orîn- .
duitul mumbaşir, să se citâscă în vileag din cuvânt în cuvânt, spre a
tuturor înţelegere, că într'acestaşi chip voim şi poruncim Domnia Mea
de a se urma de acum înainte întru tâte în tocmai precum mai jos se

coprinde, fără câtuşi de puţină strămutare seait schimbare, trecându-se
şi în condica Divanului; pentru care acest nizam, avem a face Dom-.
nia Mea în urmă feluri
de cercetări pe sub. cumpăt.și de se va dovedi, cine-va împotrivă următor, să scie că-și va lua răsplătirea după.
măsura vinei sale, şi cum că s'au citit. şi. s'aii înţeles t6te aceste pontură să aducă Domniei Mele orînduitul mumbaşir răspunsul dumnâ-

vâstre
în scris.

.,

..:

-

a

Căimăcămia.să nu aibă voie ca să trimiţă volnicie

A II

cu arnăuţi pe la -

satele judeţelor saii pe la oraşe pentru, pricini de ale jăluitorilor, pen- -"
tru că acei arnăuţi fac multe hrăpiri și jafuri acolo unde merg, îără
și prin scirea ispravni- .
numai să se trimiţă .catane ale Căimăcămiei

cilor judeţului, să se facă urmare pentru fieș-care madea, iar de va fi .
să ia şi trâpăd-să li se: orînduiască de la.,Căimăcămie. cuviinciosul.
trâpăd, iar întemplându-se. a nu se supune cinevaşi la porunca. Căimăcămiei, seaii vre-o altă osebită trebuinţă, atunci să se trimiţă arnăuţi
cu volnicie, şi prin scirea ispravnicilor județului să facă săvirşire. -

Pentru datoriile de bani ale locuitorilor birnici să nu se orînduiască

mumbaşiri

de

ai Căimăcămiei

spre

împlinire, ce, numai

jălbile

să se ,

.
cr

|

buiurdisâscă

dăm

în cunoscinţă disposiţiunea

prin

care Domnitorul

către ispravnicii judeţelor, ca să se facă acolo cercetarea

şi cuviinci6sa îndestulare.:
"Aşijderea. şi pentrua altor bresle

"de va fi madeaua

datorii

ce.cer

unul de

la altul,

de sumă mică de bani iarăşi să nu se trimiţă vol-

nicii de la Căimăcămie,

fiind-că

dintr'acâsta

urmâză

zadarnice *oste-

neli şi trepede, şi către acestea şi cheltue
mai.li.
multe de cât ceea ce
au să ia, ci'să se orînduiască jalba iarăşi la ispravnicii judeţului,ca
să se cerceteze acolo și.să se facă săvîrşirea.
Să nu se rădice Gmeni de pe la sateşi de pe la oraşe fără scirea
ispravnicilor “judeţului, aplos, pentru veri-ce pricină, ci pentru fieş-care
pricină să se cerceteze întâiii de ispravnici şi cu cercetarea în scris să
se arădice și să se aducă la Căimăcămie.
A
Căimăcămia să nu trimiţă 6meni pe la bâlciurile ce se fac prin judeţe
cu cuvînt că se cerceteze pricinile ce se vor întîmplă între locuitori,
căci dintr'acâsta se pricinuesc cheltueli satelor, nici cu cuvînt ca să
strîngă obicinuitul avaet de la neguţătorii cei' ce string vite şi le trec”
dincolo peste Dunăre, pentru că acei 6meni ce se trimit de căimăcămie,
se întind și la alte pricini şi 'dintr'acâsta se pricinue
- gâlcevur
sci şi
cheltueli
, ce: pentru obicinuitul avaet al căimăcămiei, ce este câte parale
60, de fieș-care vită, după poruncă, 'să: se îndatoreze vameşii, ca să-l

stringă, s6ii vechilul ispravnicilor, ce va fi orînduit
vameşului

şi: să-l trimiţă

la căimăcămie.

acolo, ori vechilul

|

”

Cumpărătorii caprelor să nu fie supăraţi de către căimăcămie cu a
le cere câte patru: parale de fieş-care vită, cum se urmă de vre-o doi
ani, nică să fie supăraţi de către calemgiul neguţătorilor cu cererea
de

5 parale'la

fieş-care vită, cum urmă

în anul trecut, căci dintr'acâsta

mulţi din neguţători aii făcut părăsire
de a mai strînge 'capre, care sunt trebuinci6se pentru seul Vidinului, ci să r&mâe nesup&raţi la
n6- goţul lor.
.
Na
„Asemenea: să nu se supere nici neguţătorii, ce string vite
zalhanale, cu luarea seului cu cuvint că li se ieă pentru trebuinţapentru
Bucurescilor, căci din pricina acâsta 'se face catahrisis. Lumiînărarii Craioveisă se îndatoreze a cumpâră seul cel trebuin
- :
cios pentru politie în vremea zalhanalelor, ca să nu se întimpl
e lipsă,
iar-nu după ce se'vor împrăştiă seurile pentru trebuinţa capanul
ui,
ȘI neguţătorii

să se îndatoreze

litiei: Craiovei

să

a da lumînărarilor seul cel trebuincios.

Orinduia
de:lă
seii ca să se dea lumînărarilor
nu

facă,

fără

numai

să. aibă.

pentru
voie

trebuinţa po-

lumînărarii

să
cumpere şi să arădice seii atâta cât.va fi 'de trebuinţă pentru
politie,
„dar nu mai mult, fără de a: metahirisi însă câtuşi de
pentru.că cu pricina orînduelei să urmeze catahrisis şipuţin ficleșug,
apoi să pri- :
cinuese și cheltueli neguțătorilor, |
„i
Căimăcămia să nu aibă voie a face orînduială prin judeţ
domnâscă;: așijderea să nu facă Căimăcămia orînduială e fără poruncă
pe la isprăvnicaturi, nică pentru fîn, nici: pentru lemne, nici pentru
zaherele, ci ori-ce

-—.9-

20. Să mai

V.- A. URECHIĂ.
a
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testamentul
lui Tomiţa Creţulescu. Acesta lăsase moşia

va

fi trebuinţă,. să se cumpere

ai

Căimăcămiei.

- asemenea”

A

urmare

cu bani

(precum şi înşine Domnia! Mea

facem), căci pentru acâsta sunt orînduiţi poslușnicii

.

a

a

„:*.Bulue-başa Căimăcămiei să nu aibă:voie a ţin 6meni de pe la
oraşe şi sate, cu cuvint de iamaci, fără numai să aibă arnăuţi cu l6fă

orînduită de la Visterie, cari să fie fără pricină de dajdie.
" Fiind-că

s'au

făcut răi obiceiit de

la-o vreme

jură Stolnicul Căimăcămiei în tâte dilele prin
avaet. supără

pe

toţi de obşte vîngătorii, luând

:

încâce'de se

-.

încon--

târg, şi cu cuvăntde
de la dânşii

atât 'din

felurimea lucrurilor celor de mâncare,
cât şi din: altele, asemenea su-pă&rare face şi grădinarilor ce aii grădini în oraşul:Craiovei, luând de
la dânşii zarzavaturi.
fără plată, numai cu cuvânt că este obiceiul, ci
fiind-că se pricinuesce catahrisis,să lipsâscă cu totul urmarea acâsta.
"Cei ce se vor închide la grosul Căimăcămiei, să dea pentru grosărit
numai câte parale:60, şi acestea să se ia de la cei ce se vor închide
pentru vre-o deosebită învinovăţire, iar cei ce se vor închide pentru
datorii,să nu dea nimic cu cuvânt de grosărit, pentru că se închide

după hotărîrea Divanului şi dai geciuiala Căimăcămiei.
_
|
„” Căimăcămia,să ia geciuială numai de la banii ce se vor împlini de:

la cei

ce vorifi buni datori, după :hotărîrile ce st vor face de la Divan,

făr de a se

îndrăzni

vătaful Căimăcăniei

să-ia dgeciuială până a nu

împlini banii.
a
Re
Pentru chezăşiile' ce se trec în condica vătăşiei Căimăcămiei de fieş„care pricină, să iea Logofătul vătăşiei câte parale 20, iar nu mai mult.

Pentru răvaşele de drum. ce se dait de la Căimăcămie la călători,
să iea Logofătul numai câte dece parale de fieş-care om, iar nu mai mult.
Căimăcămia să nu silâscă isnafurile cerând de la dânşii vre-un rușfet,
cu cuvînt de avaet, ci să. se păzâscă atât Căimăcămia, cât şi alţii de
a nu

cere rușfeturi, când se va hotări vre-un. nart

lucru. de mâncare,

de la Divan pentru

căci cu acâstă. pricină este. silită sărăcimea

a cum-

pără ori-ce lucru cu preţ î6rte'scump. „,..
.:
e
Căimăcămia, precum şi cei-l-alţi boeri :Divaniţi, să nu sil6scă-pe mă-

sâii și pe alţii asemenea
pe brutari, pe pescari, pe lumînărari,
celari,
lor, ca să le iea lucrurile fără plată, ci :fieş-care să plătâscă dreptul fieş-

căruia, pentru
urmâză. lipsă

i

n:

'se pricinuesce supărare la isnafturi, şi
că dintr'acâsta
e

în politie.
şi: scumpete

Pentru Logofețiă al treilea -ai Craiovei.

La pricinile de judecăţi, ce se vor hotări de la Divanul Craiovei, să
III Logofăt, ca în soroc de două dile să se facă anafora
se îndatoreze
şi să se iscălâscă, atât de Caimacamul, cât și de către cei-l-alţi boeri
'ai Divanului

şi să nu

se
se facă zăbavă, căcă dintr'acâsta

pricinuesc

cheltueli jăluitorilor şi sunt siliţi să alerge la rușfeturi, ca să li se facă
anafora

fără

întârdiere.

IN

e

a
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-Creţulescii pentru biserica-de acolo. Caragea casâză testamentul 'gicând

„III Logofăt

să nu. aibă voie.să câră-pentru

scrisul anaforalei decât

de la taleri 5 şi până la taleri 50 pentru

cea-mai mare

mult

,

pricină,
iar nu

mai mult şi acest avaet după cum va fi anaforaoa şi după cum va
fi pricina, să se hotărască de către Caimacam şi de către boerii divaniţi,
însemnând din.josul anaforalei ceea ce are să iea, dar însă nu mai
din ceea

ce se areată

mai

sus.

Pentru răvaşele.căimăcămiei

„ce string
nu

+

iea

vite, atât. mari, cât şi mici, prin. voie

mai

mult

decât

dece

parale.

III Logofăt. să îngrijâscă

ponturile

Căimăcămiei

a

SN

se

dată

de la Domnie,

e

împotriva acelor ponturi,

să

i

păzi orînduiala, ce se coprinde în

asupra volniciilor ce se vor face,şi să nu

hiris6scă nici,o viclenie
ca să înșale

porunci

|

ce se daii pe la scăunași neguţătorilor

meta-

Căimăcămia și să facă volnicii și

căci de se va

dovedi, se pedepSesce.

„III Logoiăt încă se îndatorâză, ca tâte pricinile ce vor fi să iasă la

Divan, să le facă cu o qi mai înainte Caimacamului, ca să se deă poruncă

„vătatului Căimăcămiei,: spre a strînge pe toţi ipotesiarii, ca să se gătâscă

de a eșşi la Divan,

Aşijderea

să

se

menturilor Craiovei,

iar să nu-i străgăneze

îndatoreze
ca tot

şi

pentru

al s&i interes.

III: Logofeţii. ai, tuturor. departa-

asemenea

urmare

să facă,.şi către

acâsta

să. fie orînduit havaetul. anaforalelor ce aii-a.luă treti Logofeţii de 'la

departamenturi şi acâstă orînduială
şi de către boerii divaniţi.

să se facă: de

De la jălbile ce se daii la Căimăcămie

„buiurdizmă

câte

parale

dou&-deciiar
, nu

Armaş

al Craiovei

să 'se

îndatoreze

Caimacamul
a

să ieă III Logof&tul pentru

mai

Pentru Armăşia Craiovei.
II

către

mult.-.!

Me

.

ca să sc6ţă

pe

cei
învinovăţiţi, înaintea boerilor judecători ai criminalului, spretâlharii
cercetare
fără de a-i ţin6 la închisâre vreme îndelungată,şi cu acestă cercetar
e
să-i întăţişeze iarăşi fără zăbavă înaintea boerilor divaniţi, ca
să
li
se
dea cea după pravili cuviinci6să hotărire.:
Câţi din vinovaţi i tâlhari se va hotărî de Divan, ca să se|
slobâgă
„pe chezășie, să ieă armașul'de fieş-care om câte taleri 20 şi dintr'ac
eştă
“taleri 20 are să'ieă şi Zapciul şi Logofătul puşșcăriei fieş-care
analogo
n
al s&ă, iar
pedepsi.

„Armașul

mai

mult

decât atâta să nu „se îndrăznâscă să ică că se va

să nu

aibă. voie a slobogi tâlharii învinovăţiţi fără scirea
a Divanului, cu pricină că s'aii dat pe chezăşie,
s6u cu' alt-fede
l pricină. a
A
De
„. Pentru vre-o pricină de tâlhărie, ce sai cercetat
şi
şi-aii
luat sfirşitul, ori de la isprăvnicat, sâi de la Căimăcămie,
după trecere de .şese
luni, să. nu mai aibă voie Armaşul să trimiţă volnicia
Căimăcămiei şi
ŞI porunca

să-i aducă

în scris

iarăşi .pe

aceia, cu cuvînt

„cina și aşă să-i jăfuiască.
“.

ca să le cerceteze de iznâvă

|

Su

SE

pri-

-.
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lucru

să-şi desmoştenâscă

“> La'ceă ce vor fi.numai în bănuială de tâlhărie, şi nu vor fi davagiii
de faţă, să nu se trimiță armășei cu volnicie, ca să-i aducă la pușcărie

numai

_

pentru bănuială, fără de a

fi dovediţi, căci dintr'acâsta se pri-

cinuesce multe jafuri.
Armaşu

i

a

să nu aibă voie a eşi afară din Craiova pe la bâlciuri, sâi

“prin, sate, nici. vechil

să-şi

trimiță,

precum

eră

obiceiul

până

acum,

adecă spre paza bâlciului şi cercetarea tâlharilor, fiind îndestul ispravnicul judeţulului

să

îngrijescă pentru bâlciuri dimpreună
cu poterașii

“şi slujitorii judeţului, căci cu acâstă eşire a Armașului se fac jafuri
nesuferite, care nici nu se povestesc.
o
-“De-'se va arătă vre-un davagiii categorisind pe cine-vaşi în bănuială
“de tâlhărie, întâii să se cerceteze acel davagiii 'de către dumnâjlui
Caimacamul şi de către boerii, divaniţi şi de se va dovedi-că este cu
adevărat davagii, atunci să se trimiță Armăşel cu volnicia Căimăcămici prin scirea i cercetarea ispravnicilor acelui judeţ, ca să ridice pe
acel 'cu' bănuială

tâlhar

şi să

se

îndatoreze Armaşul,

ca să-i

scâtă

la

Divan 'cu cercetarea ispravnicilor şi cercetându-se la Divan, să se dea
hotărîre, iar: fără 'scirea i cercetarea ispravnicilor, să nu se facă nici

o urmare de a se ridică aceşti cu bănuială tâlhari.
a
|
-Când vre-un davagiii' va pîri pe cine-vaşi din tâlhari,şi după corce-

„starea ce i se va face

acelui pîrît, se va dovedi

nevinovat, să fie dator

acel davagiui să plătâscă tâtă cheltuiala piritului. - : .
a
“Când cine-vaşi va pîri pe vre-unul-de tâlhar, de va fi neadevtrată dovada acelui pirîş, să se îndatoreze a plăti t6tă cheltuiala celui
ce răi ai fost pirît i gilele ce l-aii zătienit din lucrul lui.
Pentru
“ Polecovnicul să'nu

se. face-pe

Poleownicia politiei Craiovei.

aibă

voie să se amestece

t6tă: s&ptămâna

la marginea

la târgul de atară, ce.

politiei Craiovei,

de la carele ce vin la tîrg'cu: lucruri. de vîngare,

nici

cerând

avaet

să supere

pe

vre-o unul din locuitori cu vre-o altă pricină, precum obicinuiă până
acum, ci numai vameşul să iea vama de la obor, după ponturile domnesci;
-precum nică zabitul judeţului să nu se amestece, dar să fie îndatorat
polcovnicul, ca să trimită în giua târgului un cuș cu cinci ș6se călă|
i
aşi, 'ca să se: afle la gâlcevurilo :ce..se vor întîmplă. -

'ce vor veni în politie,de vor av6 intre dînşii vre-o pri_ Locuitorii

cină, să nu se amestece Polcovnicul, ca să le cerceteze prigonirea lor.
„nici.să aibă voie să-i pue la închisdre, ci t6te prigonirile. lor să le
„cerceteze ispravnicii judeţului aceluia unde își va fi având locuinţa lor.
: prigonirile acelora numai ce
Polcovnicia să se amestecea căută

Da
Se
“locuese în politia: Craiovei. din locuitorii.
unul
vre-o
pe
Polcovnicia
închidă
să
: De se va întîmplă

„Craiovei, pentru

vre-o. osebită, pricină, să.plătâscă

de parale, iar nu mai mult.

grosărit numai

De:

60
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copiii»,
fie şi în favârea. vre unei: faceri

de. bine,

ori .pentru : ajutora-

„De se.vor. închide pentru datorie, Polcovnicia să nu i6e_grosărit de
“la dînşii pentru că aceia plătesc geciuială la împlinirea banilor,
|
„_„Norodul politiei să aibă voie până la două c6suri din nâpte să ămble
fără de felinar şi fără de a se supără întru nimic de streja Polcovniciei, iar de la două câsuri înainte să fie dator fieş-care a ămblă la
trebuinţa

lor cu felinar, ca să fie cunoscut,

iar când

la închisâre,

se

peste

acest soroc

“va găsi vre-un necunoscut fără felinar, pe acela să-l ridice str6ja Pol„covniciei

şi cercetându-se,

de

va

găsi

că

a călcat a-

câstă poruncă, să se pedepsescă, plătind însă şi mai sus disul grosărit;
de se va prinde însă vre-un om necunoscut, să se dea de scire la
Căimăcămie,

iar când

săi fără felinar
„cunoscut

și-l va

să nu-l

vre-o

unul

prinde

închidă.

dintr'ai tîrgului va merge

la vecinul

strâja, pe acela ca pe un om. ce

-

,

.

|

este

Sa

|

„Polcovnicul să nu aibă voie a trimite călărași pe la satele judeţului,
„ca. să ridice pe cine-vaşi, sâi să facă împlinire, dar de se va întîmplă
a se trimite vre-un

călăraș

cu volnicia Căimăcămiei,

să fie dator, ca

prin mijlocul isprăvnicatului să i se facă urmarea.
A
„ De.la isnafurile politiei.să ieă Polcovnicul cele mai jos însemnate
avaeturi de la fieş-care, fără de a.se îndrăzni ca să câră mai mult.
„Dator este însă, să îngrijâscă pentru narturile ce se vor pune la lucrurile cele de mâncare prin hotărîrea Divanului şi să cerceteze, şi pe
care-l va găsi vîndând peste nart, sâi cu lipsă, pe unul ca acela să-l
pedeps6scă dinaintea prăvăliei
lui, fără de a se îndrăzni să-l geremetis6scă cât de puţin. .
i
N
Afară dintr'acest avaet să nu se îndrăznâscă nici Polcovnicul nici

Gmenii Polcovniciei, să iea de la pescari, măcelari şi brutari, vre-un
lucru de mâncare fără plată,cu nume de avaet. Narturile ce se vor purie la lucruri de mâncare, să se hotărască de

către Divan, iar nu de Polcovnicul, ca să lipsâscă catahrisisul.
De la cei ce 'vor avâ vre-o' pricină de datorie şi împlinire a banilor

se va .face. prin. Polcovnicie, să aibă Polcovnicul deciuială din câţi bani

se va împlini,:fără-de
rea

banilor.

tati

a pretendirisi':geciuială mai înainte de împliniSa

e

cae

Vătaful de arabagii,ce este supus la: Polcovnicie, să ieă avaet de la

carele cu boi
şi: cu: cai, precum urmă până acum, numai:adecă de la
chirigiil cei: cari îi. va. tocmi acest arabagi-bașa şi le va încărcă carele

„cu

mariă

din politia

Craiovei,

ca

să o

ducă

chirigiii
cei ce se vor tocmi:pe afară,
s6it prin
nu-i: supere întru. nimic arabagi-başa. . :
»

Chirigiii ce. vor

veni

de

prin 'altă

parte, iar pe

mahalalele oraşului, să
=
e

afară. cu. marfă, să fie nesupăraţi, adecă să

nu plătâscă -avaet la arabagi-paşa, nică să le pretenderisâscă

va

îndrăzni

să le câră şi să iea avaet, să se pedepsâscă.

...:

şi de se
.

Vătatul de brutari şi vătaful de măcelasi, aceştia să fie nesupăraţi

de Polcovnie:pentru

avaetul'vătăşiilor; să iea însă Polcovnicul şi de

acoșiia precum în dos se areată, de fieș-care. prăvălie orînduitul avaetla
peste an.
e
a
a
ae
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a. ori-ce. instituţiune de 'bine-facere..

"Bacal-başa
“să fie nesupărat
adecă de la dînsul avaet. -,

de Polcovnic, fără,de a
Sa
|
Să

E “maj

.pretinderisi

Pentru vătăşia de arabagii să se tocmâscă Poicovnicia pentru avae- .
tul ce are la ce: va voi să iea vătăşia şi:numai după tocmâlă, iar văde. arabagii să.iea avaet numai de la cele mai sus dise cară şi
” - taful
să se facă cunoscut celui ce: va fi muşteriiide vătăşia de.
întâiu
mai
arabagii mijlocul cu care are să se urmeze, şi apoi să se tocmâscă ca

:

în urmă că n'aii sciut.

să nu pricinuiască

Şi pe grădinărese
Pe lăptărese, pe .... îu.
covnicul cerând de la dânsele avaet. .

de la cele mai"
gi

Avaetul ce are să-l ia. Polcounicul: într'un an
..-i7o8 aretate îsnafuri.: *
+
i
„

i

aa

A

taleri

isnaful băcanilor, făcând: însuși
“fieş-căria prăvălii.

-500
o

le supere Polo

să nu

ei cisla între dânşii, după starea
Iaca
ae

măcelării, adecă. câte un galben olandez de fieş-care scaun.
brutării, âdecă câte un galben olandez de fieş-care brutărie.

"14:
14

14 lumînărării, adecă câte un. galben 'olandez de fieş-care prăvălie.
DEI
10: 'de la cherhanua :tabacilor, ce se află în Craiova.

3: de la prăvălia

7: de la fieş-care
7. de la prăvălia

LE

:

de la prăvălia de'simigerie, adecă un galben olandez.
.
a
de la prăvălia ce vinde opinci.
de la prăvălia de bucătărie, adecă un galben olandez. :
de la-prăvălia de. căldărărie, adecă un galben olandez. .
E
DI
:
-- ---dela peptănari. :
din 'cei. ce locuesc în Craiova şi fac alişde: la fieş-care pescar

14:
-1”
14
14
-5
14
i

-

de cizmari ce lucreză căvăfie.

ă:
în Craiova.
olar ce lucr6z
de bragagerie, adecă şâpte.

cu.pesce

veriş

şi cu raci, să iea

_

car

la fieş-care

cu

acum.

până

la târg spre vândare, precum urma

ce vine

““pesce

an în-

acel avaet pentru .un

.
ftreg, iar să nu ia avaet Polcovniculde

3 :de la fiey-care căruţă ce vine.la târg. cu pesce sărat, seail pr6sde la

p&t, însă

mai

vândă, iar

ce vin. câte odată să
străinii

- mult.de aceşti taleri 3; să: nu îndrăznâscă să iea, că se va pe„depsi.—1817.lulie

1.

,

Dei

,

Un pont

.

„Vel Logofăt.

o

(Pecetea gpd.)
.

.

.

”

J

i

,

E

a

ii

ăi

:

.:

|

Ea

,

,

|

.

.

.

ce s'au mai adăogat lângă cele-l-alie ponturi
pentru mizamul Craiorei.. ... -

Pe lângă aceste mai sus arătate ponturi, mai adăogăm. Domnia Mea
-sale, să nu
şi acâsta, ca.nică dumnâ-lui Caimacamul, nică 6menii dumne
de numire,
fel
un
i:
cu-nic
„câră, sait să iea de. la: isnafuzi, măcar: un ban,

,

"850
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natural,

qice

Domnitorul,

ca un

tată

să lase

a sa avere la copiil:săi.

-prin poruncile. Domniei Mele:şi printi”aceste ponturi; de aceea cu: hotărîre .poruncim: a se feri: cu toţii de obşte, ca să nu facă cea.mai mică
urmare împotriva. acestor ponturi de mai sus arătate, care voim a, se
păzi în t6tă vremea cu nestrămutare.—1817 August 5...
...
(Cod. LĂXAX VII, fila 32 v.):
II
a
aa
SR
„Carte legăâtă la Divanul 'Craiobci: pentru lipsirea elucerului Dumitrache Brdiloiii dintre judecătorii divaniţi de acolo.
:

J6 Joan Gheorghe Caragea Voevod i Gospodar zemle vlahisegie—

Cinstite

şi credincios boerule. al:

Domniei

Mele, dumnâ-ta biv Vel Spă-

tare Costache Suţu Caimacamule al Craiovei, sănătate. Fiind-că ne-am .
însciințat Domnia Mea, că .în trecutele gile, cercetându:se aci la domnescul nostru Divan o pricină de judecată între un Ioniţă: Buluc-başa
cu un Anşo Polcovnicul, s'ai. arătat cu obrăznicie unul din boerii. divaniţi, adecă Clucerul Dumitrache Brăiloiă, nu numai înjurând cu vorbe

prâste-şi de necinste. pe unul:din ipotesiari de faţă în Divan, ci. încă
Și pe unul din cinovnicii Divanului. înfruntându-l şi necinstindufără
-l
câtuși de puţină sfială, nu:puţină -turburare şi măhnire ni s'ail prici-

nuit dintracâstă netrebnică 'urimare a: numitului Clucer, carele cu:totul
s'aii abătut nu numai din datoria dregătoriei sale, ci încă şi din dato-

ria cunoscinţei ce:se cuvine

a avea'un

boer divanit de haractirul Cai-

macamului, carele pârtă și închipuesce la acest Divan -chiar obrazul
Domniei n6stre,:ca un epitrop al: nostru--ce-l avem. aci: orînduit, şi
dicem, că s'ati- abătut numitul Clucer din datoria. dregătoriei sale, căci
ca un judecător ce era într'acel ceas, nu putea să: înfrunteze, necum
să înjure pe.ipotesiăr, iar din datoria cunoscinţe
i căci. tot-deauna
sale
iar mai vârtos în Divan, datorie neapărată are a cunâsce pe Caima-

„cam, întoomai

precum; s'aii dis mai

sus

şi a se-purta cu sevas cei se

Mele,

şi fiţi sănătoşi.-— 1817 Iulie 10.

„ cuvine, iar nu cu acest-iel
de: obrăznicie şi ne-băgare de :s6mă. De
„aceea iată spre răsplătire acestei: netrebnice fapte a numitului Clucer,
nu numai l-am lipsit dintre: boerii divaniţi, ci încă poruncim dumnâtale, ca îndată
'să-l și: rădici: la. Căimăcămie şi: să-l ţii acolo. până vei
lua

al doilea

(Cod.
Porunci

poruncă

a Domniei

LAXA VII, fila 36 v)

la 5. Județe

ot peste: Oli, ce s'aă trimis cu copii de ponturi.

Dumnâ-v6stră ispravnicilor. ot sud:..::.;. :. sănătate. Vă facem în

scire că

pentru

catahrisisul

ce am

luat Domnia

Mea

însciinţare

“urmă în părţile Craiovei, am: întocmit cu bună chibzuire ponturile, căsubse
pecetea Domniei Mele, copringătâre “de 'nizamul
ce. voima se: urmă și
„a se păzi de acum. înainte, precum „veţi:ved6.coprinder
lor.pe:l
ea:
arg -

a

„avaet. sait filodorimă, ori ca obiceii urmat,.seai cu, ori-ce altă pricinuire, căci iraturile cele canonisite şi slobode a se. lua, sunt orînduite
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21. Mai e 'vrednic.de: notat disposiţiunea luată de Domnitor

în pri-

|

a

€

Ş

dintr acestă embericlisită copie, ce vi se trimite, adeverită de dumnâlui Vel Logofătul de Ţâra-de-sus, cu care am trimis într'adins.
boer din
cei ce slujese Divanului Domniei Mele, de s'aii cetit acolo în Divanul
Craiovei, pe lângă. care am mai făcut, în urmă adaos încă de un pont,
ce se vede trecut din jos, pentru ferirea avaeturilor de pe la isnaturi, de
aceea

vă

poruncim

Domnia

Mea, ca cetindu-le

din

cuvînt

în cuvînt, cu

bună înţelegere și publicarisindu-le şi prin tot judeţul, să îngrijiţi apoi
ca câte dintr'însele privesc asupra meemurietului isprăvnicesc, să se
urmeze cu .nestrămutare şi la: acest. judeţ, căci însuşi dumnâ-vâstră
veţi cădeă la învinovăţire; şi de primire .să avem Domnia Mea în-

sciinţare.—1817 August 5.

a

o

„Cod. LXXXVII, fia 41):
Carte către dumne-lui Caiinacamuli către cei-l-alți bocri divaniți ai
„Craiovei,
lot pentru acestă pricină.
şi credincioşi

Cinstiţi

Suţu

tare Costache
divaniţi,

sănătate.

Voevod

Caragea

Joan. Gheorghe.

Io

i gospodar zenile

boerilor ai Domniei

vlahiscoe.—

Mele, dumnâ-ta biv Vel Spă-

Caimacamule al Craiovei i dumnâ-vâstră

VE

în scire, că lângă ponturile

facem

boerilor

ce am

trimis

Domnia Mea în trecutele gile, cu credincios boerul Domniei Mele Rădu-

canu Poenaru biv Vel Serdarul de sait cetit aici. în Divan, mai adăogăm Domnia Mea și acâsta: ca nici dumnâ-lui Caimacamul, nici 6menii
domniei-sale, să nu câră, sâii să ieă de la isnafuri măcar un, ban, cu

, cu altă pricinuire, căci
nici un fel de numire: avaet sâii filodorimăs6u
sunt orînduite prin : poluă
se
a
iraturile c6le canonisite şi slobode
runcile Domniei Mele şi printracele ponturi; de aceea cu hotărire poruncim: a se feri cu toţii de obşte, ca să nu facă cea mai mică luare

sâii urmare

împotriva

acestor ponturi de mai sus arătate, care voim

a se păzi în tâtă vremea cu nestrămutare, de care poruncim, ca. şi acest pont din urmă să se adaoge lângă cele-l-alte trecendu-se în condica

Divanului, spre a nu
i
August 5.

fi uitat în

“(Qud.. LXXXVUL fila 41)

urmă și trecut
:

cu vederea. — 1817

|

-(1) Pitac la velițiă boeri pentu „a chăbzui dania reposatului.
Tomiăţei: Crețulescu pe moșia sa, ce aii- afierosit-o la. biserica de lamoșia sa Creţulescii, fiind fără cuviință când î-ati remas fele și
“copii nevârstnici, mai.vîrtos fiind popril a nu afierosi cinc:
„.vaşă lucruri nemişcălore. la biserici. .

78

Ioan Gheorghe

Cinstiţilor

şi

Caragea

credincioşi

Pocvod

î gospodar zemle

dumnâ-vâstră . veliţilor-. boeri-. ai

vlahiscoc.—

Divanului
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Acestă disposiţiune se pâte vedea

vinţa înstrăinărei imobilelor. dotale.

|

în actele ce dăm în notă. (1)

.

Domniei

Mele, din câte-vaşi

anaforale, ce ni s'aii făcut

după

vremi de

“către dumri6-vostră, asupra unor pricini de judecăţi, avem Domnia Mea
sciință că este poprit a nu afierosi cine-vaşi lucruri nemișcătâre pe
aflat că răposatul

Tomiţa

Creţulescu (căruia

(Pecetea spd.)

.

|

aa

Se

(00d. XXXVI, fila 50»)
„“

(0) Jo Ioan Gheorghe

Vel Logotăt,

Caragea

Voevod i:gospodar

zemle vlahiscoe...

Preaosfinţia “ta părinte Mitropolite, iubitorilor de' Dumnegeii sfinţia
: v6stră episcopilor” şi dumnâ-vâstră cinstiţilor şi credincioşi boerilor
veliţi ai Divanului Domniei Mele, fiind-că multe prigoniră se întâmplă
„celor ce'se întâmplă de cumpără lucruri de zestre cu zapise iscălite
de amândoi casnicii, adecă şi de bărbat şi de muere (fără de a pune
bărbatul în locul acelui lucru andropicon de o 'potrivă) din pricina
obiceiului ce s'aii: urmat aici în ţâră de a se strica acest fel de vîngări de către

judecată,

când

muerea

va provalisi,

că vîngarea

s'ail

făcut fără voia ci şi s'aii iscălit silită fiind de bărbatul săi şi va cero
a-şi lua acel lucru de zestre înapoi; din care acâsta se pricinuesce
nu puţină zmăcinare prin judecăţi:şi :pagubă cumpărătorilor acelor |
lucruri, care aceste vîndări. de lucruri de zestre nu este îndoială, că
atunci se fac şi so' săvirşesc cu voia şi primirea. amândurora casni-.
cilor, după. trebuinţele ce se întâmplă să aibă după vremi şi apoi în

urmă unindu:se

că vîndarea

casnicii amândoi

sait făcut fără voia

metahirisesc; ficlenie

muierei, cere

acel lucru de zestre al'săii vindut iscălită
păgubesce

cumpărătorul;

de

aceea

în

dar, ne mai

şi cu' pricinuire

muierea: de-şi ia' înapoi

zapisul

vîngărel și se

putând suferi Domnia

Mea acest catahrisis și simţitâre pagubă a. cumpărătorilor de acest
fel de lucruri de zestre, ce se pricinuesce:
din ficleșugul ce: metahi-

risesc muierile

unite fiind
cu bărbaţii lor, hotărîm, ca de

acum

înainte

.

Ja biserici, iar acum am

i-ati r&mas fete şi copii nevîrstnici) aii afierosit la o biserică moșia
“sa Creţulescii, în vremece chiar aceştia nevîrstnici clironomi ai numitului r&posat boer se află: în lipsă şi trebuinţă de facere de bire
"și ajutor, şi socotim că este sălbatic lucru a depărtă un părinte pe
“ nevîrstnicii şi-nevinovaţii fii ai săişi clironomi de părintâsca mângâere,
ca să facă ajutor către cele sfinte, care nu numaică nu ail acâstă trebuinţă, ci încă povăţuese pe pravoslavnicii creştinia face ajutâre și
milostenii către cei săraci 'Gmeni, cu cât mai virtos pe un părinte către
_fiii săi. De aceea poruncim dumnâ-v6stră, ca cercetând în ce chip este
"pricina de: mai sus arătată, şi chibzuind cele. după cuviinţă,să ar&taţi
Domniei Mele prin anafora, tolco pisah' gpd.—181%7 Noembrie 7.
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a câtor-va procese mai interesante din domnia

în anexe actele

lui Ioan Caragea.

Aa

Somnalăm

atenţiunei lectorului pre cele: următore:

când vre-un bărbat unit cu soţia sa.va voi casă vîndă vre-un lucru .
de zestre şi vor iscăli amândoi casnicii zapisul vîndărei, să fie dator
cumptrătorul a-i aduce pe amândoi, adecă şi pe bărbat şi pe muiere
la vre-o una din judecătoriile pămîntului, ori la isprăvnicatul judeţului, 'unde se vor afla locuind, ca să se întrebeşi de vor mărturisi
amândoi, că:vîngarea este făcută cu voia şi primirea lor, să se ade-:
vereze .zapisul vîndărei, şi făcându-se acest fel de adeveriri în dosul
acelui zapis, atunci să nu mai pâtă muierea a mai lua înapoi nici odată

acel

vîndut

sus,

acea

lucru

de

fel de

zestre, cu nici un

pricinuire, ci să r&-

emâe bine vîndut şi muierea păgubaşă de acel lucru, iar -ne-adev
mai
areată
se
ce
rindu-se zapisul de vre-o judecătorie după mijlocul
vîngare

să

nu

fie temeinică;

care

ac6stă

a

hotărire

Dom-

-

niei Mele poruncim dumnâ-tale Vel Logofete de "Ţâra-de-sus, ca după.
ce;se va trece în condica domnescului nostru Divan, să se. publicaale
ris6scă apoi prin tâtă domnâsca nâstră ţâră cu osebite porunci
de acum
Dompiei Mele, spre a fi sciută de.pravilă întocmită şi legiuită
înainte. 'Tolco pisah gpd.—1816 Iulie 10...

(Cod. LXXIV, fila 257)

-

|

|

-: Publicaţii la tâle județele, către ispravnicaturi i la Caima- şi la .
cam, î pitace la Dlitropolii, î la episcopi, îi la Spătărie, i. Agie
.. tâte Departamenturile, pravilă. pentru vânderile
zestre, ca când va cumpăra cine-vașă să ducă

lucrurilor de
la vre-o ju-

decătorie şi pe bărbat şi pe muiere spre a:se adeveri
şi a fi temeinic

acel

d

lucru.

...:... sănătate. |.
“Zomle Vlahiseoe. Dumnâ-vâstră ispravnicilor ot sud
lucruri de zestre:
ă
cumpăr
ce
Fiind-că multe prigoniri se întâmplă celor
şi de muiere
cu zapise iscălitede amândoi casnicii, adecă şi de bărbat de o potrivă)
icon
andipr
lucru
acelui
locul
în
ul
bărbat
de a pune
(fără
din. pricina

obiceiului

acest fel de. vîndare

ce. Sai urmat,

aici în ţâră de

ase

silită fiind de.bărbatu
vândarea sai făcut fără voia că, şi sait iscălit
, de care multă zmă-.
înapoi
zestre
săii şi va- cere a-şi lua acel lucru de
r .lucruri se. pri“acelo
ilor
rător
cumpă
ă
cinare prin judecăţi şi pagub
este îndoială că
nu.
zestre
cinuesce, care aceste -vîndări de lucruri de
duror casnici'amân
rea
primi
şi
atunci se fac şi so săvîrşesc cu voia
şi apoi în
vremi,
după..
aibă,
să
plă
întâm
se
ce
"tor, după trebuinţele.
pricinuire
cu
şi
nie.
vicle
irisesc
urmă unindu-se casnicii amândoi metah
*
i şi
înapoi ă
că vîndarea

s'au

-.

strica adecă

y
că
de către judecetă,.când. muierea va provalisi -.

făcut

fără

iea
L den
muerea
re
voia mu ierei, cere

:
.

-,
.;.

şi
al săi vândut şi fiind iscăliţă în zapisul vîngărei.
lucru.de zestre
:
Domsuferi
nd
«putâ
ne mai
se păgubesce cumpărătorul; de aceea! dar,
de
ilor
rător
cumpă
a
ă
pagub
ore
nia Mea acâstă catahrisis şi simţit
din vicleșugul ce meacest fel de lucruri de zestre, ce se pricinuesce.
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VA.

a) Procesul
despărţit

de

Spătarului
Catinca

URECBIĂ

Şerban

Negel, boer din Moldova, care deși

Văcărescu,

reclamă

la. mârtea

ei clironomia

ei,

pe numele unui copil de 14 ani. Deacă băiatul nu avâ acâstă vîrstă,
tatăl lui nu mai putea celironomisi, ci. rudele după mama : lui. mârtă.
(29 lunuarie 1813).
Pa
i
Ie

b) Urmărirea unui falş Grigorie Ghica, în 5 Martie 1813.

c) Epitropia

lui

Iancu Văcărescu. fiul Banului

Enache

Văcărescu.

Boizadea Caragea, intrat în familia Văcărescu, ţin6 socotelile. Băiatul
ămblă vagabond ici-colea. Epitropii îl dai la: fratele săi

Văcărescu «de a se așeză nevâvstnicul pe

de ămblete» (1 Mai 1803)
d) Protimis

Comisul N.

învățătură şi a se părăsi

cerut de locuitorii. după moşia Zimnicea a fostului Domn

Const. A. Ipsilant.
alta. Consulul

Locuitorii neuniţi între ei, se concurâză o câtă pe

rusesc

de

Chiricov, ca. «le

lroisieme

laron»

al fabulei,

nu mai arendâză moșia la nimeni, ci o cautăel în regie. (cod. LXXIV
fila 34 v.)
a
a
|

e) Proces dintre fiii Banului D. Ghica:cu vitrega lor mamă Băneasa

Elena Ghica. Prima soţie a lui D. Ghica fusese Maria Văcărescu.
7) Vîndarea averei imobile a fostului mare Vist. Const. Varlaam,

care

a emigrat

prin agentul
9)

în Rusia, unde

a devenit: general.

rusesc Luca de Chiricov.

Surghinirea

la mănăstirea

a

Țigănesci

Vîngarea

e cerută

a

a soţiei

„
lui

Rahtivan, con-

siderată ca nebună, la 3 Februarie 1814. (Cod. XALIII f. 531).
tahirisesc

muierile unite fiind cu bărbaţii lor, hotărîm,; ca de acum

inte, când -vre-un
de

zestre,

și vor

bărbat

iscăli

îna-

unit cu soţia, va'voi ca să vîngă vre-un lucru

amândoi

casnicii zapisul vîngărei, să fie datori

cumpărătorii a-i duce'pe amândoi, adecă şi pe bărbat'şi pe muiere, la
vre-o una din judecătoriile pămîntului
oră la isprăvnicatul
,
de vor fi locuind afară, ca să se întrebe, şi de vor mărturisi judeţului
amândoi

că vîngarea este făcută cu voia. şi priimirea lor, să se adevereze
zapisul vîndărei. de acea judecătorie, şi. făcându-se - acest fel de adeve-

riri în dosul acelui zapis, atunci să nu mai. pOtă muierea a mai lua
inapoi nici odată 'acel vîndut lucru de 'zestre, cu nici un fel
„nuire, ci să rămâe bine vîndut și muierea păgubaşă de acel de prici-.
lucru, iar
ne-adeverindu-se zapisul de vre-o judecătorie, după mijlocul ce se arcată
mal

sus, acea

vindare

să nu

receh

g&pd.—1816

fie

temeinică;- care

tă
: hotărîre
a
Domniei Mele; după ce se va trece în'condica judeţuluiacâs
, spre a fi sciută
- de pravilă. întocmită şi legiuită, de. acum înainte
o urmeze toţi cei
ce vor face 'acest fel de vîngări, precum şi de cătresă dumnâvâstră
întocmai;

1 Saam

(Cod. LĂXIP, fila 262, :

August

1.

-

|

i
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-h):-Surghiunirea la. mănăstirea Ezerului (Vălcea) a unui Theodorache
Eliad, ca un

aţîţator

de

gileâvă şi

atingător

căsnioiei

paharniculuă

Scarlat . . .. (27 Februarie! 1814).

i

î) Epitropia minorilor, copil ai. lui. M. Tahovary, la: 12 Mawtie 1814.
Intre: epitropil acestor. „copii era: Vel Ban Radu Golescu. Acesta cere să fie dispensat de la epitropie; sub cuvânt că e bătrân...

3) Surghiunul la mănăstirea Znagov a unui fiu, care ameninţa cu
bătaie pe mama sa. 23 Martie anul 1814. (Cod. LXAVI fila 111 v.).
La 27 Maiii 1814 este surghiunit
alt fiu, după cererea mamei lui.

la mănăstirea

Bistriţa (Vălcea) un

-&).Un zapeiui bănuit că din. bătaia lui s'a tras .mârtea celui bătut,
Şerban din. Brabet, este obligat să doteze şi să. mărite pe fiica mortului. O Specie deci” de deșugubină; din 24 Maiiu 1814.
1 “Escepţionala. învoire dată de Domnitor lui Munsiu Franţ de Flaişhakel agentului austriac, de a cumpăra casele. biv Vel Vornic. Al. Nen- ciulescu,: din. mahalaoa Sf.. Vineri. Se scie că în regulă generală, străi-

nii nu puteaii cumpăra imobile. Se făcu decă o escepţiune în favârea |
representântului” austriac, cu: „respecţare a însă a. drepturilor. de “pro-

timisis»: (25 Iulie 1815). .
mj

Beizadea

Costache

.

|
Caragea. era. dator c cu a, 000. taleri, unui doc-

ă

tor Reiter, care-l căutase la. bolă. Agentul austriac plăti banii datoriţi
şi acum (29 Iulie 1815) reclamă bânil de la “Beizadea.. Vodă ordonă:
lui biv Vel Ban, Nazirul Casei. răsurilor (de unde se plăteaii lefile), să
reţină suma datorită din l6fa. Luminățiel sale, cu dobânda. lor, în s0-

roc de 6 luni. n) O mamă
tembre_ 1814.

|

bună: roscumpărând

0) Procesul lui Sava

O: faptă

şi. a lui Marcu, cari

arătat cu împotrivire la nisce Gmeni

rea
a

a. fiului €i,- în 5 Sep

aă fost osîndiți

domnesci

căci

s! ai.

şi nu i-ai. lăsat a să- |

vîrşi porunca, sărind cu arme. (20 Februarie 1816). - :
d) O curi6să. «cacerdisire» (sequestrare) rămasă neosplicată, a “ui
Isvoranu, în: 25. August! 1816.
-:
i
Bragit”
moşia
care
între
moșii
q) Diverse procese. de: hotărnicit. de.

a -Domniţei „lui; Vodă, Ralu, ete.
Dăm în note. acte. relative; la numirea unui . Logotețel i la “Epitropia
Evgheniţilor. W.

(1) B Ioan

Gheo: ghe. Caragea Voevod i gospodar zemle Plahiscoie.

Primită fiind Domniei
.

Mele anaforaoa acâsta a epitropilor s&rmani-

[
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sută

Cu leafa de una

taleri pe lună: este plătită acâstă funcţiune.

lor evgheniţi, 'orînduim logofet al acestei” epitropii. pe mai jos arstatul
Petrache Grigorescu cu l6fa de mai jos arătată câte taleri 100 pe lună,
pe care poruncim -dumi-tale Vel Vornice al Obştirilor, să-l aşedi la
catastihul lefilor, fiind şi acâstă orînduială una din cele obştescă trebi.—
1815 Iunie 20.
Vel Logofăt.
„:
(Pecetea gpd.)

“Prea Inălţate Domne,
Cu plecată anafora arstăm Inălţimei Tale, că la Epitropia s&rmanilor evgheniţi, ce suntem orînduiţi de Măria Ta, este trebuinţă de Logofăt practicos, ca să facă anaforale, catagrafii şi ork-ce alte sunt următâre
asupra acestei trebi şi a ţin6 şi condica de urmările ce se îac de către
noi la ori-ce pricini, şi găsese pe acest Petrache Grigorescu destoinic
de

acâstă

tr6bă;

bine-voesci

să

Măria

Ta

a

Logofăt

orîndui

se

al

acestei Epitropii, cu 16fă. pe lună câte taleri 100 de la Cutia-milosteniei
milostivindu-te Măria Ta a i se hărăzi şi o luminată carte de trei 6meni
străini fără de pricină, ca să-i aibă de poslușanie spre ajutorul casei
lui, fiind l6fa puţină după ostendla ce are a face, căci nu numai cu.
condeiul este -trebuincios a sluji, ci şi vechil din partea Epitropiei pentru trebile evgheniţilor prin judecăţi.—1815 Iunie 13.
Al Ungrovlahiei Nectarie, Costandie Buză&i, Constantin Bălăceanu .
Vel Vornic, Fotache Ştirbeiii Vel Logofăt..
Ă
(Cod. LĂXXXIV, pag. 283.)
_ Pitac către năstavwnicul mănăstirei Sărindarul ca numai de
cât să scâță din mănăstire pe Theodorache medelnicerul, într'al cdvuia

Io Joan

loc să se mule

Gheorghe Caragea

Departamentul

Voevod

Streinilor.

i gospodar zemle

Vlahiscoie.—

Sfinţia ta năstavnice al mănăstirei Sărindarul, fiind-că odăile din mănăstirea Zlătarii, unde se căuta trebile Departamentului pricinilor

sțrăine, ne-am pliroforisit că -sunt stricate, pentru care silit
menul acei mănăstiri a Je drege, şi apucându-se de lucru,
mentul urmâză a nu avea unde căuta trebi, şi fiind-că am
forie că odăile dintr'acâstă mănăstire unde mail înainte

este eguDepartaluat pliroera acest,

Departament, se ailă stând un medelnicer Theodorache, care ar fi având

casă a mume:sti afară, de aceea îţi poruriciin, ca înqată după primirea acestui domnesc al nostru. pitac, numai decât să deşerţi acele odăi,
iar acel Theodorache medelspre a se muta Departamentul înti'însele,
nicerul, va

merge

de

1817 Aprilie 10.
" “(Cod. LXXXAVII,
(Pecetea

gpd.)

va locui

afară din mănăstire.

Tolco pisah gpd.—

fila 20.)

SI
Vel Logofăt.
a

.
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1 se mai dă de Vodă şi carte de trei scutelnici din 6meni nesupuşi la dări.

" Pitae prin care se orînduesce nazîr al. Casei lefilor Banul Ghica.
Cinstite şi credincios boerule al Domniei' Mele dumnâ-ta biv Vel
Bane Grigorie Ghica, pentru că te cunâscem Domnia Mea doritor de
cele ce privesc spre folosul patriei dumnâ-tale și -boer cu bun cuget
întru ori-ce dregă&torie s'aii încredinţat. dumnâ-tale, de aceea iată te
orînduim pe dumnâ-ta nazir al Casei lefilor, și poruncim duninâ-tale,
ca primind acest domnesc al nostru pitac, să o facă zapt, îngrijind de

-a'se.căuta şi a se otcârmui trebile

acestei Case cu bună :orînduială,

precum suntem bine: încredinţaţi. 'Folco pisah gpd.—1818
(Pecetea gpd.)
*: .
Dat:

-

»

|

Da

„(Cod. LXXĂVII,

0

ta

fila 59)

Ianuarie 9.
Aaa

Vel: Logofăt.

--

a

ANBEB-RBLAIVE-LA ADMINISTRAȚIE ŞI USTIME, +
E Măsuri, relative. la. siguranța publică.

a

-: Publicaţii la tote judeţele: pentru arme i'iarbăde puşcăa nu fi
“+ slobogă nimeni

a ţinea, decât

numai

cei cu. teşcherele.

- Zemle Vlahiscoie. Dumnâ-vâstră ispravnicilor ot sud. . :. :. sănătate;
Vă facem
în 'scire, că pentru buna petrecere a locuitorilor ţărei Domniei
Mele, ca să fie ocrotiţi de ori-ce lucru. împotrivitor și nedrept, neador-

mită îngrijire avem, iar mai vârtos pentru tâlhariişi făcătorii de rele,
carii găsesc. mijlâce

înlesnit6re .de se însoțesc
cu alţii, își prind gazde,

găsesc înlesnire de arme, găsesc de cumpără iarbă de puşcă şi glânţe

şi acâsta având-o înlesnitre, nici odată. nu lipsesc tilharii și făcătorii
de rele,:pentru care a pururea în feluri. de chipuri s'ail. dat nizamură
prin poruncile Domniei Mele către dumnâ-vâstră, spre zăticnirea acestui
răi şi din neîngrijirea dumnâ-v6stră nu se păzesce; iată dar şi acum
din vreme vă poruncim, ca să puneţi în orînduială nizamul acesta, ce

mai jos vi-l arătăm, adecă întâiii pentru portul armelor: de acum înainte

nimeni să nu fle slobod în judeţ a purtă arme fără numai cei ce vor
da chezăşie -vrednică. ori la Spătărie, că fiind om. cinstit.să i, se dea
teşcherea la. mână a -fi slobod să pârte arme la:drum pentru -paza
sa, sâii la isprăvnicat să dea chezășie, că fiind.de acolo din judeţ cunoscut să i se dea teşcherea coprindătâre, că are vos să porte arme,
la care

dare: de 'teşcherea -să faceţi: înşi-vă dumnâ-vâstră. cercetare, ca

să nu'se dea la' cine-vă unde nu se cuvine cu mijloc .de interes sâii de
vor da acest fel deiteșcherele,
înşelăciune, şi: pentru toţi -aceia ce li-se
-se trâcă
dumnâ-vâstră să-fiţi datori-să

în

condică

şi pe t6tă luna să.
42

p, 4, Urechiă.— Tom. X.—Istoria Românilor.
.
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note şi alte câte-va,

Mai. daii în

precum:

acela al. numirii

la Nazina

trimiteţi entastih la Spătărie de numele, sinul, satul, oraşul unde locuesc
aceia

ce ati luat slobodenie

chezaşilor spre.
de hoţie să se
puşcă i glnţe,
de a vinde cu

a fi
pâtă
să o
ori-ce

de

a lua

arme,

cu

arătare

și

de

numele

sciuţi, ca când se va nărăvi în fapte netrebnice
prinde cu înlesnire; al doilea, pentru iarbă de
publicuiţi în tot judeţul, că nimeni nu sunt slobodi.
mijloe măcar, şi la cine se va află de viîndare,

dumnâ-vâstră, să -steă poprită,:şi la cei ce sunt

pecetluindu-se de

bodi de ţin arme

pe. cât .va fi trebuinţă, să

slobodiţi

slo-

cu teșchereaoa

dumnâ-vâstră a cumpără, asemenea cum s'ail gis mai sus, cu cercetare
ca şi la darea teşcherelei de arme, iar care se va găsi ori că ai tăinuit

iarba de puşcă şi glânţele, sâit că aii vîndut fără de scirea dumn6vâstră, pentru 'unul ca acela să fiţi datori îndată a însciinţă la Spătărie, pentru că cei nărăviţi la tîlhării cari din vreme își fac gătirea
lor, de vor

găsi

zăticnirile

acestea, nu este

îndoială

că se vor lăsă

de

acest răi cuget şi se vor apucă de altă hrană precum sunt şi cei-l-alţi
locuitori de obşte. De aceea dar din vreme vă poruncim straşnic şi
vă îndatorim, ca să puneţi.la bună orînduială nizamul acesta ce vă
arătăm mai sus, îngrijind f6rte pentru cei ce veţi da răvaşe de a purtă
arme

cum

şi a cumpără

de înşelăciune
tuturor

iarbă

şi gl6nţe,câa

să nu facă

vre-un

mijloc

şi 'apoi dupăce veţi publicui acest nizam, ca să se facă

sciut, precum

şi

de

dumnâ-lui

epistatul

Spătăriei

s'aii

făcut

cei cu bănuială, să se cerceteze

după

cunoscut şi la polcovnicii i. căpitanii judeţelor, să. aveţi ttă îngrijirea
ca cine se va găsi cu arme s6ii cu iarbă de puşcă fără de chezăşie şi
fără

de răvașş,

orînduială

nizam

de va fi om

din

şi pe de altă parte îndaţă să însciinţaţi la Spătărie, şi acest

păzindu-se' cu. nestrămutare,

nu suntem

la îndoială că şi făcă-

torii de rele vor lipsi şi petrecerea trecătorilor ia locuitorilor ţării
Domniei Mele'
va fi liniscită, care poruncă după ce se va pune în orînduială, să nu o daţi uitărei, ci apururea să îngrijiţi de a se păzi,
căcă în urmă
când vă vom

avem Dnmnia Mea a face cercetare:
pe sub ascuns, și
dovedi că v'aţi amelisit şi nu îngrijiţi, să sciți că - veţi

fi osîndiţi întoâmai
runca

acâsta

ca cei vinovaţi; pentru că a-ţi pus în lucrare po-.

a Domniei Mele să avem însciinţare, i saam

1816 Decembre
'21. =
(Pecetea gpd.) .

aa

i

receh

gpd.—

(Cod. LEXXPII, fila 6.»)
Trei pitace tot pentru: acestă pricină la Spătar,la Aga şi la dumnt„lui Vel Cămăraşul a se păzi nizamul şi în Bucuresci.
_ Cinstite şi credincios boerule al: Domniei Mele .........., îţi facem
însciinţare, că pentru buna orînduială; şi paza de către cei nărăviţi la
fapte rele i- pentru zăticnirea tâlharilor, s'aii dat de către Domnia Mea

îndestule. nizamuri, de aceea şi acum de isnâvă înoind nizamul, s'au dat :

a
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cel care patru

ani mai

apoi

nizamul Domhiei Mele atât pe afară pe la judeţe, cât şi aici în politie
la ....+.... care îl facem cunoscut dumnâ-tale, ca la ceea ce se cu“vine, şi ca din partea dumnâ-tale să îngrijesci cu t6tă străşniciă de
ase păzi rînduiala ce se areată mai jos, adecă: pentru arme, nu este

Slobod

iatagan,

nimeni

a purtă la briii

afară: de

“al domnescei n6stre

numai. ai

zabiţii

voe :a

arme, nică pistâle, nică puşcă, nică

ogâcurilor

curţi i bulucbaşii

i tufeccii

cei îmbrăcaţi

în roşu

spătăresci şi agiesci, cari aceştia

purtă la brîi iatagan,

iar cer-l-alţi ogeaclii i nc-

erii :spătăresci şi agiesi, să pârte numai câte o sopă. în mânile
lor şi afară din mai sus numiții purtători ai iataganelor, pe ori-care

vor găsi purtând măcar iatagan de vor fi dintre. ogeaclii curţei s6i
din neterii spătăresci şi agiesci, numai decât pringându-l să-l trimiteţi
aici la domnâsca hostră curte, ca să-şi ieă căduta pedâpsă, iar nefiind
din nică unul de mai: sus numitele ogâcuri, pe acela ridicându:l oră
Spătăria sâu Agia să-l pedepsâscă după cuviinţă, care acest nizam poruncim să se facă cunoscut într'adins cu. pristavul prin t6tă politia
Bucurescilor, precumși pentru vîndarea erbui de puşcă ia glânţelor are să fie poprită să nu se vîndă la nimeni, ci cel ce va av6 trebuinţă ori, din călători s6ii din alţii i din ogeaclâi cu răvașul Spătă-

riei i cu răvașul dumnâ-lui Vel Cămăraşul prin chezășie să aibă voe
a cumpără pe cât va fi trebuinţăși va coprinde” răvașul de slobodenie, care şi aceste iarăşi să le publicuiască în t6tă -politia Bucurescilor,
jar pringendu-se cine-vaşi împotrivă urmând, să se pedepsâscă cu
străşnicie; aşijderea şi pentru cei ce vor fi, a plecă de aici afară, dumnâlui biv Vel epistatul Spătărie, să dea poruncă căpitanilor de pe la
străji a nu îngădui să iasă cu arme de nu vor av6 răvaş al Spătăriei

de slobodenia purtărei armelor, tolco pisahi gpd.—1816 Decembre 23

„_(Pecetea gpd.)

(Cod. LEXXVII, fila 7,
Publicaţii la tâte județele, pentru nizamul a lipsi gazdele hoților.
_J& Ioan

Gheorghe Caragea. Voevod i gospodar zemle

Vlahiscoie—

Dumnâ-v6stră ispravnicilor ot sud .. . ...... , sănătate. Vă facem în
scire, că pe lângă cele-l-alte nizamuri ce s'aii,dat şi necontenit se dai

pentru rîndul făcătorilor de rele, i altele .ce..privese spre odihna locuitorilor, trebuinţă estea se da un bun nizam şi pentru gazdele celor
făcători de rele, pentru că sciut lucru este, că cei răii nărăviţi spre
fapta hoţiei şi a tâlhăriei, până nu-şi. .aș6gă întâiu gazdele lor nu fac
netrebnica pornire, și fiind-că
cei mai mulţi carii se fac gazde se găsese dintre

cârciumârii

de prin

orașe,

de pe

la

cârciumile

din diu-

mură şi din păduri, de aceea dar poruncim cu strășnicie dumnâ-v6stră,

ca pe deoparte să se: aducă la isprăvnicat ori stăpânii moșiilor sea
arendașii, carii să se îndatoreze a lua chezăşii vrednice.de pe la câr„a
*
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'Țărei-Românesci,

va fi Domnul
ciumari, cu
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Domniei

cu încetarea

legătură că nu se vor abate

la

acest

fanarioţilor.

fel de

netrebnice

urmări, ci ori când vor ved6 câte un om str&in, fără de nici un căpătâii, cu bănuială, să fie dator cârciumarul a-l arăta satului, seaii la

vre-un slujbaş ce se va afla în partea locului, ca să-l prindă, care chezăşii să le adevereze

şi stăpânii ori arendașii

moșiilor

și să stea tote

în păstrare la isprăvnicat, după care făcând condică, sub iscălitura
dumnâ-vâstră ispravnicilor judeţului, coprindqătâre de numele i cinul
cârciumarului

i de moșia

unde

este

aședat,

de

numele

chezaşului,

și

cu adeverirea stăpânului moşiei ori arendaşilor, să se trimiţă la Spă"tărie ca să aibă întregă sciinţă şi cu înlesnire să dovedâscă pe însuși
făcătorii de rele, arătându-le stăpânilor de moşie şi arendașilor a fi
cu mare privighere la acâsta, că vor fi respundători și pentru cârciumarii lor, iar pe de altă parte, să daţi porunci straşnice pe la zapciii
plăşilor, ca să îndatoreze şi pe caimacamii satelor a fi cu mare luare
aminte și cu îngrijire pentru locuitorii satului lor, spre a nu se face
vre-o unul gazdă de hoţi, că vor fi cu toţii la osândă şi la r&spundere, ci dovedindu-se între dânşii vre-o unul că sait apucat la netrebnice urmări ca acestea, să fie datori pe dată a-l arăta la slujbași,
spre a-i face cădquta cercetare, iar când îl vor tăinui și cu feluri de
mijlce îl xor ocroti, şi se va dovedi la urmă în vre-o faptă de hoţie,
s6u în vre-o tovărăşie tâlhărâscă,
să scie cu hotărîre, că se vor învinovăţi toţi sătenii de către stăpânire la grea pedâpsă; la care acest

nizam sunteţi îndatoraţi dumnâ-vâstră ispravnicilor mai cu osebire de
a privighia, ca să se păzâscă t6tă vremea nestrămutat, fără a se lăsa
la amelie și nebăgare de s6mă, căci temeiul dezrădăcinărei făcătorilor de rele este acesta, adecă spărgăluirea gazdelor şi privigherea de
obşte, ci dar așa să urmaţi negreșit, şi de primirea poruncei să avem
Domnia Mea însciinţare şi fiţi sănătoşi.—1817 Ianuarie 27.
(Uod. LXXXAVII, fila 12.)

Pitac câtre Vel Spătavul prin care se dă voe'a călca străjile nâptea
pentru Gmeni rei şi gâlcevitori şi cârciumile Omenilor curței gpa.

Jă Ioan Gheorghe Caragea Voevod î gospodar zemie Plahiscoie.—
Cinstite şi credincios boerule al' Domniei Mele dumnâ-ta biv Vel Bane
epistatule al Spătăriei, fiind-că am luat pliroforie că unii din zabiţii

og6curilor domnescei -n6stre curţi, ţin cârciume prin:târg şi prin mahalale, și cu acest cuvânt, că sunt cârciume ale: lor:stati cu înpotrivire

ȘI nu îngăduesc pe zapeii spătăresci a le călca când-se întâmplă printr'ânsele gâlcevuri i adunări de. 6meni nesciuţi și: alte: netrebnicii, şi
fiind-că acâstă urmare a lor este cu totul împotriva bunului nizam ce
se cuvine-a se păzi, iată cu strășnicie poruncim: dumnâtale, ca de
acum

înainte

veri câte

de acest fel

de cârciumi

ocrotite

până

acum

de numiții zabiţi se vor afla în semptul Spătăriei, să dai straşnică poruncă zapeiilor dumnâ-tale a nu le socoti cu nici o deosebire qin cele
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lalte, ci veri în care

vor găsi Gmeni

să le calce şi
şi netrebnicii
făcut şi către
(Pecetea

netrebnici
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şi gâlcevuri

.

să intre

să rădice pe cei ce vor fi într'6nsele, urmând gâlcevuri
înpotriva nizamului, pentru care asemenea pitac s'au
dumnâ-lui Vel Agă; tolco pisah gpd.—1817 Februarie 2.
gpd.)
|
IE
Vel Logofăt.
(Cod. LĂAXVII pag. 14.)
i

„„Carlea prin care s'aii orînduit tot Serdarul Iamandi
- străjuitor şi gonaciu în 5 județe ot peste Olt, asupra hoților şi
făcetorilor. de rele.
Na
„Zemle Vlahiscoe. Fiind-că şi pe acest următor an s'aii orînduit străjuitor şi gonaciil tot Serdarul Iamandi, iată dar printr'acâstă domnâscă
a n6stră carte ce i se dă la mânile sale, se face cunoscut nizamul ce s'aii
dat pentru hoţi i lucrurils ce se vor găsi asupra hoţilor şi asupra gazdelor, adecă ori câţi hoţi și gazde ale lor se vor prinde de către numitul, pe dînşii numai decât cu tacrirul de faptele şi vina lor să-i trimiţă la Căimăcămie a se da în judecată de criminalion şi pe de altă
parte să. trimiţă asemenea tacrir. şi aici la Spătărie, iar la lucrurile ce
so vor găsi asupra acelor hoţi şi asupra gazdelor, nimenea altul adecă
nici căimăcămia, nică isprăvnicaturile, nici alt -cine-vaşi din cei mici
zabiţi ai judeţelor să nu se amestece câtuşi de .puţin, ci tâte acelea

să se primâscă de către numitul Serdar și făcând

rată

sub

“la cine
omul ce
tmacele
făcători

iscălitura

sa, ar&tătâre

de tâte

însuși

acele lucruri pe

el îdie cu-

anume

ce şi

s'aii găsit, să o trimiţi aici la Domnia Mea, ca împreună cu
vom orîndui atunci, să despăgubâscă numitul Serdar cu dinlucruri pe păgubaşii ce'se vor dovedi jăiuiţi de către acei
de rele, şi apoi de vor mai prisosi cevaşi lucruri, acel prisos

are a rămânea al săii întru desăvîrşită stăpânire, spre .r&splătirea
ostenelilor şi cheltuelelor sale, care nizam,. poruncim dumnâ-tale cin-

stite şi credincios boerule

al Domniei Mele biv Vel Spătare.Nicolae

Suţu Caimacamul Craiovei şi dumn6-vâstră boerilor divaniţi de acolo,
i dumnâ-vâstră ispravnicilor dintracele cinci judeţe, precum și tuturor celor-Valţi zabiţi ai judeţului să. aveţi a păzi întocmai fără câtuşi

de puţină strămutare;

„

Pecetea

(recta

(Cod.

I6 Ioan

sp

.

i saam receh gpd.--—1818 Maii 31...

pd.

Vel Logofăt.

LXXĂVII,

fila 75 +.)

Gheorghe

Caragea

Voevod

i gospodar zemle

vlahiseoe.

Durmnâ-ta Vel Spătare,cu cale fiind anaioraoa acâsta a dumnâ-tale,
primită este Domniei Mele, după care și poruncim să se facă urmare
Maiii 23.
întocmai.—1818De
Vel Logofăt.
(Pecetea gpd.)

-

662

V. A. URECAIĂ |:

Prea Znălţate Dâmne,
Sâmbătă

la un-spre-dece

al următârei,

sâra, la 2 câsuri

din n6pte,

s'aii arătat la Spătărie un Nicolae Blănarul carele întâlnind pe stegarul spătărese i-aii spus cum că vreo câţi-va berbanţi s'aii fost vor-

bit ca întracea

n6pte

să bastorisescă

două

femei

Arghira și .soră-sa

Catinca, ca să le tae nasurile și urechile, rugând din parte-i ca să
mârgă cu strâja întru paza lor despre aceşti făcători de rele, adăoSend şi acesta, că cu o săptămână mai înainte (de către: cine nu se
scie) s'aii fost mai bastorisit şi altă femee Elenca vecina mai snsnumitelor,

ar fi căznit-o

în feluri de

chipuri, ar fi vrut

să-i tae şi capul

cu cuţitele ce purtaii la brâii și abia mai mârtă ai scăpat din mâinile lor; după a căruia blănar, arătare dinporuncă -s'aii dus stegarul
cu strâja ca să se apere mai sus numitele şi să afle cine sunt aceia
cari îndrăznesc la nisce săvirşiri ca acestea şi cu mijloc cuviincios

coprinqându-i,
să-i aducă la Spătărie pentru cercetare, îndată
dar ce
aii sosit stegarul la casa Elencăi femeei cei mai dinainte bastorisită

unde și Arghira se afla sub tăinuire de frica acelora, aii intrat stegarul în casă, ati cerut de i-aă dat un pahar de apă şi până a nu
apuca să bea apa aii audit de departe flucrând. Gre-cine, şi pornind

în eşire

afară

să vadă

cine flueră,

ai întâmpinat

intrând
în

casă pe

un Mihalache brat Tănase Boiangiu la sosirea căruia stingându-se
luminarea care era pe sfîrşit şi numitul spuindu-şi: numele că este
Mihalache, pe carele cunosecându-l str6ja, l-au poprit înlăuntru până să

aprindă lumînarea să iasă afară să vagă de mai sunt şi alţi veniţi
împreună, când fără de zăbavă ai audit afară zgomot, strigări
'și ţipete, aii eşit şi stegarul afară şi întunerec fiind, nu ai vădut cine să

fi mai fost împreună cu Mihalache; s'aii bătut str6ja de către aceia.
s'aii rănit trei căpitani de agie şi un slujitor, ori cu cuţitele seaii cu
şișurile

ce s'aii fost purtat

pe Mihalache
baston

de către

avându-l prins, l-ai

cu șiș la vârt, rămas în'mânile

s'au găsit prin iarbă în urma

lache

acei

adus

cine

ai

fost

netrebnici,

din

la Spătărie
slujitorilor

carii numai

împreună

cu un

i o tâcă de cuţit ce

acelor rebeliști, şi întrebându-se Miha-

tovarăşii lui?

au

mărturisit

că ai

fost

un Buga

Doctorul şi un Spirul Chirchirei de felul lor: sudiţi Bretaniceşti. Mihalache mărturisindu-se de către strâjă că el ru ai arădicat mâna
asupra

strejei şi nu

aii stătut

întru

ajutorul

acelora,

s'aă lăsat a

fi

slobod, iar cci-l'alți doi de mai sus arătaţi abia prindându-se de cătro
consulatul lor s'a adus la Spătărie (spre 6reşi-care cercetare) cari
cereaii a se îndrepta dicând, cum că ci nu aii sciut de ati fost strâja,

ci ail socotit
că

vor fi 'niscare-va

rile acelora,

lovit

Gmeni

răi, pentru

că în

minutul

ait sosit ei la casa acei femei Ilinca până a nu intra înlăuntru ce
de
odată s'aii vădut coprinşi (de cine nu sciit) şi fără a-i întreba cevaşi
aii început să-i bată şi să-i trântâscă, şi ei ca să se apere de lovituai

prin întunerec

pre cei ce îi bătea,

cu ce
s'aii întâmplat să fie pe amâna și abia ait scăpat. Decia carele
dice numiții
că nu ai cunoscut să fie strâjă, ce aii socotit să fie niscare-vaşi Gmeni

r6i pe carii i-ati rănit ca să scape din mânile lor, nu-i p6te ajuta nimic
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şi în deşert cârcă ci a se apăra cu
fi niscare-va 6meni netrebnici, erai
scăpaţi din mânile acelora, îndată
„şi a cere ajutor, iar să nu'dosâscă
şi aduși să vie la Spătărie, iar nu
nu ar fi fost, ce alţi 6meni, precum

arme,

volnici să se apere cu

663

cuvântul acesta, căci şi de nu vor
datori numiții ca cum sait vădut
să năvălâscă la Spătărie a vesti:
sub tăinuire și abia să r&spundă:
de voia lor, seaă măcar şi strâjă de
ei die că aii socotit, iarăşi nu erai

ce cu alte mijlâce

nedătătâre

de rane,

că la cei ce locuese aică în politie armele ce vor vrea să porte sunt
cu totul netrebnice, fără de numai în călătorie, când cine-vaşise va
întîmpina de către tâlhari, numai atunci este trebuinci6să arma, fiind
sprijinitâre, ca să se scapeo viaţă din mână unui vrăjmaș perdător
nu aiîi avut cu dînşii. arme, fără de nu-de. vi6ţă, că strâja Spătăriei
după obiceiul slujitorilor, cu care toege
amână,
pe
mai câte un toegel
nu aii fost strâja destoinică, nică a răni pe cine-vași, nici-a se apăra
despre loviturile şi ranele ce li s'au făcut slujitorilor de către numiții

rebelişti, şi de vreme ce mai sus numiții Buga Doctorul şi tovarășul
săi Spirul, au îndrăznit de aii rădicat arma Qătătâre de rane asupra

strejei Spătăriei, ce înconj6ră n6ptea prin politie pentru un repaos şi
trebuinţă obştâscă şi aii rănit pe supușii Înălţimii Pale, găsim cu cale,
ca mai întâiii să se îndatoreze a plăti cheltuiala celor răniţi, ce încă
-. pătimea bolind şi apoi să se scâţă aiurea din ţeară acâsta, nefiind de
nici o trebuinţă unii ca aceştia aici, ce nici vre-o meserie ai, nică vre-un

negoţ metahirisesc, că de se vor lăsa numiții în voia lor trecuţi cu ve-

derea despre fapta acâsta, pot lua îndrăznâlă a săvîrşi în cele de pe
urmă şi alte netrebnicii pricinuitâre de mai mare stricăciune 'obştiei,
iar hotărîrea cea desăvirşită rămâne la Înălţimea Ta—1818 Maii 22.
Vel Spătar, Vasile G. Paharnic, Petrache Sărdaru.
:
:

(Cod. LXXXIX, pag. 435.)

Pitae către

Vel. Vistierul pentru

spre a nu

de
se cacirdisi

nizamul
aici

ce s'aii dai matrapazilor,

din [eră

cai şi catâri.

—
- 16 Ioan Gheorghe Caragea Voevod i gospodar zemle vlahiscoe., |
Vistiere
Vel
a
dumnâ-t
Mele,
i
Domnie
al
Cinstite şi credincios boerule
de
fiind-că cu voia ce se dă unora altora prin cărţile Domniei Mele
a cumpăra

cai

şi catâri

de prin

ţ6ră,

meşteşugesc

acei

cumpărători. .

ori
feluri de vicleşuguri de cacirdisesc afară din ţeră şi cai de îurat, se
ăşinduîntovăr
su
cai
de
furi
ţigani
i
hoţi
acei
la
de
ându:i

cumpăr
cu ei, ci dintr'acâsta

se pricinuesce o

pagubă,

care

nu este nădejde

a se mai întârce înapoi acelor păgubași; de aceea s'aii făcut domnescile nâstre poruncă către ispravnicii tutulor judeţelor, ca ori câte cărţi
prin
de voie dată pentru cumpărătore de cai ori de catâri vor găsi acele
t6te
tură),
(bez
strâini
şi
sâu.
judeţ pe la ori-cine' din pămînteni
cărți strîngându-le să le trimiţă aici la Domnia Mea, şi aceia vor avea
de ţâră şi fără de a avea cărţi
acestă voie de a cumpăra cai şi catâri
.
ce sunt poprite a nu eşi din
cele
din
la mânile lor, nefiind acele -vite

-țără, iar pentru turcii câţi vor fi avend acest fel de cărţi li s'aii po-
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„ runcit să se lase la mânile lor, cu acâstă orînduială însă, ca după-ce
va cumpăra fie-care suma de cai sâii de-catâri ce.le
va fi trebuin-.
ci6să, de vor fi vîndătorii acelor vite aprâpe de isprăvnicat, aducându-i
faţă ispravnicii, să cerceteze

cu deamăruntul,

atât prin

ei

cât şi prin

alţii ce vor avea sciinţă de.acele vite vindute, şi câte dintr'acele vite
va dovedi că aii fost ori prăsite şi crescute chiar de acei vîndători,
s6i cumpărate şi de ei de la alţii, cari şi aceia le avea iarăşi bune
şi drepte ale lor, pe acele vite numai,să li să dea acelor turci adeverinţe ale Spătăriei, ce se vor trimite cu loc deschis pe la tote isprăvnicaturile, trecând

însă ispravnicii

într'acele adeverinţe

suma

și felu-

rimea vitelor şi cu acele adeverinţe însoţite și cu cartea Domniei
Mele, ce vor avea pe la mânile lor acei turci de voie dată pentru
cumpărătorea

acelor vite, vor

avea voie la margine

de a

le trece, iar

de vor fi departe de isprăvnicat vîndătorii acelor vite, să facă ispravnicii cercetarea şi urmarea de mai sus disă prin vătașii plaiurilor i
zapcii plăşilor, precum

” şi la cei ce vor cumpăra
Mele,

când

vor

fi

asemenea orînduială

ca să

acest

le

fel de

scâtă

din

şi nizam

vite

fără de

ţâră

afară;

să

se

cărţile
ci

păzâscă

Domniei

dar poruncim

dumne-tale ca de acum înainte să nu se mai dea acest fel de cărţi
de cai și de catâri la nimenea altul bez la turcă. 'Tolco pisah gpd.—
1817 Maiă 1.. :
si
.
(Pecetea gpd.)
|
|

Vel Logofăt.
(Cod. LĂXXXVII, fila 23.)

|

Asemănat cu acest pitac s'aii trimis
2 Maiii 1817.

circulară la toţi ispravniciă în

Carte gospod prin care se orînduesce străjuitor şi gonaciti asupra
hoților din cinci judeţe ot peste Olt, Serdarul Iamandi, și cum
are să urmeze,

Zemle Vlahiscoe. Fiind-că şi pe acest următor an s'ai orînduit străjuitor şi gonaciii asupra făcătorilor de rele ce se vor ivi într'acele cinci
judeţe ot peste Olt, tot Serdarul Iamandi, iată dar printr'acâstă domnâscă
a n6stră carte, ce i se dă la mânile sale, se face cunoscut nizamul ce sai
dat pentru hoţi i lucrurile ce vor găsi asupra hoţilor şi asupra gazdelor,

adecă ori-câţi hoţi şi gazdele lor se vor prinde de către numitul,

dînşiă numai decât,

cu egzamene

de faptele

și vina

pe

lor, să-i trimiţă la

căimăcămie a se da în judecată de criminalion şi pe de altă parte, să
trimiţă asemenea egzamene şi aici la Spătărie, iar la lucrurile ce
se
vor găsi

asupra hoţilor şi asupra gazdelor, nimenea altul, adecă nică
căimăcămia, nici isprăvnicaturile, - nici alt cine-vaşi din -cei
mai mică
zabiţi

ai judeţelor, să nu se amestece câtuși de puţin, ci
acelea
să se primâscă de către numitul Serdar, și făcând însuşi el tâte
fie
curată
sub iscălitura sa, arătătâre de t6te. acele lucruri pe anume
ce şi la cine
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Ţ

s'ait găsit, să o trimiţă
vom

orîndui

atunci,

aică la Domnia

să

despăgubâscă

Mea,

7

Te

ca împreună

numitul

Serdar

o

cu omul

cu

ce

dintr'acele

lucruri pe păgubaşii ce se vor dovedi jefuiţi şi prădaţi de către acei
făcători de rele şi apoi de vor mai prisosi cevă lucruri, acel prisos
are a rămâneă al s&ii, întru desevîrşită stăpânire, spre r&splătirea oste-

nelelor şi cheltuelelor.sale; care acest nizam poruncim dumnâ-tale cinstite şi credincios boer al Domniei Mele biv Vel Spătare Costache
Şuţule, caimacamule

şi dumnâ-vâstră

al Craiovei

de
boerilor divaniţi

şi .
acolo i dumnâ-vâstră ispravnicilor dintr'acele cinci judeţe, precum
tuturor celor alţi zabiţi ai judeţelor, să aveţi a păzi întocmai: fără:
câtuşi de puţină strămutare; i saam receh gpd.—1817 Aprilie 16.
(Pecetea spd.)

|
Vel Logof&t.

(Cod. LAXAVII,
Iă. Ioan

Georghe

fila 20 v.)
Caragea

ă gospodar

Voevod

zemle

Vlahiscoe.

“D-ta Vel Vist. după pliroforia ce ne dai printr acâstă anaforă, milostivire făcând Domnia-mea, poruncim dumi-tale să rămâe jăluitrea
apărata de cerere şi plata acestor bani.—1813 Maiu 24.

Prea

|

Ea

(Pecetea gpd.)

Inălțate Domne,
cercetând

După luminată porunca: Măriei Tale,

rugăciuneace face

jăluitârea printr acâstă jalbă vedem, că face cunoscut Inălţimei Tale, cur-

gerea pricine: după cercetarea ce s'a făcut, la sud Slam-Rîmnic, la împlinirea banilor ajutorului breslelor ce s'a urmat la luna lui -Maii a tre-

de bani sfeterisiţi, s'aii apucat is-

cutului let 1812, dovedindu-s6 o sumă

pravniici ce aii fost pe acea vreme ca să-i răspundă la visterie din care
de t6tă suma, aii arătat unul
unii, şi făcându-se cerere

r&spundqându-se

din ispravnică taleri 2500 asupra

ce ait murit, chiar. prin

socotâlă

sameșului de atunci, fiul jăluitârei,

sub a sa iscălitură, după

care iscă-

litură apucându-se casa răposatului, adică jăluitârea ca să r&spundă
aceşti bani

la

visterie

ai pricinuit

apărându-se

feluri de arătări,

cu

totul de acâstă sciinţă; ci fiind că arătareace face jăluitrea că nu.
“ia r&mas nimi6 după urma fiului s&ă, cum şi că se află cu casă grea
după

sciinţa ce am

ne supărâtă

de

adevărată,

este

acâstă

cerere,

ca

socotesc

una

ce

nu

că s'ar cuveni
au

avut

nici

să r&mâe

un

fel

de

împărtăşire, pentru care şi rămâne la milostivirea Mărici Tale a se da
acest fel de hotărîre.—1813 Mai 22.
Cod. LXXVI,

aaa

pag; 241.

a

|

Vel Vistier.
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-. Moratorium

în favbrea ţeranilor.

J6 Ioan Gheorghe Caragea Voevod i Gospodar zemle Vlahscoie.
_ Primită fiind Domniei Mele chibzuirea dumnâ-lui Vel Vistierului ce
face printr'acâstă anaforă întru t6te o întărim Domnia Mea şi poruncim
dumi-tale biv Vel comise Gheorghie Drăgănescule, ispravnice din sud
Saac, să mergi la faţa locului

să însciinţezi Domniei

şi făcând

Mele.—1813

.cercetare

Septembre

20.

cu urmare

întocmai,

(Pecetea spd.)
Prea
La patru

Indlțate Domne,

jalbe

ale locuitorilor

ot plaiul despre Buză&ii din sud Saac,

ce jăluesc pentru un Petcu logofeţelul, ce este de către ispravnică orinduit mumbaşir pentru împlinire de bani, că le-ar fi făcând feluri
de jafuri i pentru nisce cherestea a dumnâ-lui căminarului Golescu
ispravnic

acelui

judeţ, pentru

care

îi siluesce

frte, i pentru 5000 dâge

ce :s'ait orînduit a face acel 'plaiii, precum şi-că banii ce-i împlinesc
mumbaşirii isprăvnicesci ai Vistieriei îi trag -acei mumbaşiră şi plătesc
datoriile unora din neguţători i boerănași, ce din al lor negoţ aii să
ia de la dînșşii şi banii Vistieriei cu acest mijloc nu se pot împlini
nică o dată,

Măriei Tale:

ale cărora

cât

pentru

faţa locului, ci de

se

jălbi fiind orînduite la mine spre cercetare, arăt

aceste

va găsi

pricini este trebuinţă

cu

luminaţă poruncă

către dumnâ-lui

nescu, ispravnicul

acelui judeţ,

cale

a se cerceta la

de către Măria

biv Vel comisul

Ta, să se facă

Gheorghe

Drăgă-

să se scâle într'adins să mârgă

la faţa

locului, unde să facă scumpă cercetare tuturor pricinelor, după jălbile
lor, şi la pricinile ce trebuinţa va urma, să le facă îndreptare de acolo;
cu- mulţămita

îndrepta
de

şi odihna

locuitorilor,

acolo, să înseiințeze

iar celor care

Măriei

nu

vor puteă

Tale, precum pentru

a se

câţi lo-

cuitori arată că li :s'ar fi luat din cei mai fruntaşi și s'au dat scutelnici,
să cerceteze şi câţi dintr'aceia vor fi întru adevăr fruntaşi, să aibă
voie a-i da la dajdie satelor inapoi încărcându-i pe fieşi-care cu ceea-ce

s'au: scădut și pers6nelor ai cărora vor fi fost scutelnicii li se vor da
la urmă alţi Gmeni, după ponturile gpd ce sunt-date pentru rîndul
scutelnicilor; să mai cerceteze şi pentru câte datorii sunţ locuitorii
datori pe la unii alţii din

boerinași.i

neguţători,

pentru

care

datorii

al lor răi scop, care privesce

numai

să-i păsuiască datornicii lor prin sorâcele-ce li se va pune de către
boerul cercetător,
.iar să nu li se vîngă dobitocele în silnicie şi fără
de preţ. pentru

spre paguba

ca să-şi săvîrşască

locuitorilor, părerea mea

tărîrea r&mâne

a se face de către

(Cod. LĂXXVI,

e

într'acestaşi

Inălţimea

chip este, iar ho-

Ta.—1813

Septembre

pag. 674.)

Vel Vistier,
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executarea

ordinelor de la centru

Caragea. Voevod i Gospodar zemle Vlahscoie. '*

Poruncim. Domnia Mea d-tale Vel Spătare, să se. dea :orânduiţilor
de prin judeţe epistaţi cuviinciosul ajutorde către polcovnici
i căpii
tanii judeţelor. prin; slujitorii cei trebuincioşi spre săvârşirea şi paza
nizamului pentru care sunt orînduiți din porunca Domniei Mele.—

1814 Aprilie 2.
pu

(Pecetea

a

i

a

" Vel

apd.)

Prea Tnălate

Logofăt.

Dome,

Ar&tăm, Inălţimei Tale, că după luminatele Inălţimei Tale porunci,
ce s'aii dat la mânile orânduiţilor prin judeţe epistaţi, în carele se
coprinde, ca din slujitorii polcovnicescă. şi căpitănesci, să se dea în
slujba acestei orândueli câţi va arătă epistatul că are trebuinţă, acum

mergând

vătaful Anagnosti

rere la cinstita

a urmă

epistatul judeţului Iifovului și făcând ce-

Spătăriede

cu darea

a dă porunci pe la polcovnici şi căpitani

slujitorilor, d-lui Vel Spătarul

ai dat r&spuns, că

poe la polcovniciişi căpitănii sunt slujitori puţini, cari sunt trebuincioşi
pentru canbnele -polcovnicesci şi căpităneşcă şi căfără luminata Inălţimei Tale poruncă, nu pâte a da acest fel de poruncă, care însciinţare
a epistatului, iată o alăturăm lângă acâsta plecata a n6stră anafora, a -

se. vedâ şi de către Inălţimea Ta; deci

dar în ce chip se va găsi cu

cale de către Inălţimea Ta, se va şi da luminata Inălţimei Tale hotărire, căci noi după a supunerei n6stre datorii nu lipsim a arătă Inălţi
mei Tale. Barbu Văcărescu Vel Vornic, Mihalache Clucer. —- 1814

Martie 3.

(Cod. LĂXĂ,

pag. 45.)

Prin mesura administraţiunei se îndepărteză dintre vii nisce mazilă
și scutelnici, sub cuvînt că vitele şi pascrile lor fac stricăcini.

Iă Ioan Gheorghe Caragea Voevod i Gospodar zemle Vlahseoie.
Cu cale fiind anaforaoa acâsta'a D-lui Vel Logofătul de ţâra de sus,
poruncim Domnia Mea d-vâstră ispravnicilor ai iudeţului, ca întocmai
să faceţi urmare.

(Pecetea

—

gpd.)

1815 Iulie 27.

a

.

a

Vel Logofăt.

"Prea Inălţate Dommne,
-După luminată porunca Măriei. Tale ce mi se dă la acâstă jalbă a
boerilor

i boernaşilor. şi alţii ce ai vii în poporul Zorescii sud. Buzăi,

care dai pentru. patru
ei, qicând

că din

vremea

mazili i trei scutelnicişi alţii.ce sunt
răzmiriţei

s'au

încuibat

cu. șederea

locul viilor, cu vite i râmători şi păsări, cu care multă

printre
în mij-

stricăciune şi

668
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pagubă le face la vii, precum şi alăturea la poporul Vâiei 'Lencului
asemenea urmare s'ait făcut, și cer porunca Măriei Tale a-i scâte dintre
vii şi a'i muta la satele de la vale, ce sunt aprâpe ca o jumătate de
ceas şi de va fi aşă, dreptate aii la cererea ce fac; pentru care găsesc, „.

cu cale, să fie luminată porunca Inălţimei Tale către d-lor ispravnicii
judeţului,
să cerceteze jalba acesta faţă cu pîrîţii şi găsindu-se jalba
adevărată, ori să-i mute dintre vii, sâii să însciinţeze Măriei Tale
pricina.
— 1815 Iulie 20.
o
(Cod. LXXXIV, pag. 451.
i
Vel Logofăt.
Conflict între vataşii de plai
Iă Ioan

Gheorghe Caragea

Vocvod

şi

Vameșii.

i Gospodar

zemle vlahscoie.—

După arătarea ce ne fac printr'acâstă anaforă dumnâ-lui Vel Vornicul de Ţ6ra-de-sus, cuviincidsă fiind cererea domniei-sale, poruncim
Domnia Mea, dumnâ-vâstră ispravnicilor ai judeţului, să aibă voie
vătaful acestui plaiii de a orîndui păzitori, nu numai la locul de jos
arățat adecă la gura plaiului în Nămăesci, ci și în ori-ce altă parte de
loc a plaiului va fi trebuință spre a se păzi nestrămutat, și întocmai
după nizamul plaiului ce este dat prin poruncile Domniei Mele, precum şi pîriîtului vameş să-i daţi cuviinciosul nizam de.a nu îngădui
pe nimenea

a trece

peste

plaii,

nici un fel de

lucruri, fără

răvaşul

vătafului, iar de se va arătă de acum înainte împotrivitor numiiul
vameşș şi neurmător acestei porunci, să-l ridicaţi și să-l trimiteţi aici
la Domnia Mea.—1815 August 20.
|
|
a
Vel Logofăt.

(Pecetea gpd.)

„Prea Imălate Domne,

Cu plecată anaforă arăt Măriei Tale, că 'la plaiul Dâmboviţei
sud Muscel am orînduit vătaf acum pe Anastasie Polcovnicul, om

cei vrednici

din
din

şi cercat întw'acest fel de slujbe, carele mă însciinţeză cum

„că prin contract s'aii dat voie la patru obraze a trece porumb înlăuntru
ȘI vameșşii do la Rucăr ai găsit mijloc de fac trecerile fără de scirea
vătatului, mergând trecătorii pe la Nămăesci în gura plaiului la Rucăr,
nu se supun vătafului a-i cercetă, cu pricină că-i cercetâză
vameşii la
Rucăr, vaineşii nu-i întrâbă de răvașul vătafului şi cu acâsta pot
trece
din cele poprite, fără a putâ să le ieâ s6ma, cerând a
ave voie să pue
străji la Mănăescă şi în gura plaiului, ca fară răvașul s&ii
nimeni să
nu p6tă a trece prin schelă; ci find-că vameşii pentru interesul
lor
pot să trâcă din cele poprite, cu mijlocul acesta, și vătatul.
natele porunci este f6rte legat a nu lăsă să trâce cel mai prin lumimic lucru
din cele poprite fără de voie dată de la 'Inălţimea Ta, cererea
ce o
face este cuviinci6să,

De aceea mă rog Măriei Tale, să se deă luminată
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poruncă către dumnâ-lor ispravncii să îndatoreze pe vameșşii a nu
trece nici un fel de lucru fără de răvaşul -vătafului de plaii, nici om,
şi vătaful după datoria sa. să aibă, strâjă atâtla ;Mănăesci în gura
plaiului, cât şi ori-unde va vedâ că face trebuinţă, căci de nu se va
face acâsta,. atunci vătaful nu rămâne în vină de răspundere „pentru
catahrisul al vameşilor; de aceea nu lipsiiii după datorie a face ple-

cată ardtare.—1815 August 7...
(Cod. LĂXXXIV, fila 524)...
o
: E

Ioan.

JI

„Mimire

Gheorghe

a
.

Dumitrache
de județ

la

a

a

Racoviţă Vel

Vornic.

Tergovișie.

Caragea voevod i gospodar zemle. Vlahiscoie. .

_Dumnâ-ta Vel Vistiere, am vădut arătarea
ce: ne facă printracâstă
anaforă şi pentru a rămân jăluitorii mulţămiţi,: primim: cererea şi
rugăciunea lor şi poruncim. să li se orânduiască judeţ la oraşul Târgoviştei acel: cerut de dînşii. Nicolae Logofătul,în locul celui ce. s'au
aflat până acum, pe:numele căruia să. ne facă şi cartea Domniei Mele

de judeţie după orînduială.—1815 Aprilie 13.
su
Pt
ati
(Pecetea

CI

DEE II

gpd.)

IE Prea Inălțăte Dâmne,

cet
* i.
mu Vel „Logofăt,
EOI

îi

|

"" După acâstă -jalbă a ruptaşilor ot orașul Târgoviștei intrând în cercetare pentru câte pîri aretă pentru judeţul Constantin logofătul, i-am
întrebat pe cine ar fi mulţămiţi să se orînduiască din boerinaşii pă:
mânteni

de acolo, şi arătară

pe un

şi mai
logofătul. Nicolae, carele

înainte' aii fost judeţ vechiii al lor, dicând că, acela. le scie starea şi
puterea, şi ca.un om cu sciinţă şi ajuns de minte la t6te 'pricinile lor,
obştea mulţămită și
- t6tă.. n
îi îndreptâză. şi îi chivernisesce de rămâ
odihnită, iar pe acel' Costache nică întrun chip nu-l vor să le fie judeţ
ca unul ce nu este ajuns de minte şi le face multe amestecături. şi

învăluiri; am întrebat şi pe dumnâ-lui III postelnic. Pandeli, ce ai fost

cu cercetarea într'acel judeţ, pentru acest, Nicolae Logofătul care se

cere de jăluitori, şi arată că este ipochimen de ispravă, vrednic şi destoinie a fi la treba judeţiei, mai ales că aii fost şi altă dată vechiii
judeţ al oraşului. Deci ca să lipsescă strigările lor, şi ca să nu le mai
r&mâe

cuvânt

de a se mai jălui

și a supără

auqul Măriei Tale, de se

„va găsi cu cale, să se orînduiască judeţ al orașului Târgoviștei acel
Nicolae Logotătul, căruia să i se facă şi. luminată carte, după întoc„mirea

poruncă, s'aii făcut-pentrn
Ta ria
ce de la-Mă

o
lor.—1815; Aprile 4.
pag. 108)...
Cod. LXXXIV,
108,
pg.
_
bă,
(Cod.

rinduiala oraşe-

i

i
Vel Vistier..

|
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relative la abusuri ale administraţiunei în genere şi a
zabiţilor turci i beşlegi din judeţe.

Importantă măsură este desființarea de zabiţi Şi beșlil din ș6pto judeţe, măsură propusă car rămasă neaprobată de Vodă.

Iă loan

Gheorghe

Caragea

Voevod

i gospodar zemle

Vlahiscoie.

Cât pentru urmările beşliilor de prin judeţe ce ni se arată printr'acestă obștâscă anaforă că fac, avem a da Domnia Mea osebit cuviinciosul nizam, iar pentru cele-lalte madelo co se arată mal jos
poruncim dumnâ-tale Vel Loxofete de Ţâra-do-sus, să se facă cuviinei6sele porunci ale Domnici Mele şi mal întâiă pentru slujbaşii după
afară, cum sameşși, vătași de plaiii, polcovnicl i căpitani, dijmari, ocri
rameşi şi zapeil de plasă, să so facă porunci către ispravnicii judoțelor coprindătâre, ca în 16tă vremea să fio cu maro privighere şi luare
aminte, spre a nu so urma în judeţ, de către numiții slujbași cel mal
puţin catahrisis cu jafuri şi luări nedrepte asupra locuitorilor împo-

triva celor

poruncite

şi legiuite, seiindu-o

acesta

nctăgăduită

a lor

datorie, şi pe ori care din el îl vor dovedi că nu urmâză după ponturile şi poruncile Domniel Mele, numai decât să ne insciințeze, ca să-și
ica

căduta

pedepsă,

iar când

ispravnicii

nu

vor

urma

a avea

privi-

gherea și purtarea de grijă ce so arată mar jos, să scie cu hotârire,
că vor răspunde t6tă paguba locuitorilor celor jăfuiţă, chiar din casele
lor şi vor cădea și în urgic; aşijderea şi pentru luările ce fac căpitanil de la străjile după marginea Bucurescilor, i căpitanil de la străjile din Iăuntrul politici de pe la Gmenil ce vin de afară cu lucruri
de trebuinţa obştici politici, cum fân, lemne, vin, rachiiă, bucate, cherestele şi altele ca acestea (a cărora vamă este cu totul răcdlicată, pentru
îndestularea norodului):
cum şi pentru paralele de răvaş ce ia ciauşul

spătărese de la fenul ce intră în politie, poruncim dumne-tale, să se
facă domnescile nâstre pitace către dumnc-lui Vel Spătarul şi către

dumne-lul Vel Agă, poruncitâre, ca să dea cuviinciosul nizam întocmal
precun mar jos se coprinde, iar pentru răvaşele de drum i prosăritul
Spătăriel, al Agiel, al căpitanului de lefegil şi al căpitanului de dorobanţi, vom da Domnia Mea în urmă cuviinciâsa hotărire.—1815 Martie 214.
(Pecetea șpd.)
Vel Logofet.
Prea

Indiţate

Dome,

Cu plecată anaforă argtăm Mariel Tale, că zabiţii turel
de pe la ju:
deţele ţerer, dintru'mceput aii fost și sunt orinduiţi de
către luminaţie
Domni

cum

şi chiar de câtre Inălţimea

“Fa, ca să străjui

aseă şi să ol
crotezcă pe sâracit locuitori de superări şi băntueli, ce s'ar
obrăznice
n le face neșzuţătorii turel, ce ămblă prin ţeră pentru
treba neguţăto”
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riei lor,şi alţi turci călători, cari zabiţi şi beșlii: aii avut şi au şi acum
porunci date de la Domnie, ca tâte câte le trebuesce pentru hrana lor
să le cumpere cu tocmâlă bună şi cu bani gata, căci pentru aceea |i
se

daii lefi îndestulate,

iar ci,

vedemcă

de

la o vreme

încâce

nără-

vindu-se ră&ă, însuși pe sine s'aii făcut. supărătoră şi păgubitori locuisorilor, căci nu numai de la sate iati conace grele, ci s'ait făcut şi vameși,
păzind la calea .drumeţilor ce :vin 'cu 'care. încărcate. cu. vin, lemne,
fin, bucate,

cărbuni,

cherestele,

care :cu sare,

turme

.de

şi ori-ce altele, luându-le tuturor pradă, de care spre
“Tale am însemnat. mai jos atât ce taie conacul unui
şi vama, sea mai bine să gicem jaful ce iaii de-la
socotit, de se va găsi cu cale şi de către Măria Ta; ca
de

oi mocănesci,

plirotoria Măriei
beșliu :pe qi, cât
drumeţi. Deci am
de la ș6pte judeţe

munte, adecă Gorjul, Vâlcea, Argeşul, Muscelul, Dâmboviţa, Prahova

și: Şaac să lips6scă zabiţii cu totul şi să “fie la fieş-care 'isprăvnicat
numai câte doi neferi turcă, sub ascultarea şi: supunerea ,boerilor ispravnici, prin chezăşie bună ce-şi vor da aică la dumnâ-lui baş-beșlegasă,
ca să nu se îndrăznâscă a lua de la nimeni fără plată măcar licru
de

un

ban,

cu nume.de

nici

conacul

lui, nici

cu

nume

de

avaet,

nici

cu veri-ce fel de pricini,ci să se mulțămâscă numai pe I6ia lor ce.aii,
şi când se va dovedi că aii făcut vre-o urmare împotrivă, să aibă voie
boerii ispravnică ca -să-l ridice, să-l: trimâţă aici la. dumnâ-lui. baş-boş-

ligasâ spre a se izgonişi a se orîndui;altulîn locul .lui, iarla celel-alte judeţe de margine să fie zabiţi cu .beşliii lor, ce sunt. orînduiţi

de:Măriă Ta, de. vor da însă şi aceştia 'chezăşie şi legătură tare, că se
vor părăsi de relele năravuri şi.nu vor. mai lua de la nimeni nimic,
cu pricinuirile

ce

arătăm

mai

sus,

seait'cu. veri-ce

alt nume, de cât să

se mulțămâscăşi ei 'numaipe l6fa ce aii şi să fie sub ascultarea
pravnicilor, iar nemulţămindu-se, să se. izgonâscă şi 'să se puie alţii
locul lor, ce vor fi supuşi la âcest:nizam, însă şi la acele judeţe să
rînduiască beșlii'a:şedea numai pe la satele de margine, aprope:

isîn
se
de

Dunăre, spre paza nizamului, iar la satele de d6|,ce sunt mai înăuntru

judeţului.nici de cum

să nu

şadă;

destularea:şi 'eftinătatea lucrurilor

arătăm -Măriei. Tale

încă pentru;

ce sunt trebuinci6se pentru hrana

politiei, prin hotărîrea cu sfat de obşte. s'ail ridicat vama oborului de
la acele lucruri şi s'aii rînduit a se lua de la altele, iar. acum, impofără de nici o poruncă.și
trivă vedem, că s'a izvodit.alte vămi:nouă
săracilor locuitori și
nedreptate
şi.
pricinuesce.
se
care.
cu'
hotărîre,
marginea Bucudupă
străjile.
la
scumpete politiei, adecă căpitanii de
când vin 6meni politiei,
dinlăuntrul
străjile
la
de
căpitanii
rescilorşi
rachiă, bucate,
vin,
după afară cu acest -fel de lucruri, cum: îîn, lemne,
după cum
tâte;
.
din
iait
„de
punimâna
acestea,
cherestele, şi altele ca

.

. care şi pentru
| pot rupe şi deosebit de iai şi parale ca o vămă,de;..
către dumTale
iei
Măr
porunca
aceştia ne rugăm, să se dea luminată

n&-lui: Vel'Spătarul şi către dumnâ-lui: V el 'Agă,ca să facă cercetare
pe sub cumpăt:şi pe cari din. căpitani îi vor dovedi, că fac acest fel.
.p6de netrebnicii, nu numai să le vie „de- hac, făcându-le cuviinei6sa
dpsă, ci să-i şi lips6scă din slujbă, ca pe nisce hrăpitori, căcă în vreme
ce chiar de la vameșşii domnesci sait ridicat aceste vămuiri, pentru
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cuvînt

îndrăsnesc

căpitanii

de izvodese

de sineși avaeturi şi vămi noue, cari nefiind legiuite şi nesciute stăpânirei, sunt hrăpiri şi luări nedrepte, şi stăpînirea unora ca acestora
se cuvine. după dreptate a le face straşnică pedepsă; cum şi;ccuşul
spătăresc pentru fînul ce intră în Bucurescă să ia. de răvaș numai
câte două parale, precum aii fost obiceiul,
iar mai mult să nu îngăduiască: dumnâ-lui Vel spătarul a lua; aşijderea și -pentru. răvașele de

drum i grosurile, al Spătărică, al Agiei, al căpitanului de lefegii și- al
căpitanului
za dorobanţi, fiind-că se urmeză catahrisis se va lua de
către Măria ta pliroforie în ce chip se obicinuia mai înainte, şi hotărîndu-se acum, ce se cuvine a se urma, se va da luminată poruncă iarăşi
către dumnâ-lor zabiţii cei mari Vel Spătarși Vel Agă, ca să se urmeze după hotărîrea ce. vei da Măria Ta.
„n
-.
EIaaa
* Prea

Inălţate

Dâmne,

zabiţii sameşi,

vătaşi
de

plai,

polcovnici, că--

pitani, dijmari, oeri, vinăriceri, vameşi, zapeii de plasă, şi ori-ce'alţi
slujbaşi după afară, toţi au a fi supuşi la boerii .ispravnici, ca nisce ot.
cârmuitori ai judeţelor rînduiţi de Măria Ta, de către cari temându-se
se sfia de a face jafuri, -căci.cu lesnire afla urmările lor, şi însciințând
ispravnicii la Spătărie, numai de. cât se ridică acel zabit seaii.slujbaş

din mansup şi i să făcea cuviinci6sa pedâpsă, rînduindu-se alţii în
locul lor,și ispravnicii avea îngrijirea acâsta cu tâtă silința, și. de
"aceea putea sărmanii locuitori. să pârte suma ludelor Vistieriei fiind
ocrotiţi de alte jafuri şi mâncătorii, iar de când aii slăbit acâstă îngri"jire a dumnâ-lor ispravnicilor s'aii desfrânat cu totul şi aii eşit din căduta
supunere: mai sus numiții slujbaşi, abătându-se cu toţii. din obrăznicie la jafuri şi hrăpiri, dintr'a cărora pricină nu se pote întremă ţâra
a veni în stare bună şi a se face destoinică la: respunderea datornicilor cereri

ale

Vistieriei

domnesci.

De

'aceea, noi plecatele

slugi, ca

nisce pămînteni având milă .de sărmanii locuitori, cum şi pe Măria Ta
sciindu-te cu dorire de dânşii, întocmai ca pe un părinte, facem acâstă
plecată rugăciune, ca să se întărâscă mai sus numita îngrijire a ispravhicilor pentru slujbaşii” de pe afară, cari cu toţii
să fie supuşi la boerii
ispravnici,
ca la nisce dregători ai judeţului, făcându-se luminatele poruncile Măriei Tale către ișpravnicii după la tâte judeţele cu tot felul
de: mijlâce, şi pe ori-care din slujbași, îl va dovedi că nu. urmâză
după ponturileşi poruncile domriescă, numai decât să-l .rădice şi.cu
însciințare! să-l trimiţă la- Măria Ta, ca să-și iea cuviinci6sa pedâpsă,
iar când ispravnicii nu vor: urma. acâstă poruncă şi.datorie a dumnâlor, să scie cu: hotărîre,că vor răspunde paguba locuitorilor celor. jăfuiţi din - casele” dumnâ-lor, şi :li se.va: face şi strașnică: pedâpsă ca
unii ce judeţele “sunt spânzurate în: grumazul dnmnâ-lor,. şi ai: a“fi
r&spundători pentru ori-ce jafurişi 'catahrisis
se va face. în judeţ de
către veri cine, iar. hotărirea rămâne:la Măria Ta. ....

Al Ungrovlahiei Nectarie, Iosit -Argeșiu, Costandie: Buzăii; Constantin Filipescu Vistier, Grigorie Brâncovânu, Constantin Creţulescu Vel

„Ban, Barbu

Văcărescu
Vel. Vornic, Constantin. Bălăcânu. Vel Vornic,
,

|

|
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'Toodorache Văcărescu Vel: „Vornic, Scarlat Grădiştenu. Vel Logoiăt.—
i
mt
1815 Martie 16. :: :
(Cea, LXXXIV, „pag, 53),
. -

9

„i :

.

i

+

a
pe

me dei

găini...

„2

jimble.

pl. ocă prune...)
=, +. 8,0că:-porumb. .,,
-1 litră untpe gi... ,
«1.luminare... -.....
"a maldăre En:
..

NR

RE

„parale,

pet
i
“

20 de carul de cărbuni.
20 de carul cu fîn.

20 de la carul cu saci de mălai
20 ae la carul cu cherestea.
39.de sania cu lemne... în ei

2 de o găină.
„..5.de o cureă..
a
„10 de.un:; rîmător. i

-10.de,0

|

i

vită, oră, “trecătâre

”

Sa
Dn ratri

ara o

a

ai

et

pă

vînge:

40 d6 butea cu.vi ÎN

"100 de butea cii “rachiii: o

|

120 de butea cu spirt.

E

e carul cu sare.

10

A

“Vocudă, i cotată, “oii” vlăjiscoe.—

1-10: Joan: Pi

iscălit AleIntrebându- se din porunca. Domniei „Mele, cel. do. mai jos,
t. al
adevăra
şi.
bun.
este
„zapis
„acest;
că,
' Olănescu: şi mărturind,

:xandru
a-şi. av6
lui, dat,de a.sa;bună voie, îl întărim. “Și. Domnia Mea, spre.
-1816,
tare.7
strâmu
Duină,
de
„tăria şi urmarea sa întocmai, fără.-câtuși
„Mai

|

Ai

pa

tza
sei

O

ir

ip

| (Posetea” apă). 1:

stai

ate

pi
ie
Miau
pă

ri

tă

Logofăt.

Vel
d
i

pri

doua

te

iati
ta

miri

mei la mâna tuturor
"Adecă” că cel! nai j0s - iscălit dati acest zapis al
că la pricina: 'de
scie,
se'
să
m
precu
.
Coziei,
“locuitorilor. satelor 'plaiulvi.
prin: jălbi ai
ce:
le'!
“judecată ce am “avut cu: „dînşii, “pentru! “+6te'condei
în câță

asupriri
“arătat la Măria” Sa. vodă li s'ar fi făcut de către mine
cei” visterii
domnes
banii:
la
atât
vătaf'
plăii
--“wreme m'âm aflat, acestui:
. amândouă
vreme
m
“precum și, la altele, ci pentru câ să 'nu mai perde
şi m'am
învoit
m'am
,
'vreme
ă
părţile pe :aici' â cheltui acum la acest
Românilor.
V, A. Urechiă.— Tom. X.—Istoria

43
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7

împăcatcu dînșii precum die cu' a lor mulţămire, iar nu cu vre-o pagubă, şi de aici înainte să nu mai aibă vre-o davăcu mine, fiind-că
ne-am împăcat şi ne-am învoit, după zapisul ce mi-ati dat şi locuitorii

„la mâna

mea,

aflându-se şi alţi 6meni

cinstiţi martori,

şi pentru

ca să

fie de încredințare acest zapis ce-l dai la mâna lor, după împăcăciunea
ce au făcut, m'am iscălit 'mai
jos spre încredințare —1815 Maiă 13.
Alexandru Olămneseu.
|
Eii Chiriac Ciohodaru fiind faţă la învoirea şi acestui zapis, sunt

martor. Eu Jamandi Postelnicel martor.
i
In dos numitul vătaf ati cerut să adeverim învoiala

făcut

locuitorii

făceă

asupră-i

acestui

şi

fiind-că

pliaiii împăciuindu-se
şi

locuitorii

s'a

aaa
acâsta, ce

cu ci pentru

pîrele

ai

ce

artat cu: toţii: la -noi, ce-

rând a adeveri și zapisul ce dai. ei vătafului, am cercetaţ: şi o parte
„şi alta şi ne-aii adeverit cu toţii, că între dinşii s'aii împăcat pentru
tâte prigonirile ce ai avut, de care adeverim acest zapis cu iscălitura
n6stră,

spre. sciință.— 1815 Mai

Barbu

Iă loan

Văcărescu

Vel

16.-

RE

i

Vornic.i.-: ..

Gheorghe Caragea

4
p

,

Voevod i Gospodar: zemle vlahiscoe.

Adunându-se faţă înaintea Domniei Mele însuși locuitorii 'ce se văd
iscăliți mai joș şi: mărturisind însuși „ei înaintea n6stră, că 'zapisul
acesta este -bun şi adevărat alilor, dat de dînşdeii.
bună voieşi ne„siliţi de nimenea, îl întărim spre a-și av6 tăria şi urmareasa fără
câtuși

de puţină strămutare..-1815 Maiă 17.
E

-(Pecetea gpd.).

a
ati
a

i

'Vel Logofăt.-.

„= Adecă noi toţi, locuitorii plaiului Cozidi sud Vălcea, cari mai jos
ne
„vom iscăli şi
ne -vom :pu
şi ne
degetele în loc de pecete ca să
dăm, acest credincios” zapis'al. nostru la mâna dumnâ-lui biv-IIIse crâqă
Logofăt Alexa

ndru Olănescu, precum :să se; scie,
că la: pri-de'
cin
judecat
aă
ce am avut cu' dumnâ-lui: pentru: tâte condeile! ce am
arătat prin 'jălbiă

la Măr
Saia
voaă, că ni S'ar: fi.făcut! de către :dumnâ-lul 'asupriri :în
vreme 's'aii' aflat vătaf. plaiului 'nostru; “atât 'la 'banit:
'domnescei
Visterii,. cât şi la altele, ci pentru
ca să nu mai perdem vreme aici'a
» ne chetui şi a ne isterisi de hrana muncei agoniselei
caselor n6stre
„acum la acâstă vreme, ne-ar. invoit, şi ne-am împăca
t
'cu dumnâ-lui,
precum Qicem, pentru
“câtă

tâte cu a nGstră. mulțămire, iar nu cu vre-o pa-gubă,. şi, de, aici. înainte:nu mai avem .nici o
.davâ,cu cerere. de vreun ban măcar

asupra dumnâ-lui fiine-am
nd-

că
, şi ne-am învoit
nesiliţi: de .nimenea şi. de. a-.n6stră! bună-voie,împăcat
ei
:şi acâsta o'dicemşi
;ne,legăm,.că. ori-care. din noi! se „va. mai sculă
cu ori-ce numire de aici

înainte asupra, dumne-lui, nici o ascultare să.
nu i se .deă, şi pentruca
:să fie de încredințare. acest al, nost
ru
ce-i ,
dăm, arm rugatşi pe
alţi Gmeni cinstiţi,ce, s'aii aflat. faţă la, zapis
face
re
acestui
a,
zapis.
şi. la îm.

EISA
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păcăciunea: ce. am. făcut: cu. mai sus numitul, „de. s'au: iscălit drept
mărturii.—1815 Maiu 13.
„..
Eta
|
Eu Dinul Boldu ot: Cacova sătean, adeverez.
RI
Da
„-Eu Vasile Părcălabu ot satul. Gostesci, :adeverez,
e
puri
„Bit Dinul sin Cosma.ot tam, adeverez..
III
„Ei Andrei ot Vărateni,.adeverez. .. . i.
ii,
ie
„.

Ei. Dinul

Veliceaşu ot Petreni,:adeverez.:::

: mia

tata

"E. Simeon :Părcălabu ot-“Tomșani,. adovorez, eat
Ei Bunduc.ot:tam,:adeverez. :i:. ii ie
i
ta
Eu

Tudor

Bu

Dinu

„Bă
:-- Bit

ot.Dobriceni, adeverez..

Vilăit.ot :Bărbătesci,

Petru Părcălabu
Tudor: Busuruiii

...;...... E

pe

Dag

adeverez.: ai

ot: Bodesci, adeverez. i
ot. Petrarii-de-j“jos, adeverez;:.. .

_ Ei. Ioan: Angelache, adeverez.... .:
PCIE i
„Ri:Dumitru: “Găprescu sătean''ot. Muereasca,. adeverez.,
Ei

Toma

Mămulariu

ot satul

nd

Pe,

Călimănescii;,

:

i

ga

adeverez..:s.. „ii

sp

SȘ

„Et. Gheorghie 'sin popa Ion. ot satul :Muerâsca-de-sus,. adeverez..
„Eu

Stan: Plosearul. ot.Gura-Văii,'adeverez....:

:iiiisii,

ia

Ei Ion sin Mareş ot tam, adeverez. ..;: zii ii ae
iz
i
Fu Dinu ot tam.
EIN
II AER
Bi: Chiriac -Ciohodarul am fost faţă la acestă impăcăciune.
Ei Iamandi Posteinic, martor.
;
Şi am scris 6ii Hristea Logofătul Visterioi Şi martor cu disă uniţilor.
“In dos arătaţii viind înaintea n6stră, ne-ati rugat să . adeverim za-

pisul acesta, pe

cari

i-am întrebat

de

aii făcut de a lor

buriă-voie

acâstă învoială, seau de sila şi. îndemnarea, cui-vași, şi, ne, r&spunseră
toţi cu un. cuvînt, că nesiliţi de nimeni ș'au, învoit cu: numitul: vătat
și Sau. împăcat, şi că nu mai: ati “nici o. Strigare s6ă' davă'”! cu nici-o

pricinuire asupra . lui, . cum

şi că .ori- -cine. din. alți. locuitori ai; plaiului

“se va,mai sculă cu.vre-o piră. asupră X să fie, heaseultați : 'de “acum
înainte; într'acest „chip :dar întărim 3 adgverim, Şi „noi, impăciuirea
acâsta, ca ;să fie

sciută. —1815

Maiii 15,

_ „Barbu. Văcărescu. Vel Vornic..

Si

“ Hotărtrea e ce aă dal, la; analorăaoa “daune. luă Vel. Pistioruluuă Și
a. daune. luă Vel. Vornicul. „de. A Gra- „de-sus, în, pricina, ce, ai,

16. Ioan. “Gheorg-ghe. Cara-agea':“Voevod: d “Gospodari zel, vlahiscoe.- —

In urma înfățișării ce ai avut:la:Divan. înaintea Domniei Mele;jăluitorii locuitori,:cu'pîrîtul lor - Alexandru :Olănescu, ce. ai..fost.vătaf. la
însuşi, nuacest plaiii al: Coziei, din. sud: Vilcea, viind: înaintea .n6stră
ice - li
luări
aceste
.
t6te
pentru:
că:
arătare,
făcut:
miţii locuitori :ne-aii:
s'aii făcut" de: pîrîtul şi. pentru ori-ce prigoniri: 'aii-avut..cu dînsul s'a
împăcat: şi: sait învoit prin. zapise, unul la: mâna altuia,; carei. sati
Şi: arătat de: le-am: vădut, atât cel din” partea lor: dat:la mâna: pîritului
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cât şi cel din partea pirîtului dat la mâna: lor şi amândouă adeverite
de dumnâ-lui Vei Vornicul de Ţ6ra-de-sus Barbu Văcărescu care s'aii
întărit şi de Domnia Meaşi s'au dat la:mâna fieș-căruia. Drept aceea
dar, după a lor învoire şi împăciuire hotărim, să rămâe izbrăniţi unii
de către

alţii, pentru tâte aceste prigoniri şi condee

de pricină, ne mai

având. nici o davă pentru acâsta de acum. înainte unul asupra altuia,
iar pîritul Alexandru Olănescu pentru: doveditele rele fapte iale sale,
«care şi altă dată întru asemenea faptede jafuri dovedindu-se
.în anii
trecuţide Divanul ţării, s'au hotărit a nu se.mai orîndui nici o dată
vătat la vre-un plaiu; hotărîm ca de acum :înairitesă nu se:mai o-

rînduiască nici o.dată nici la.un: plai, şi poruncim: dumnâ-tale Vel!
Vornice de 'Țâra-de-sus, ca numai decât să-l lipsesci din trâba vătăşiei
şi să orînduesci alt: vătaf, iar acâstă poruncă şi :hotărîre a Domniei

Mele poruncim dumnâ-tale Vel Logofete de:'Ţ6ra-de-sus, ca dupăce se
va trece în condica domnescului: nostru Divan: să:se dea'apoi.la mâ-

nile

jăluitorilor,

ca'să:'steă' la dînşii spre a:şi av6.apărarea
.de

către

numitul: vătaf, ca unul ce -prin cercetarea 'ce am: făcut. Domnia Mea cu
Divan, s'ait dovedit învinovăţit:
mai la- tâte 'aceste: pîri, ce pe anume

„sunt

arătate

(Cod.

asupra

lui într'acâstă 'anafora.—1815

LĂXXXIV, fila 184;
ai

A

(Pecetea gpd.)

18

Ioan

Gheorghe, Caragea

.

o

i

„ii:

ui

Maii

DE

16.

Sa

a
Vel Logofăt, i

Voevod i: gospodar zenile

vlahiscoc. |

„ Cetindu-se înaintea Domniei Mele acestă 'anaforaa dumn6-lor orînduiţilor, boeri, s'aii cetit împreunăşi apelaţi
co ne-ai
a, dat dumnâ-lui
Vel: Vornicul, Teodorache Văcărescu
prin
, care coreă a nu împărtăși
pe dumnâ-lui. Vornicul Băleanu câtuşi de puţin 'din 'preţul 'vingărei
acestui huzmet din gioa ce s'aii lipsit 'din dregătoriaV orniciei, ci să
rămâe toţi banii dintr'acea . gi, pânăla - împlinirea “anului, numai pe
s6ma domniei-sale, cu cuvînt că acest huzmet ar fi'din cele /ronică,
şi că făcându-se urmare după anaforiă, se socotesce că dumnâ-lui Vornicul Băleanu numai pentru 16 luni ce ai stătut în dregătoria Vorniciei ieă iratul acestei dregăt
peorii
doi''ani: întregi.
: Deci 'cu: tâte: că
acest huzmet
'şi. după fiinţa
'sa :și după domnescile n6stre' porunci, ce
se. pomenesc mai 'jos în' anătoră, fiind 'din cele: vremelnice,iar
; nu: din
cele /ronică, se cuveniă'să' se facă urmarea:ce ai găsit dumnâ-lor cu
cale, dar fiind-că Pam ridicat. Domniă' Mea cu totul de a-nu mai fi

huzmetul acesta, şi lipsind nu pâte nădăjdui dumnâ-lui Vornicul Văcărescu” că: se 'va: întîmplă.și în diastima dregătoriei domniei-sale.ceea

ce-s'aii întimplat în dregătoria dumnâ-lui Vornicului Băleanu. De aceea
musaadea

făcând

'către-

dumne-lui: Vornicul Văcărescu, hotărîm,

ca:din

suma: vîndării: acestui huzmet, dupăce își va luâ:'fieş-care din dumn6lor partea deo: potrivă
pe câtă vreme s'a: aflat. dumnâ-lui Vornicul
Băleanu

în dreg&toria: Vorniciei
din ,al doilea an, câţi vor mai r&mâneă,

făcându-i patru: părți, să ieă dumne-lui

Vornicul: Văcărescu . trei părţi

şi dumnâ-lui Vornicul Băleanu a patra parte, şi într'acest.chip poruneim

-
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dumn-tale. Vel Logoiete de Ţâra-de-sus, să. împlinesci de la dumnâ-lui
Vornicul. Văcărescu
dreptul dumnâ-lui Vornicului Băleanu.— 1816
Martie 4.
DEE
E
Da
SI
; Vel Logofăt, ; -..
(Pecetea spd.). :. .-..,
Sa
a
+“ Prea" Inădlţate' Dâmne,

_„ După luminată porunca Inălţimei Tale, ce ni se dă la acâstă jalbă
a dumnâ-lui biv- Vel Vornicul Grigorie Băleanu, adunându-ne cu toţii
aici la domnâsca Măriei Tale curte, unde îaţă fiind atât dumnâ-lui
Vornicul Băleanu, cât și dumnâ-lui Vel Vornicul Teodorache Văcărescu,
am

intrat

în

cercetarea

nicului Băleanu

pricinei,

şi vădum,

că

este ca să fie împărtăşit:pe

cererea dumnâ-lui

jumătate

din

Vor-

tâtă suma

vîngărei huzmetului cazanelor, ce s'aii făcut în vremea Vorniciei dumnâ-

lui, ca

dintr'un

venit

al acestor dregătorii. adecă al vorniciei

al treilea

şi al patrulea orînduit de Măria Ta, în vreme ce din mila Măriei Tale

al treilea pânăla trecutul Noembre 25, când
au fost dumnâ-lui Vornic
s'au orînduit în locul domniei-sale
dumnâ-lui Vornicul Văcărescu, şi

acest huzmet

este vremelnic ca și dijmăritul, vinăriciul

şi oeritul, care

huzmet se vinde pe la luna lui August, şi din pricina dumnâ-lui Vornicului Văcărescu, s'aii întârdiat vîndarea până la luna lui Octombre,
iar dumnâ-lui Vornicul Văcărescu răspunse, că acest huzmet al cazane-

lor nu ar.fi vremelnic ca cele de mai sus numite, ci se caută peste tot
anul, şi că măcar că nu se săvirşise vîndarea acestui huzmet până la - vremea când ai lipsit dumnâ-lui Vornicul Băleanu din dregătoria Vorniciei al treilea, socotindu-se

adecă începutul

anului de la luna lui Iulie

din gioa când. s'aii întocmit luminat hrisovul Măriei Tale şi s'aii hotărit a se urmă acest huzmet; am cerut să ni se ar&te când s'aii făcut
luminate poruncile Măriei Tale pentru căutatul acestui huzmet şi: ne
pliroforisim din condica Divanului, că poruncile s'aii făcut la Octombre ;
vădum din condica Divanului şi luminat pitacul Măriei Tale. ce s'au

dat la 26

ale

trecutului

Ianuar

pentru

ridicarea

acestui huzmet

al

cazanelor, ca să nu se. mai urmeze de acum înainte pentru cuviinci6sele pricini ce sunt arătate; şi spre a nu se păgubi cumpărătorii de

estimp

sfîrşitul
a istovi,
în care
ca unul

ai acestui huzmet, orînduesce Măria Ta soroc hotărît până la
viitorului Fevruar,ca până
fiind-că de.la vîngare până
ai avut cumpărătorii pas a
ce se strînge
de la velniţei

atunci să îngrijâscă a stringe şi
'acum. aii trecut: îndestulă vreme
strîngeşi a istovi: acest huzmet,
cazane ce nu se pot tăinui, și nu

este îndoială că nu trebuesc.multe luni spre a le puteă face. catagrafie şi a strînge venitul lor, a căruia strîngere şi căutare se pote
dice că 'se asâm&nă cu căutatul dijmăritului, vinăriciului: şi oeritului.
Deci, precum avaeturile Logofeţiilor
mari ce se iaii de la huzmeturi, din
vechime, este obiceiii ca boerii ce se vor află în dregătoriile acestea

ale Logofeţiei ia vremea

huzmetului, aceiași boeri iau şi tot'havaetul

-huzmetului, fără de a puteă cei ce se oriînduesc în locul dumnâ-lor să
ceară vre-un analogon în vreme ce nu sunt huzmeturi peste tot anul

.
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?
Vre-

cazanelor,

al

este şi acest .huzmet

dar

asemenea.

ci' vromelnice;

URBCRIĂ

melnie ca: și cele-l-alte huzmetuii, după cum 'se coprinde și în luminat
pitacul Mărici Tale, asemănându-l cu mai sus numitele huzmeturi, și
a acestui

să-şi ieă partea

la amândoi

huzmet

Vornic

la

domniei-sale, și fiind o
Vornicii, are dreptate

dumnâ-lor

de bani pe deplin, adecă. din.

halea

aflat

s'aii

a dregătorici

acestui huzmet

vînqărei

vîndare

Băleanu

Vornicul

ce dumnâ-lui

de vreme

r vremea

huzmetului

t6tă suma

pe jumătate şi cu luminată porunca Mărie! Tale i se va face împlinire,
e
iar hotărîrea: rămâne la Măria Ta.—1816 Fevruar 6.

„Constantin Filipescu, Radu Golescu, Grigorie Brâncoveanu, Constantin
E
a
Vel Ban.
Filipescu
(Cod, LUXXII, fila 324)

- Za Ioan

Vornieia

»

.

psp

Gheorghe: Caragea

Cs

Obştirilor :

Voieovod
i: gospodar

zemle Viahiscoie.

“Intru tâte cele-l-alte: primită fiind Domniei Mele anaforaoa acâstaa
dumnâ-lor veliţilor boeri, o întărim şi poruncim dumnâ-tale Vel Vistiere să se facă cuviinci6sele porunci spre împlinirea celor-l-alte condeie, cu, urmare întocmai precum mai jos se areâtă, iar pentru trei
'condeie,. însă, 'al' scutelnicilor, al posluşnicilor şi al slujitorilor de la
5 judeţe 'ot peste Olt, fiind că nu găsim Domnia Mea cu calea se pune
şi numitele bresle la acest ajutor, și urmâză a se scădea: suma acestor
trei condeie

din' suma

ce în dos se areată, poruneim

caiarăși.dumnâ-

v6stră veliţilor -boeră să faceţi cuviinci6sa chibzuire,
de unde să se
împlin6scă suma banilor acestor trei condeie spre a se putea întîmpina acâstă trebuinţă a podurilor şi să arătaţi Domniei Mele prin
anaforă.—-1816

a

„..

Iunie

7.

-

a

-

aa

(Pecetea gpd)
nus,

-” Cu

|

“Vel Logofăt,

|

Prea Inălţate Domne,.

plecată

anaforă arătăm.

curesci este datâre

Măriei

Tale, că

Cutia podurilor din Bu-

taleri 92.148 parale 23 capete, afară

din dobînda

“lor: dela începutul trecutului Ianuarie încâce şi afară din alte cheltueli
„mărunte ale podurilorce se fac pe acest următor. an, cu care acestea
„tote

să

se-adune

t6tă

datoria,

peste

taleri

100.000,

pentru

care în tre-

cutele dile am fost făcut Măriei Tale anaforă, ce s'ai întărit si cu lu„minată pecetea Măriei Tale, ca să se vîngă iraturile podurilor pe trei

„ani cu bani pe şin

„de neguţători
“Sciințat că.au

„cea de pe urmă,
40.000,

Și vine

vindendu-se,

spre. uşurarea: datoriei şi orînduind

pe starostea

do le-ai strigat la. stărostie în trei rînduri, ne-ai îneşit la al treilea strigare taleri - 37.000 iar la strigarea

ce

pe

se va.face înaintea

an

câte

se pot vinde

taleri

peste

13,333

n6stră, pote

bani

40,

iar

să

iasă taleri

pe _ câte-un

an

taleri 20.000 şi perde Casa pe an câte
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taleri 6.000 şi mai bine, cari şi acești :bani! taleri '40.000 dându-se în
plata datoriei, tot mai rămâne Casa datâre alţi taleri 60.000 şi mai bine,
cum şi lipsită rămâne până în trei ani de trebuinci6sele cheltueli, adecă
lefile celor ce slujesc Casei, emeclicul podarilor i:meremetul podurilor
ce apururea se face,la care 'aceste cheltueli. de peste an 'trebuesc:ca
la

taleri

14000.

Deci, pentru

:::

: i

-

i

ca să: scape Casa de

cu dobîndă,:şi

să aibă

ta

tâtă datoria,să nu se tot încarce

de' unde întâmpina

și: cheltuelile

de peste-an

i lipsa de bani ce mai trebuesc la facerea podurilor după
ce am

făcut Mărieci

Tale de la 5 ale trecutului

anaforaoa

Aprilie, am socotit, de

se va găsi cu cale
şi de către Măria :Ta,'ca 'iraturile :podului să se
vîngă numai pe un an, căci vîndendu-se numai pe câte un an,'se vind
cu preţul lor nescădut, iar vîndându-se -pe mai mulţi. ani cu'bani pe.
„_şin daţi înainte li se scade preţul, socotindu-şi cumpărătorul dobînda

banilor. și deosebit să se împlinâscă
la. Casa podurilor.și condeile ce
le arătăm mai jos: .
taleri:

însă

PNR

PR

A:

a

-:

|

-

15.234 să 'dea '2.539 ruptaşi noi de pe' la oraşele de afară, po taleri
i
de pe la-judeţeitot po taleri: 6. -::. n:
„6

'15.132.să: dea 2.522 scutelnici de la 5 judeţe ot peste Olt, po taleri 6.
„5.160 să dea '1.290 slujitori tot.din aceleași judeţe, -po taleri 4...

10.000 să dea 2.500 posluşnici tot de'acpoolo
taleri 4. :

-.::

- 18.000 să dea -Visteria, ce i-ai luat împrumut |de la Casa podurilor
Zap

DPN

“7.935 să-i dea ipac : Vistieria' dobînda. acestor: bani după zapis pe
uni 08.
9.000 să-i dea ipac Vistieria, ce' sunt rămăşiţă din paraoa lefilor.ot
1814

66

-.

50.000

130.961

să dea

orăşenii

e

Bucuresceni, după

cum

s'aii fost găsit cu cale

din. anul trecut..

şi prin anaforaoa dumneâ-lor veliţilor boeri

„de a da Bucurescenii ajutor pentru poduri taleri 35.000, dar
după suma trebuinţei se găsi acum cu cale să dea taleri 50.000, însă
acest ajutor să-l dea toţi câţi ai case şi prăvălii seaii ţin odăi pe la
mănăstiri, hanuri. adecă n6muri, mazili, postelnicei, cumpâniști, ruptași,
străini, preoţi, diaconi, scutelnici şi posluşnici, slujitori i sudiţi de sub

tte protecţiile să aibă

nică

cei-lalţi

nimeni

nu
“acest ajutor.

a da ajutor spre plata datoriei Casei, neavând

nici

este vre-o

sudiţii

cuvânt

dajdie, ci

de

împotrivire,

pentru cheltuiala

în

vreme

ce

ce s'au făcut

la pod, care le este şi însuşi lor: trebuincios ; pentru care din luminată
porunca Măriei Tale să se orînduiască dumnâ-lui Vornic Bălăcânu, ca

unul ce ai fost orînduit la aşegământul Bucurescilor
starea

orăşănilor,

şi are sciinţă de

ca dimpreună cu dumnâ-lui Vel Vornic al politiei, să

analoghisâscă acâstă sumă de bani pe t6te breslele ce s'ait: numit mai”
sus, cu bună. cumpănire, după starea fieş-căruiași făcând foi pe plăși
" iscălite
anume,

de. dumnâ-lor cu arătare de câţi bani are să dea fieş-care
să rînduiască pe :zapeiii: plăşilor, .ca dimpreună cu omul Casei

podurilor să strîngă

acest; ajutor şi să facă banii

teslimla Casa po:

--
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durilor, afară: numai din sfinta metropolie i din episcopii și din dumnâ-

lor boerii: de la Vel.Ban

până la boeria cea mai

caftan. şi :jupănesele

văduve,

cele

aceştia

să

nu

mică, ce se face .cu

se supere..ca

unii ce

fac deosebit ajutor podului, adecă cei ce aii lefi de la taleri 50 în sus
dai la leii:o para, i de la. vinurile ce aduc în Bucuresci dai orînduitul avaet al podurilor, cum şi pe scutelnică i. posluşnici îi dai la
căratul podinelor i la ajutorul
de bani, şi afară din egumenii mă„năstirilor cu călugării şi' 6menii lor, iar când alţii vor fi locuind înlăuntru
în odăile. mănăstirilor seaii vor fi ţiind marfăşi alte lucruri
într'ânsele, ori sudiţi, seai ori-cine ar fi, aceia să plătâscă ajutorul ce
se va pune,.iar hotărîrea r&mâne
.la Măria Ta.—1816 Mai 5.
"Al Ungrovlahiei Nictarie,
Radu Golescu, biv Vel Ban, Barbu Văcărescu, Mihalache Racoviţă Vel Logofăt, Iordache. Golescu Vel Logofăt.
ze

Lit

„* “Pitac către Brâncovenu
I6 Ioan Gheorghe
Cinstite: și credincios
Grigorie Brâncovene
cu necontenitele:
trebi
având

mai. vârtos

cu

care

mai fi la Casa

lefilor..:. ::

Caragea Voevod i gospodar zemie Vlahiscoie.—
boerule al Domniei Mele dumnâ-ta biv Vel Bane
epistatule al Spătăriei, fiind-că te afli însărcinat
și îngrijiri ce privesc.
la dregătoria Spătăriei,

şi

osebita.. îngrijire

„cină urmâză de a nu:te put
lefilor.

de a nu

ai fost

a Casei

șc6lelor,

din: care

pri-

îndeletinici şi spre căutarea trebilor Casei

însărcinat

până acum,

de

a căria sareină însuşi

dumnâ-ta în trecutele dile ne-ai ar&tat prin graiu „că te paritisesci; de
aceea dar.-am orînduit Domnia :Mea prin deosebit domnesc al nostru

Pitac nazîr

al casei lefilor în locul

credincios boerul.al

Domniei Mele

dumnâ-tale

pe

biv Vel Vornicul

dumnâ-lui cinstit şi

Costache

Samur-

coprinderea domnescului

nostru

caș şi poruncim dumnâ-tale să faci teslim dumnâ-lui numitului boer
t6te catastişele de socoteli împreună
cu t6tă trâba şi casa lefilor ca

să urmeze

a o, căuta întocmai

hrisov.; tolco.pisah gpd.—1816
on

(Cod.

ÎI

LXXĂXVII

pa

fila do),

iai

„+ (Pecetea gpd.)
I6 Ioan

Gheorghe

-Caragea

după

Noembre

29.

|

"Vel Logofăt:

pu
Voevod

a

E

i gospodar

zemle. vlahiscoe.

__Cinstite şi credincios boerule al -Domniei : Mele dumnâ-ta biv
Vel
Vornic de-'Ţ6ra-de' Costach
jose Samurcaş 'fiind-că dumnâ-lui biv Vel
Banul Grigorie Brâncovânu epistatul Spătăriei, ce ait fost
însărcinat
până acum cu epistăsia Casei lefilor: se află însărcinat
cu trebile dregătoriei Spătăriei, osebit de epistăsi
ce are
a asupra Casei şedlelor, şi
fiind-că avem Domnia Mea încredințare pentru a domniei
-tale destoinicie întru a căuta şi a bine otcârmui trebile ce
ți
se
încredi
nţâză, de
aceea iată printr'acest domnesc al nostru pitac
te orînduim pe dumnâ-ta
nazir al Casei lefilor şi poruncim domniei-tale, ca
îndată primind de la

dumnâ-lui: mai

sus numitul

|

boer t6te catastişele de socoteli, împreună
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osebit :pitacul Domniei Mele ce s'aii

făcut către: dumnâ-lui, să urmeze a o căta întru tâte întocmai după
coprinderea domnescului nostru .hrisov, ce este întocmit pentru acâstă

Casă; i tolco.-pisah. gpd.—1816 Noembre.......:
„.

UE

(0od. LXXXPII
fila 3]

SITE Iata
„(Pecetea gpd.)
Io! loan

Gheorghe

Caragea

.

. E Vel Logofăt. .
Ie

......

.

i gospodar. zemle vlahiscoie.

voevod

Dumnâ-vâstră- ispravnicilor ot sud... . ... . . sănătate: VE facem
în scire, fiind-că mulţi din străini ce se adună dintr'alte părță atât în
oraşul

Bucurescilor, cât şi prin alte

cugetă

a face

politii ale judeţelor ţărei

acesteia,

precumşi chiar din 'pămâîntenii 'ce' aici pretutindenea locuesc, adecă
aceia ce din multe întâmplări 'cad lă dăsnădăjduire, sunt: porniţi şi
tot felul

de netrebnicii, săvîrşese

ucideră, fură bani, saii

lucruri, ori metabhirisese alte înşelătorii cu bani, păgubind.pe câte cinevaşi din nesciinţă, pentru a-şi înlesni vieţuirea, sau a-și izbândi îm_potriva vre-unui supărător, şi nică ait răvaş de drum de la Spătărie,

“după

către

ori de
orînduială,

cine-vaşi, prin

la dumnâ-vâstră: ispravnicilor, “nepopriţi: de

taină saii de

sciute, şi pătimaşii rămân

faţă

se cacirdisese

locuri ne-

pe'la

întru întristare şi isterisiţi de dreptatea

'lor;

ne uvând în -mână pre cel ce i-ati pricinuit ori pagubă, sau supărare
şi ca să lipsâscă un herechetca acesta, din tâte părţile, ca: nimeni să
nu cerce nici un fel de pagubă 'cu vre-un chip din cele mai sus ar&tate;

de

aceea

poruncim

Domnia

Mea,

ca

toți ceil-ce

vor

vrea să. se

călătorâscă pentru al :lor interes, ori unde, să nu fie volnică a.purcede

nicăeri până nu va da de scire mai întâi la isprăvnicat,
să
-prin chezăşie să ieă şi răvaş de drum şi dumnâ-vâstră

de unde
ţineţi şi

condică în care să se trâcă chezăşiile, pentru multe întâmplări, precum

se urmâză şi la Spătărie şi aşă fieş-care să pâtă merge ork-unde va.
voi fără'a se popri de către cine-vaşi, iat cei ce se vor găsi călăto-

rind fără a aveă dovadă în scris de cinstea sa, adecă de unde ai plecat
şi unde merge, şi cu ce tr6bă? saii şi de vor aveă răvaș şi va avea arme
şi armele

nu

vor fi coprinse

în răvașul de drum,

unul ca acela să se.

trămiţă la Spătărie, spre îndreptare, iar câţi călători vor-aveă trebuinţă

a merge pe la satele judeţului iar nu la oraş unde este isprăvnicat
şi va aveă răvaş de drum de la Spătărie, unii ca aceia să nu. fie înca să nu li se-.pricinuiască -zăticnire
ge
la isprăvnicat,
datoraţi a mer
de drum ce se vor da călătorilor de
răvaşele
în
şi
precum
lor;
trebei
către isprăvnicat să se coprinqă şi armele ce va aveă. asupră-şi verice-călător şi către acâsta să daţi poruncă tuturor hangiilor şi gazdelor

câte se află în'fieş-care oraş dintr'acel judeţ, a fi datori hangii şi găzdaşii cu nestrămutare, ca ori în ce. câs va sosi vre-un călător în gazdă
la ori-cine .să-l ieă hangiul saii găzdaşul să-l aducă al înfăţişă la
dumnâ-vâstră pentru care să dea chezăşie că nu va plecă . înapoi la

urma

lui fără

ială de 6meni

de

scirea

netrebnici

dumnâ-vâstră;

dintre

cari vre-unii dând

sai nici hangiul, nici

alţii nu

se va

bănu-

face
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choezas pentru dinşii, pe unul ca acela să-l trimiteţi la Spătărie, a se
corecti si a se sizuripal precum urmeză aici şi Casa privisherel, şi

cu icestă orinduială nidăjduim

că nu vor pătimi nimeni despre făc&-

torit

în

«de rele,

petrecend

Begcure

odibhua

lor;

ci dar

să

întoemal să

fiu următori, avend insciințarea duunâvâstră, că aţi primit porunea
acestia Și aţi pus-o în lucrare si fiţI sănătoși, --1818 Lanuarie 95.
Şi cu pricina cercetărel căletorilor i cu darea răvaşelor de drum, să

nu

o aduceţi

lu

cntabrisis,

zeu

la

pricină de interes, orl al dumne-

vâstră sau al altora în parte, ci pe Omeni să nu-i zăboviţi din treba
lor, cereotăndu-l îndată şi avend îndreptare să li se dea drumul şi
cul va lia se da răvaşsă nu so prelungeseă, că dor nu are isprăvnicatul vreme, sil că nuare Logoletul răvaşo sata; pentru care avem
a face coreeture pe sub cumpet, şi de vom găsi vre-o urmare împotrivă făcenduese, să sciți că a dumne-vâstră învinovăţire se socotesee
si nu Veţi ave cuvint de îndreptare, că stat făcut fără de scirea
dumne-vâstră,ci veţi fi dumnc-vâstră osindiți în locul acelora.

(Cod. LĂNATVII, fila 61.)
Io

loan

Gheorghe

Dumne-vâstră
fuceţi

Caragea

Vocrod

veliţilor boert, am

printr'acestă

unafora,

cerem

i «osporder

vedut
însă

să

zemte

Domnia

Mea

chibzuiţi

şi

vluhiscate,

aretarea ce ne
acdata,

ca

câtă

sumă de bant se cuvinea se deosebi din periusia losofetului Dudeseu
entru măritişul celor dou& fiici ale dumne-sale şi să arătaţi Domniei
Mele prin oxebită anafora.- -1813 lulie 1,
biv Vel Medelnicer,
(Pecetea apd.)
Pren

Înnttate Dinuie,

După luminată porunca Maăriel Tale de la acestă jalbă a dumneit
coconel Saftei Dudescăi şi a dumneii coeânel Eleneăt Dudescăi, prin
care

ic,

dumue-lor

că

dumne

lui

vinde tite

biv

Vel

Losofetul

acareturile

Constatin

cuset părintezel

Dudeseul

şi că

fratele

avend dou

Hice în virstă, de nu se va osebi din periuzia cazel o unaloghisită
sumă, pentru trebuinţa copilelor, puindu-se depoziton, urmeză a re

manei

în mare

nălțimei

SE

se

“Tale,

cuvine

lipsă, după

că

acestă

a fi

atâta strâmoşescă

aretare

primită,

căet

a dumnelor

este sciut, că

elironomie; aretăm

este

cu

iubire

intraccstă

În-

de Gmeni

vreme

fetele

se mărită cu zestre mari, mit virtos de o familie ca necata de starea

dintii, căni la o fată de boer de al doilea stare trece zestrea peste
da de punic
moşii, Vie, Țizant, scule şi haine ci de se va găsi și
alee câtre În ilinca Ta cu cale, să Vbinvevoescl a porunci, ca
«lin pe

run
cae dumnestui
Viizeoă stiti pentru

mişti

lor,

dindu-se

Lozofetului
ehivernisela

sul

mână

de

Dudescul să se deosebezeă o eu
copilelor dumne-lul şi pentru mă

epitrop,

ce

se

va

socoti

vrednic,

ca
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să îngrijâscă de: acea :parte a copilelor, -iconomisindu-o bine şi:spre
folos, până când se vor căsători; iar hotărîrea rămâne la Măria 'Ta..—
1813 Iunie 6.
„Radu

Golescu'

Vei

Ban,

Isaac

Ralet

Vornic,

nic, Dumitraşeo Racoviţă Vornic, Istrate
(Cod. LXXVI, pag.. 497.)
„18.

Ioan

Gheorghe

- Tutărim Domnia

Caragea

Voevod

Barbu.

Creţulescu

i gospodar

Mea ca să stăpânâscă Spirea

Văcărescu

zemile vlahiscoie.
Gazoti acest loc ot

mahalaua Archimandritului
în bună pace ca un cumpărător
mezat.—1814 Noembre 28.
E

“Prea
Dintre

.

de la

Vel Logofăt.”

Ie

(Pecetea spd.)

Vor-

Vornic.

....

Se

Inălţate Dâmne,-

lucrurile

nemișcătâre

ale

dumnâ-lui biv : Vel: Logofătului

Constantin Dudescul, care din luminată porunca Inălţimci Tale sait
dat la mezat spre vindare, după cererea.ce prin jalbă ai făcut. Măriei
Tale dumnâ-lui numitul: Logofăt, ca să le 'vingă spre a-şi plăti datoria
şi să sigurifsâscă şi cea prin. jalbă cerută de către .s6era dumnâ-lui.
zestre a soţiei -domniei-sale, s'ai scos. la mezat şi un loc moştenesc
însă în
din mahalaua Arhimandritului, ce caută faţa spre Dâmboviţa,
boecaselor
pârta
lângă
este
ce
odăei
colţul
în
până
14
stânjeni
faţă
'resci şi: fundul lăţimei despre pârtă stânjeni 8 adecă opt, cum şi fundul
lăţimei despre colţul :zidului stânjeni9 adecă nouă, care strigându-se
la: mezat întru audul: tuturor de: obşte, în soroc mai.bine. de un: an,

şi. artârdisind mușterii după obiceiu, la preţul cel din urmă ai rămas

asupra lui chir Spirea Gazote stânjenul po:taleri. 116; peste care preţ
ne mai eşind alt mușterii ca să mai înalțe, nici din cei ce li se cuvin
protimisis, nici din alţii străini și fiind-că s'au mulțămit şi chiar I6n
Scufa epitropul' casei. dumnâ-lui biv Vel Logofătului „Dudescu a da
locul cu acest preţ, s'aii şi haraciladisit mezatul pe s6ma numitului

mușteriă, stânjenul po taleri 115, dar fiind-că odaia ce este lângă porta

caselor boerescă ;până .unde vine acest loc, uşa acestei odăi este scOsă,
despre acest. loc, care uşă are a o închide epitropul. casei, şi să deschidă

altă uşă în faţa podului, unde

“ dinaintea. acestei odăi

sunt ferestrele,şi lumina loculuice este

să nu fie

slobod .stăpînul odăei

a-l închide. nică

a-l îngrădi, ci să s&mâe deschis, fiind-că muşteriul are.a face prăvălie
în colţul locului acestei odăi, căci într acestaşi chip s'au învoit cu epi-.

tropul casei la haraciladiseala mezatului şi au artârdisit numitul preţ,
feţei. acestui loc fac pe stânjeni 14
care socotindu-se suma stânjenilor.
dece cari bani "i-ati înumărat desute
taleri 1.600 adecă una mie ş6se
casei dumnâ-lui biv Vel
epitropului
dat
s'aii
care
stărostie,
lă
plin
Logofătului

Dudescu.

Ci fiind-că numitul

muşteriu au cumpărat

acest
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loc de.lu mezat, numărând și taleri 80. bani 60, săi se dea şi luminată
întărire Măriei Tale, spre mai buna stăpînire cu linişte. —1814 August 26.
(Cod. LAAVIII pag. 121.)

“» Vel' Vornic, Diamadi Starostea
Io Ioan

Gheorghe Caragea

" Primită fiind Domniei

Voevod îi gospodar

zemle

Mele rugăciunea dumnâ-lor

Vlahiscoie.

boerilor epitropi

ce ne fac printr'acâstă anafora pentru scăpătăciunea şi reaua datorie
întru care se află cuiundată acâstă casă, hotărim ca din taleri 15.530
ce se.arată mai jos că face avactul stărostiei de neguţători şi al Cutici

milosteniilor a luă din telalâc, să dea casa r&posatului Paharnicul Rădu-

canu

Herăscă

numai

taleri

6.000,

din

care

aceștia

să ică taleri 3.000

Cutia milosteniilor şi taleri 3.000 starostea de neguţători.
— 1815 Maiii 4.
(Pecetea pd.)
Vel Logofăt.

stnoto o.

Prea

Indlţale Dâmne,

: Cu plecată -anafora arătăm -Măriei Tale, că casa r&posat
ului paharnicului Răducanul Herăscul fiind cufundată sub grele
datorii
şi după
“datoria nâstră ca: nisce 'obştesci epitropi rînduiți în
locul:
Inălţim
ei
Tale asupra sărmanilor evgheniţi, având îngrijire spre
a
nu
se
stinge
cu totul, îngreuindu-se din vreme în. vreme cu
le, după ar&tarea co am făcut Inălţimei Tale din două moşii ce dobiîndi
are
casa,
una adecă
Bragadirul s'aii vîndut cu mezat eşind la preţ de
taleri
155.300
însă
acest preţ ai 'eşit căci am dat cuvînt mușteriilor cum
că
cel
ce
o:
va
cumpără .nu are -a da avaetul stărostiei şi al Cutiei
de milostenie, care
avaet coprinde taleri: 15.530, şi când -va rămâne
a
îi vine cu mare. greutate după ticăloşia întru carea-i r&spunde casa
deosebit de acâstă moşie s'aii mai vîndut două vii se află, fiind-că
care. de la acesta fiind sume mai mici nu am supărati nişte prăvălii
pe Măria Ta.
Deci după nemărginita milostivirea Măriei Tale Şi
părintâsea dragoste
„ce al arătat
şi
arăţi cu dorire. asupra acestor case scăpătate,
facem
plecată rugăciune, ca: să se: ușureze acâstă plată
a se da dintr'însa o
„a treia parte, din care să 'se: împărtășască
atât starostea de neguţători
cât şi Cutia : de “milostenie, spre a se ajutoră
-ticăl6sa casă la plata

datoriilor și a nu fi silită ca să mai facă dezghi
nare
moșie în care. se râzemă tâtă nădejdea
chiverniselei
maicei-'domniei-sale, care acest ajutor hotărîn
du-se și
„viei 'Tale, se săviîrșesce chipul şi sfîrșitul
miloste
nici
întocmită şi Cutia milosteniei
. ...
Grigorie Brâncoveariu; ' Constantin
Știrbeiii Vel Vornic.—1815 Aprilie '25. Bălăceanu Vel
a

(Cod.

LĂXXIV, fila 147 v)

şi din cea-l-altă

clironomului

și a

cu întărirea Mă:

pentru

care este

Vornic,

Fotache
e

a
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.
adi

î gospodar zeul

.

vlakiseoe,

Primită fiind Domniei Mele anaforaua acăsta.! a epitrovilor! sărmanilor evgheniţi, orînduim Logofăt al acestei! Epitropii.pe mai jos arătatul
Petrache

Grigorescu

cu 16fa de mai jos arătată, câte taleri „100 pe. lună,

pe care poruneim dumnâ-tale, Vel: Vornice al obştirilor, să-l „aşedi la
catastihul lefilor, fiind și acestă erînduială, ună, din cele obştesci, trebj;-—

1815 Iunie. 20.
(Pecoteaa apa).

i

AI “Xe Logofăt.

Pre ea “Tate: Dome, ;

ae

atat

pei

fra pazita

at

,

Ea,

asi

,

“Cu plecată anatora arătăm Tnalţimei “Tale că'la : Epitropia! sărmanilor evgheniţi ce' 'suntem orînduiţi de':Măria-Ta, este trebuinţă de Logofăt practicos, ca să facă

anatorale, catagrafii

* şi 'oră-ce :alte sunt'urmă-

tre asupra acestei trebi și a ține şi condică de urmările ce:se fac
de către noi la ori-ce 'pricini, și găsesc pe acest: Petrache Grigorescu
de. acestă tr6bă; să bine-voesci Măria Ta a se orîndui Logofăt al a-

cestei epitropii, eu l6fă pe lună :câte. taleri 100 de la Cutia milosteniei,

milostivindu-te “Măria Ta a'i se: hărăzi şi o luminată carte de trei
Smeni. străini fără; de: pricină ca,să-i aibă. de posluşanie spre,ajutorul
cașci lui, fiind lefa puţină. după, ostenâla: ce are a'face căci nu numai
cu condeiul .este trebuincios, a, sluji, ci și vechil, din partea, epitropiei
pentru trebile evgheniţilor. prin judecăţi. —1815 'Tunie. 13:
„Al Ungro vlahiei Nectarie, Costandie.: Buzăii,, „Constantin, Bălăcban
Vel Vornic, Fotache Ştirbeiu, Vel. Losofăt.,

„(Cod LXXIV,, „pag. 285).

a

,

Ton: Gheorge, „Caragea Vocuod.: d gospodar zemle. vlahiseoie:—
ea

ILIE tra

Pip

it

i

„fiiţa

Cu cale: fiind! anafordoi: acâsta 'a dumiid-lor: veliţilor: boeri,: după

plivotoria ce ne dai asupra pricinei, poruncim dumnâ-vâstră'boerilor
epitropi ai s&rmanilor evgheniţi, că banii ce ai prisosit: jăluitorului şi
se

află 'la 'acâstă. Epitropie,

trebuinci6sa

q

cheltuială

Pecetea:

a

ep D

.

Pr ea Tate

să

PR

. aa

Dimne, e,

în

dea

se

mâna

sa,-ca

să-iA „fie „pentru

1816 Decembrg.:22.:

a: casei i sale.

e

Sc

i

iza

țea

Na
poza

“i

Vel Logotăti..

ii

e
Pata

ți

iu

:

ti

“După iuminătă: 'Dorunea ?Măiiei “Tale':de la! acâstă jalbă: a serdarului
?
Nicolho Serezli i-am cerut î6ie de câţi. bani'este 'dător şi:la cine anume
şi ne arată. prin 'graiu, :că'oste dator ca'la taleri 13,000 şi fiind 'de faţă
înaintea

nâstră

şi "starostea de neguţătoriirie ârătă, că: mai înainte până
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a se da luminată
dea la dumnâ-lor
8.000, ce ai mai

|

întărirea Măriei Tale la anaforaoa nâstră. ca să se
boerii epitropi ai sărmanilor evgheniţi acei taleri
dat dumnâ-lui Vornicul Tudorache Văcărescu din

preţul moşiei Belciugata a lui Serezli, aii dat jăluitorul Serezli răvașe
ale sale la mânele
creditorilor “săi, către starostea,ca să le plătâscă

dintr'acei
bani, fiind-că îi 'num&rase dumnâ-lui 'Vornicul Văcărescu'la
starostie, cărora le-ai și plătit, şi 'mai rămânând peste taleri 1.000 acei
bani i-ait dat starostea la dumnâ-lor 'boerii epitropi. Deci fiind-că jăluitorul 'Serezli s'âu arătat către creditorii
săi cu bun procresis
şi fărăa

nu-l sili judecată, de a sa bună voie aii voit a le plăti, făcându-le răvaşe
către starostea.
de şi-au luat banii şi se află și în scăpătăciune, să fie

luminată porunca

Măriei Tale către dumn-lor.

boeri epitropi, ca acei

bani ce ai prisosit şi se află la dumnâ-lor.săi
dea .jăluitorului, spre
"a-şi întîmpină trebuinţele ce are, ale chiverniselei sale, iar hotărirea
rămâne.la; Măria: Ta—1816. Decembre :10.. J... ..
i

:.. Radu; Golescu.:Vel. Ban, .Ralet. Vel, Vornic,. Grigorie “Băleanu Vel
Vornic, Constantin. Caliarh Vel. Vernic, Iordache.
Golescu Vel.Logofăt.

DC

i

„Cod: L

?

XXV fa 588)
ag]

.

st

“o: Ioan: Gheorghe Caragea Voevod -i:yospodar zemle: vlahiscoie.
IN

Ei

„i

PILE:

-

E

Pi

în

Lai

LII

ora tu

" Cinstite şi credincios boerule al Domniei Mele: dunin-ta 'Vel'Logofete za -obiceiuri Fotache Știrbeiii,. fiind-că după. rugăciunea
'ce prin
anafora: aii făcut “Domniei Mele dumnâ-lui: biv 'Vel Banul Grigorie
Brâncovânu,a se'ridica de asupra Epitropia sărmanilor evghenisti cu

care ai fost până acum însărcinat, 'aflându-se îngreuiat

cu alte destule

epistasii şi îngrijiri, s'au ridicat-de Domnia Mea acâstă Epitropie, de
aceea iaţă printr'acest domnescul nostru pitacte orînduimpe dumnâ-ta
epitrop, împreună cu cei-l-alţi dumnâ-lor boerii i părinţii archierei, ce
sunt însărcinaţi: cu acâstă .Epitropie
:şi poruncim ca . şi, dumnâ-ta să:
urmezi întocmai după obştâsca anafora ce vi s'aii făcut pentru. Epitropia sărmanilor, evghenisti şi s'aţi întărit de Domnia Mea. Tolco pisah

&pd.—1815: Aprilie, 15

"3.4(0od,, LĂXIV, fila 193) ue.

:. (Pecetea apă)...

i

ia

Vel Logott,
aaa

„27 publicaţii
la 17 județe către. ispravnică cu'a:da-nizam

vdtaşilor'de :plaiii şi beștiilor, ca să nu mai supere pe sudiți cu
|
cereri de avaet al lor...
.:

Dumnâ-vâstră ispravnicilor ot sud. . . . . sănătate. Ve facem în

scire.. că cinstita ; aghenţie „chesaro-crăiască,..
prin , nota..de .la 19. ale
acestei. luni, ati: făcut 'arătare. Domniei „Mele, cum că ;unii din. vătaşii

deplaiii. şi :unii. din: zabiţii beşlegi de prin „judeţe. iarăși

ai, început

la 'catahrisisul ce stai urmat..mal. înainte. asupra sudiţilor chesaro-

ISTORIA ROMÂNILOR

crăesci,

cari

luându-le

își

bani

aduc

de

lor

spre. păşune.

în, ţara .Domnici Mele,

cu. nume .de havaet al lor, împotriva. nizamului ce prin

ponturi l-am: dat
mele

oile
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oi câte.

Domnia: Mea, adecă. vătaşii de: plaii

un

galben

şi câte

doi,

când

se

iau de:la

suie ,cu'oile

tur-

în munte

un. havaet şi când se scobâră alt avaet, .şi „de fieş-care
om. şi do-fieşcare cal câte parale 10 când:
se duce şi: se. întârce “pentr
trebile
u...
lor
şi deos:şiebit
.beșlegii.de prin judeţe le-ar, fi luând. şi -ei: de. fieş-care

turmă câte. taleri. 10 cu .cuvânt. iarăşi. de „avaet-:al
lor,; în:, vreme
:
ce
vătaşii
de plai aii orinduială 'să ia..câte-un, caş;şi, câte .un. miel. de

turmă. numai, când se sue cu oile la. munte. iar dela vitele, mari n'are
nică: un. avaet -rinduiţ,. ci de .la::6meni. trecători. călări dându-le răvaş

de drum are: să ia.câte parale patru;; pentru :care..vă poruncim Domnia Mea,.să..daţi straşnică poru; ncă
vătaşilor de. plaiii i. zabiţilor şi
neferilor; dintr'acel ;judeţ,
ca ponturile .ce sunt, date. de către *Domnia

Mea: să. se păzâscă. cu t6tă.străşnicia.şi să. nu:se,; îndrăznâscă. a cere
şi a lua ceva.de la sudiţi, nici: cu :nume'de.;avaet,
nici cu. altă numire,

impotriva ponturilor ce. sunt. date de.:către . Domnia Mea, -că „avem să
facem

din

cercetare

zabiţii

pe :sub

beşlegi -saii

cumpăt și;pe .care:.din, vătaşii de -plaiii:saii

neferi:

îl vom

dovedi: că:s'aii

întins

de, aii..su-

părat .pe -sudiţi cu ori-ce luare: împotriva..ponturilor, îl. vom. pune nu
num
a plăti:
îndoit ce-ai luat şi se:.va şi :pedepsi straşnic, nici că
ai“
vor.avea îndreptare vătaşii, de.plaii sau zabiţii, că au fost 6menii
lor fără; de .scirea_lor,. ci ai:să:se .pedepsâscă însuși și dumnâ-vâstră
asemenea. pentru neînerijire;
veţi cădea;la :învinovăţire, şi. de, :primirea
acestei porunci.
să;:avem. Domnia ;Mea; răspuns'și fiţi.

Octombre-;21..p.::i,

.:: (Cod. LXXXVIL. i. filăii 47. zi

tite
.f

Ni

iti

V.j.

Publicaţii, pentru de a; nu mai supera, vătașii de plăiii î.alță sluj„bași. pe sudiți de, avaeturi peste.ponturi
Ep

î: poruncile. .ce suni date.
te

tt

at

tati

I6 Ioan Gheorghe Caragea Voevodîi. gospodar
zemle 'vlahiscoe. —
Dumnâ-v6stră ispravnicilor ot sud. . .,.. . .. sănătate. Vă facem în

scire că de la :chesaro-crăiasca gubernie
stita

ni s'aii trimis

aici prin cin-

chesaro-crăiască 'aghenţie;: plângerea: ce -aii-făcut

acolo -mocanii

“ungureni sudiţi chesaro-crăesci,
cari se-hrănesc cu: oile lor aici în țeară,
că de:către'vătaşii plaiurilor:
li: setia'::de. tot: omul pe-.jos,.cât- şi de
t6tă. vita: mare câte pariâle:
dece; cât 'şi de la-călătorii sudiţi asemenea
luare

face;

al

doilea,

dice

că. în

pricina

rîmătorilor

care

cumpără

aici. din ţeră: şi tree_înlăuntru, li se ia de perechea. mascuri

de

de către

vătași :parale 20,:i,de orinduitul.cu: slobogenia trecătârei taleri:4;pa„rale

de .vameşii schelei, parale. 30 „de..rîmător,. şi alt vameş.ce:se
10,.i.

„numesce .al-:pămâîntului. po parale, 30; şi. osebit,, la „pogorâtul. şi suitul
“oilor la munte vătaşii; de. plaiii
le: fac. zmăcinări;; ne-urmând: a. le. lua
“numai la: suitul oilor; câte :un:miel de “turmă; dintracea primăvară. şi

de'stână 'câte :un. caş, ci ile ia câte:.taleri. gece, şi până, Ja. taleri .14;
-ci. fiind că.-vătaşii iplaiurilor. nu ai.„a.lua de;la călători: mai mult..de
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cât'aii fost-vechiul obiceiii, po: parale patru
aii să

ia' nimic

cu nici un fel

de. numire.

de răvașul trecâtârei, nu

Aşijderea: şi orînduitul

cu

"trecăt6rea rîmătorilor nu are să ia mai mult de: cât taleri patru de
perechea 'derîmători,
cum și vameșul de la schelă aii să ia vamă la
sută trei după ponturi, iar nu mai mult, cu vre-o câtuși de puţină
încărcătură, socotindu-se preţul rîmătorilor după starea în care se vor
afla la: trecerea lor, iar vameşul ce'se numesce al pămîntului, are să
ia vamă de la: vîndător, iar nu de la cumpărători. ce-i duc în ţera
nemţâscă, s6u când şi ei vor face vîngare
în -coprinsul pămîntului
ţărei, atunci!
ca -nisce

vîndători
vor

plăti şi.el vama

vîngărei

și cum-

părătorul -va: plăti la sută la' schelă precum s'aii dis mai sus, cumşi
pentru avaetul slobodeniei să: plătescă câte : taleri: 4 'de' “pereche, iar
de 'alt:nimie nu'are:a fi supăraţi, 'iar de la turmele: de oi (ce este
întocmit ase socoti turma până la '700 oi saii şi de la 700 în jos) are
a lua vătatul, 'de turmă :câte un miel dintr'aceeaşi primăvară, şi câte
un' caș de stână, 'iar:mai mult alt nimic să nu'ia; de care și poruncim

dumnâ-v6stră,

să daţi nizam -cu 'tâtă strășnicia

vătașilor

de 'plaiii, i

vameșilor” şi acelor orînduiţi
'cu slobogenia rîmătorilor, ca:să -urmeze
“întocmai: precum mai sus gicem, şi să nu:se îndrăznâscă a:lua mai

mult măcar o 'para nimenea din: ei, căci cel ce va fi îndrăznit de aii
luat'cevaşi mai mult: peste ponturileși poruncile:-Domniei:
Mele: ce
sunt date, nu numai că va întârce îndoit, ci să 'scie':cu 'hotărîre
acel: împotrivă: următor, că “va: plăti-şitâtă cheltuiala i paguba ce: se
va: întâmpla celui năpăstuit și: se'.va şi pedepsi straşnic; care acestă
“poruncă. a Domniei Mele,
să îngrijiţi-a se păzi tot-deauna, ca:să nu
mai vie sudiţii cu jălbi că s'aii năpăstuit, căci şi dumnâ-vâstră veți
cădea la osîndă; și de primirea acestei porunci şi că ăţi dat nizam
de îndreptare să avem Domnia Mea însciinţare, şi fiți sănătoşi.—

1818 Maiii 29...
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„Asemenea s'aii făcutşi preste: Olt la trei judeţe cu plaiuri,
dar însă
cu acest prostichiii:
să dea de fieş-care rîmător - câte parale opt ale
Caimacamului Craiovei i parale patru ale ispravnicilor judeţului.
—:
"(0od. LĂXĂVIL,
fila 77)
ee
„i:::Volnicie de mumbășir

Serdarului

Răducanu Dâmboviceanu, ca să .

„mergă la: Craiova. şi::găsind pe -vătaful plaiului Vuleanul:.din-: sud
a îs Gorj să-l-ied-:să:mergă
la faţa: locului să-i facă -cercelare +
n:
pentru năpăstuirile ce ati făcul: locuitorilor
; din plaiă.:-DR4

" Zemle
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pi
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Vlahiscoie.: Fiind-că ne-am! însciinţat' Domnia: Mea -:pentru

„vătaiul plaiului “Vâlcanul din sud: Gorj, că:s'ar fi-purt
cu ând
fapte ne„trebnice asupra locuitorilor acelui: plaiă, bătându-i,;-căsnindu-i, şi - în
“feluri de -chipuri globindu-i şi jăfuindu-i,. de aceea orînduim pe: cre;
dincios boerul :'Domniei Mele biv Vel Sărdarul Răducanu Dâmbovieânu,
“căruia îi: poruncim, să mârgă' de aici 'la: Craiovaşi găsind - acolo':pe

mai sus numitul .vătaf, prin marifetul şi ajutorul dumnâ-lui
Caima"camului nostru, să-l ridice şi ducându-l chiar: acolo în plaiii,: să “facă
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scumpă şi. amănuntă. cercetare de :tâte 'urmările;
lui şi .să : însciinţeze
" Domniei Mele pentru t6te pe larg;'așteptâna şi al'doilea poruncăde

„urmare;

căruia poruncim

să-l daţi cuviinciosul
găsi -pe

numitul. vătaf

însciințeze

și dumnâ-vâstră

ajutor, spre

orînduitul

săvîrşirea

poruncei,

i
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a
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Caragea

a

a

aa

pi!

Ioan Gheorghe

a

aaa

pe

„dă

va

să ne

cercetător, ca să'i se trimiţă. poruncă de urinare,

(Cod. LĂXĂVII,-fila-74).;

SE

iar de nu-l

niciîn Craiova, “nică în “plaiul lui, iarăși

- i-saam receh 'gpd.—1818
Mai. .93. : -2

isprâvnicilor ai! judeţului,

rs

Voevod. î gospodar zemle vlahiscoe.'

atol

aaa

i
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- “Dumn&-v6stră ispravnicilor oţ sud .......... sănătate. V& facem
Domnia Mea în scire; că dumne-lor boerii; veliți ai Divanului Domniei
Mele halea: și mazili, 'prin obştâscă anafora ne-ai făcut arătare. cum
că ispravndin
unele judeţe, de la o, vreme încâce .aii izvodit obiicii
-ceiii noii, care mai înainte n'aii fost, adecă

pun nartla brutării, măce-

lării” şi băcănii, ce suni în judeţe pe la moșiile mănăstirescă şi boeresci
şi cu acâstă pricină a nartului

îi pradă,
cu grea

luare de banişi din

pricina acesta speriindu-se acei prăvăliaşi, lasă prăvăliile pustii şi se
.păgubesc' stăpînii: moșiilor: de dreptul venit.ce ar fi putut luă de. la
dînsele, şi: cuni.că numai pe la: oraşele cele” mari domnesci slobode
se da după: vremi nart
la ;pâne și la'carne, iar la cele-l-alte târguleţe
mică ce sunt în rîndul satelor şi la sate nici odată, m'aii fost. obiceiii
a se pune nart şi a luă ispravnicii avaet; asupra căreia anafora făcând

Domnia Mea chibzuire; am văgut în adevăr, că cele
ce se vînd .de 'stăpânii moșiilor, saii de. arendașii lor la târguri i sate, după moşiile
mănăstiresci,

boeresci

saii

ţărănesci,

nu este

cu cuviinţă

a fi supus

la

vre-un nart, în vreme ce stăpînii moşiilor saii arendaşii lor nu facvîngare

acelor lucruri pe.la moşiile lor din vre-o datorie către locuitorii acelor
"moşii saii către călători, ci-de bună voie, numai pentru folosul și alişverişul lor, şi precum neavând a face acest alişveriș nu pot fi siliți

la acesta, așă.
şi făcând

nu se pot îndatoră

a face

vîndare

cu preţ

. hoţăriît, căci într”acest chip urmându-se li se ridică dreptatea stăpînirei
'ce 'se cuvine a av6 la drepte moşiile lor; de aceea.
am întărit „anafo-

raoa dumnâ-lor, cu hotărîre, ca,să nu fie nică de cum ispravnicii volnici
a pune nart pe la târguri i sate-ce.sunt pe moşii mănăstiresci i boerescă
și megieşesci, la brutarii i măcelarii şi: băcanii şi la veri-ce alt, ci. a-.

'câsta să 'vămâe la îngrijirea

stăpinului,

moşiei,.spre..a, vinde .cu, preţ

'cuviincios şi după cumîi va da. mâna, și.a nu se izvodi. obicei noii
ce altă dată n'aii fost şi numaila orașe: mai slobode, cu:porunea: ce:
vi se vada de la .Domnia Mea, veţi întoemi nart .cuviineios,şi drept
pentru

vîndători; pentru

care.vă poruncim,

ca

întocmai

după

acâstă.-

“'hotărîre a' Domniei, Mele, să fiţi următori pentru vîndători „cum. să
urmeze, îngrijind cu privighere, ea nici zapciii şi Gmenii dumnâ-vâstră
- polcovnică, căpitani şi ori-câre. alţi slujbași. domnesci să nu facă împotrivă urmare,şi după vre-o poruncă ce se va fi dat

“şi

să avem

răspuns

de primirea

VP. A. Urechiă.— Tom. X.—Istoria Românilor.

acestei

mai înainte împotrivă

porunci, care poruncă să pu-,

,
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neţi-pe condicar

URECELĂ

să o trăcă şi în condica judeţului, puind a se:publi-

carisi prin tâte oraşele şi satele şi fiți sănători.—1818 Maiu
SI
tă
n. (Cod, LXXĂVII, fila 70 ,) ii

1. :-:
a
ac

Carte gospod. pentru vădicarea polcowniciei de la Tergovişie..
Zemle Vlahiscoie. Dumnâ-v6stră ispravnici ot sud Dâmboviţa, fiind-că
ne-am pliroforisit Domnia Mea, cum că polcovnicul de.acolo, din orașul

Târgoviștei, urmâză multe feluri de catahrisis, nepăzind orînduiala polcovniciei acesteia, ce este întocmită din vechime şi nu numai aici în
oraş pricinuesce sup&rări locuitorilor, ci încă: obrăznicindu-se trece şi
peste hotarele oraşului de face catahrisis şi jafuri locuitorilor; de aceea
dar, pentru buna petrecere şi odihna locuitorilor, ardicăm Domnia Mea
de acum înainte acâstă polcovnicie a orașului Târgoviștei, cu 'acâstă
hotărîre însă, ca. poleovnicul 'de acum șă aibă a căuta tr6ba polcovniciei până

lă luna viitorului

Decembre,

cu bună. orînduială, după

ve-

chiul obiceiit, fără de a se abate câtuși de puţin la. vre-un catahrisis,
sati să se mai îndrăznâscă a călca hotarele orașului, cu a trimite adecă
cazaci de ai săi să ridice 6meni după afară, ci numai înlăuntru în oraş
'să-şi urmeze .zabitlâcul, îngrijind dumnâ-vâstră a nu-l îngădui până
atunci la vre-o urmare împotrivă iar de la numitul soroc are a lipsi
cu totul acâstă polcovnicie a oraşului;. care acâstă poruncă a Domniei
Mele, poruncim

să

se citâscă

în -audul

tuturor locuitorilor

de obște,

'sprea le fi sciută, i saam receh epd.—1817 lunie 6. .,..:
„a
(Cod. LĂXXVII, fila 27.)
DE
mn
Mel Logofăt, -. .-.
i
a
DRE
(Pecetea gpd.).

„„.

Carte gospod. către. stolnicul Răducan “Voinescu ispravnicul

ot. sud

Teleorman,. prin, care i trimite laudă
ia

Stujbă

plăcută, : .

căci s'au aflat cu :
pe

Ii

a

:I8:Io0an Gheorghe Caragea Voevod îi Gospodar
zemle vlachiscoe.—
Cinstite şi credincios boerule

al

Domniei

Mele dumnâ-ta biv Vel stol-

'nice' Răducane Voinescule, ispravnice
'din sud Teleorman, sănătate. Din
'cele ce ne-aii arătat
prin graiii slugerul Ioniţă Chiriţescu, ce aii fost
trimes 'de' Domnia ' Mea în trecutele dile aci în judeţ

prigonirei ce :are-Să&rdarul

- moşia: Călărăşanca

Marin. Butculescu pentru

cu cercetarea

casa

sa de pe

cu epitropia mănăstirei sf. Spiridon noi, pliroio-

risindu-ne de bunele 'mijlâce cu 'carete porţi la dregătoria ispravni-

ciei,: căutând dreptul fieş-căruia, dorind de buna petrecere .şi mulţămirea locuitorilor şi ne-îngăduind a se năpăstui cine-vaşi. în potriva

dreptăţei

și tâte aceste urmări ale

osîrdieice ai pentru blagoslovenie

dumnâ-tale

fiind închipuitâre a

și laudă ca, unui vrednic şi iscusit

ispravnic, și suntem bine încredinţaţi, că nu. vei încetaşi de acum

înainte de a te purta cu asemenea bune urmări 'şi mijlâce în cât te
vei afla însărcinat
cu dregătoria 'ispravniciei acestui judeţ, ca să. te
învredniceşti

a dobîndi

şi a te împărtăşi de

“spre ră&splătire 'şi fii sănătos.—1818 Februarie”

domnescile

'

n6stre

ae

mili
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:: Sub domnia lui Caragea Yormicia Obştirilor continuă a se ocupâ-de
interesele

orășănesci,'ca

şi. în: trecut. La:7:Iănuar 1813 Domnitorul nu-

mesce' pe Biv-Vel:Vist.: Ioan 'Moscu - Nazir al Casei podurilor, iiar la 28
Iunie 1813 medelnicerul Manole și Neculai Trăsnea sunt rinduiţi epistaţi -ai aceleaşi case (1
îi:
DE
n
“Cele mai importante: atribuţiuni ale Vorniciel Obştirilor: sunt: cele cu

noscute dejă- din: hicrările n6stre anteridre şi anume:

- de

i

a) Grija podurilor, 'adecă 'a: pavelelor Și a. podurilor dupe ape.
b) A şedlelor, care nu .tîrdiii remâne'ca' o “cancelarie 'osebită sub
- Eforiă 'speciali,: precum! dejă' am arătat! la capitolul şedlelor şi al cultuvrei

pe

Ei

Pit

tt

publice.

c) Apele, adecă cişmelele din Bucuresei

at

şi în unele oraşe judeţene.

d) Narturile.

e) Tutelele, când

nu

sunt

înfiinţate

în mod

special pentru anume

clironoimii 'şi întru cât nu rămîn ca âtribut'al Epitropiei Evgheniţilor.
7) Grija. de Cutia milelor. |

"Să 'studiăm

pe, rînd actele Epitropiei Obştirilor. “din tâte aceste ra-

mure, „afară ! „de, şcoli, de. care dejă, ne-am, ocupat.;

MT

...,,.....

Obştirilor. Dăm în. anexele. IV-—XVII o serie, de acte. din

Vornicia

care :se pâte: vedea, că: marea: preocupaţiune : a guvernului : a fost de-a
crea venituri şi de a spori pre cele deja cunoscute, pentru ca să se. potă

urmări îndeplinirea” serviciilor. încredinate 'Vorniciei Obştirilor. Documentul (2) ne arată de unde. se scoteă, venitul podurilor adecă acel destinat; pentru pavarea: 'stradelor, din: Bucuresci; la:1813 Februar;:Acest
venit eră din''taxe: impuse mărfii care: se! ' aducea: în --Bucuresci, fie: de

import! sati, din: $6ră,. Se impuneâit taxe, „Și la: eșirea | din Bucuresti, po

„vin şi pe. achită, 'de negoţ, în eară,. sai “peste. notar. De
„. Acest, venit e. "cunoscut. sub. nume de. “podărit şi se percepea fără

osebire de la: sudiți. ca. şi:de/la: pămînteni..: al
“Era: scutite de! taxa de: intrare în: i oraş carăle aducând zaherele,

jecte. "de îndestulare, publioi
”

i

1:

art

a

iii

-w Vegi ateste: 7, 1, III de n: acest cap”:
mata
i
(.(2) Vei 'anexai No. IV. :.
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V. "A. "URECHIĂ ':
târdiii

după

promulgarea

acestor

taxe,

mai mulţi neguţători

su-

diţi austriaci și rusesci se împotiiviră
de a plăti podăritul. La 28 Iunie
1813,

Domnitorul

întrebat

ce e de făcut

cu sudiţii ? r&spunde

că

«de

va fi cărăuşul sudet şi: stăpînul 'marfei raiă, să: plătâscă cărăuşul acei
„câte 2 taleri, ce erai rînduiţi din vechime şi stăpînul marfei numai
adaosul de taleri.8,
iar. fiind cărăuşul „raia şi: stăpînul mărfei sudit,
să se urmeze

în potrivă ; :iar când,

are, ai. se, cere

amîndoi

vor. fi. sudiţi,. atunci .nu

şi a plăti mai mult de cât acei câte .taleri2 „ce. eraii

canonisiţi,de mai

înainte:

(1)

. .:

-
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aa

Pe lângă acest îrat de la aşă gicând accisele oraşului, în profitul
Casei podurilor, se urmă.a
se percepe, câte 2 .par. la leii de la vîngările silnice de nemişcătâre. Caragea adaogă.
şi câte o para :la leii de
la vîngările cu rizabazar, ad. prin. bună învoială. Acest venit: eră

destinat;
a intră în Casa milelor..

„Asemenea

(2)...

e

i:

continuă. a se. percepe câte 5 taleri
.la punga

totalul preţ cu
(1) Vegdi anexa

care

V.

se arendă

.

1 (2)Wegi anexa No. VI.

dijmăritul

|

NR

“i. 18. loan: Gheorghe: Caragea

i
de

500 din

şi vinăriciul pe. anul
|

ag

1813.

DIR

Voevod i gospodar zemle vlahiscoie.—

„ Dumnâ-v6stră, ispravnicilor ot sud,

sănătate. Vă facem

prin hotărirea 'Domiiei Mele, ce s'a aât ci întărire,la în scire că
dumnț-lor orînduiţilor boeri, încă de IA trecuta lună a lui anaforaua
Februar î6,
s'aii făcut irat, noi la Cutia imilosteniei.
câte 6 para 'la leă a' dă cei ce
cumpără acareturi nemișcătâre.făr”
de. mezat
, cu riza-p
prin zapise,
care acest iraț, de când s'aii orînduit până. acum ne-ait azar
ar&tat dumnâ-lui

Vistierul Ioan. Moscu epistat Epitropiei Obştirilor
anatoră, că de
hicăeri nu s'aii strîns nimic, nefiind tirmători cei ceprin
vînd
și cumpără
a se arctă!
cu zapis

ulla Epitropie; de acecâ vă poruncim, ca să'o pu:
blicuiţi acâsta în tot: judeţul, spre::
fi -sciută
a
tuturor, că . ori-cine de
acum înainte,tace
;vor
acest
. fel de vîngări şi cumpărături, să aibă netăgăduita datorie a veni,la isprăvnicat,.să se:arate cu zapisul
și să

dea cumpărătorul, câte o.para la leii iratulce S'aii orîndu
it âl Cuţiei
milosteniei, însemnândîn:
u-s
dosul
e zâpisulij, că sai primit avaetul,
cu: care acest irat:

4

să'se însărcineze:condicatul judeţului, unde 'este
obicinuit cei cu zapisele de.:vindări; a veniisă 'se:ad
evereze şi.să.s
trecăşi în. condică,
şi. pe totă luna să. trimiţă condicarul la. .Epitropiae
._-

a
..
Obştirilor, cu, insci
inţarea

dumnâ:v6stră, catas
lui şi al cumpărătorului i ce acaret esteși tih „de. numele vîndătoru- .
drept câtă suină este vindarea? cum şi banii ce se

că ori-care

din

vîndători

x.

.

A,

-

vor strînge, dând însă tuturor să înţelâgă,

va. tăinui

vîngarea și în urmă se va dovedi,
acela se va îndatori a plăti avaetul îndoit
miSis are să se urmeze hotărîrea Domniei, iiar la pricinile de 'protiMele, ce prin publicaţie
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dijmăritului eră arendată cu, 42 pungi, adecă pe 21.000
?

taleri.

:
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„.iDe la cumpărătorul dărej oeritului încă se:porcepeă câte. 5 taleri de
pungă din:totalul
preţ al arendării. : e cita
ti
Egalmente cumpărătorii arendei Ocnelor erai obligaţi a. dă :Vorni-

„ciei Obştirilor câte 5 taleri de fie-ce pungă din preţul arendei. (1)
Havaetul

Caftanelor

boerilor intraţi în funcțiuni -se menţine

-

'şi sub

(Caragea.
Tot pentru, Cutia milosteniilor.
eră, destinat şi acest havaet (2).
„„In 1818 se constată insuficiența: veniturilor. Vgrniciei obştirilor,
din
„a

| urmățorul,

act

:,

pt

-- Preaosfiinţia

i.

perete)

ri

tarta a

ta părinte Mitropolit, iubitori de Diumnedei,:părinţ ilor

episcopi i dumnâta

Vel Bane

Constantine. Filipescule

şi: dumnâta Vei

Vornice: de:'Ţ6ra-de-sus -Radu Golescule, :fiind. că. după” porierghiea ce
am făcut Domnia Mea asupra iraturilor
.de câteşi patru Cutii, însăa
“ milosteniilor, a orfanatrofiei a şedlelor i a-;cișmelelor, vedem că:nu
'sunt destoinice de a':întâmpină: cheltuelile lor; de aceea poruncim, ca
-adunându-vă ]a'un:loc, să: paratirisiţi: cu : luare. aminte iraturile mai
ep
: pp

Ă

pi

rimit poruncă

s'au dat în t6tă. ţ6ra şi că aţi

avem

eta

i

tra

ee
azere

zeu

Domnia Mea în 'scire—1813 lunie 28.

Ș

d

în, faptă, să
și aţi pus-o

i

Iar la cinci judeţe 'ot preste Olt s'aii scris, ca condicarii să trimiţă
lună

'fieş-care
po afia
cațagr

cu îrisciinţarea dumnâ-lor

la
ispravnicilor

dumnâ-lui Caimacamul Craiovei, ca dumne-lui Caimacamu să le:trimiţă
la Epitropia Obştirilor. ., „ue:
:
EI
Ie

(Cod. XXIV, fila 59)
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'Vegi anexa VII.

(2) Vegi

anexa

pe

Pilâe

a

VIII...

o

n

e

ce

Tia

către dumnâlor

n.

ii

m

N

i

ni

tai

i

Sa

.

cei

pi

tiovita

.

tip

veliții boeri. pentru,2 întocmirea
E
pai

me

”

ste

ij

a

,

caftanelor.
aie
ds tut

Cinstiţilor şi credincioşi” dumnâ-vâstră boerilor 'veliţi! ai Divanului
Domni6i Mele, fiind că între alte iraturi ale Cutivi milosteniei, care'prin
hris6ve

domnesci

se

află întocmite, este

întocmit și de la cei ce îmbrace

domnescile. nâstre caftane cu cinuri de boeri, după starea. .boerilor, de
la cel 'dintâiii pânăla cel mai mic, dar văgându-se că. în acâstă întocmire nu se osebesce cei ce se orînduese întwacele cinuri de boerii.
halea carii aii şi venituri de cei ce îmbracă caitane de boorii paiaJâcuri, de aceea

poruncim

faceţi chibzuire pentru

dumnâ-vâstră ca adunându-vă.

la un

loc,să

acâsta şi să ar&taţi Domniei „Mele mijlocul în-

dreptărei în ce chip veţi găsi cu cale, ca teorisindu-se de către -Dom-

_nia Mea, să dăm nizamul îndreptării. 'Toleo pisah gpd.—1814, Iulie 29.
|
(Cod. LĂXXIV, fila 137.)

694

”

V."A. URECAIĂ ! -!

sus numitelor Cutii, chibzuină 'ce adaos s'ar putea: face: la .aceste iraturi? precum şi nădăjduim că se va putea găsi (făr' de a se supără
însă vre-un! venit al Domnescei Nâstre Visterii) şi-să arătaţi Domniei
cu Zapciii vătai de: Divan. 1813 anuar 11.
prin anaforă
Mele| _(Pecotea.
apd.)
,
E
a
ţa

-

„tood. LXXID, Ala 100

i

pape

i

Lo

e

fot

080

Pentru îmbunătăţirea venitului” casei 'Vornicieă Obştirilor so! menţine
sub Caragea, taxa de la cununii şi anunie câte 20 taleri de Ia fie-care
cununie de boer mare, 10 taleri de la cununia de hoer de al 2-lea,
5 taleri:de la al:treilea mână şi.:de la: meguţători şi câte: 1 taler: de
la'cununia' de:ţăran din oraș.:(1).:
ia
mii
mai
«
In 1814, în: vedere; că! deficitul: Caselor Vorniciet! | Obştirilor, se:
a
„i
adaog veniturile cu noue: havaeturi. pi
Intre acestea numărăm: i =:
e
„te

a) Câte.10 taleri de fie-care: poleovnie de: „judeţ (de la; 17. judeţe), Şi
“câte 5 taleri deitot căpitanul de.la: căpitănii de!'frunte, iar: de la'căpitanii de căpitănii de mâna a doua căte 2 taleri şi 60 bani.
| Acest venit. se percepe. prin mar ele Spătar. „(2)
Tot prin marele” Spătar, se percepe. și taxa, de. 3 talori-—venit noii-—
- aşegat

în 1814, 'de Ia fie-ce vătăjie: de ţigani

_b)'De
taleri. 60
_Acâstă
c) De

domnescă pi

la: hirotonii din. tus-patru Eparhii câte. 5 taleri de. preot şi
bani'de diacon.
"îti
ia
dare se percepe prin Episcopi. (8) ti
mii
la peile de iepure ce se exportă, câte 6 baniide: fe. care.

d) Asemenea câte 45 de bani de'lafieş-care şoc de sticlățimportată.
Acâstă dare era mai înainte numai de un taler de carul cu sticleimportate.

Se vede. că adăogirea

din

1814, are

în vedere și protegerea

fabricaţiunei sticlei în ţ6ră.
;...€) De

la .t6tă oca

de

câră exportată se decide a se

percepe. câte 9

bani. Asemenea câte. 6: bani. de: lar; tot, cotul: de postav de (6ră. exportat,

(4) -

tit

a

tt

e,

"A: De la tâte 'cărţile ce 'se dai de. la Visteris; pegiţătorilor pămine
ten, 'câte un; taler, „de' carte ; | ai
. 4) Vegi anexa No. IX.

PR

taţi

(2) Vegi anexa Re

„4(8). Vegi'anexa XI.
($) Vegi anexa SIL

A

iata
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tite

i
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a
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De. .la -toţi neguţătorii pămînteni capanlii, irat noi, înfiinţat ;în
(1) .Mai apoi. capanlâii plăteau în itotal 600 -taleri..: :
De la egumenii ce se rînduesc la mănăstirile ţării .şi. anume:
40 taleri de tot egumenul rînduit la mănăstire mare şi câte :20

Ri
... ?
de la cel de mănăstire mică. .
„ 4) Toţi judecătorii departamenturilor din Bucurescă : având 16tă de
la 50 taleri în sus pe lună, aii să dea la Vornicia Obştirilor câte 20
taleri, pe: an, iar cei cu 16fă mai mică. de'cât 50 taleri pe lună, numai
câte 10 taleri. Judecătorii judeţelor celor 17, ai .Sp: ătăriei şi. al: Age
iarăşi numai câte 10 taleri aii de a plăti pe an. (2)...
-:
-4)- In 1814. August după anaforaoa Divanului, Caragea notăr see, că

de Gre-ce acum

se fac..două feluri de boeri kalea şi paia, adică unii

şi. cei-l-alți numai

cu funcțiuni

ad

Cu

mare

aceşti

honorem,

plătâscă. caftanul de cât pe jumătate.

din urmă. să nu

Ş

|

(3)

anevoinţă se fac :încasările , diverselor venituri.

Pentru a

se. putea strînge venitul forte important din vîndările de imobile, ma:
rele. Vornic al Obştirilor, la 19,Ianuar 1814 propune Domnitorului nu-

mirea prin judeţe a câte un boer, cu care să se urmărâscă de aprope
perceperea taxelor, ceea ce Domnitorul aprobă îîn 22 Ianuar 1814. (4)
„Aceşti boeri vor primi ca 16fă geciuslă de la sumele încasate. .
In acecaşi lună şi an marele 'Yornie al Obştirilor propune Domni-

torului mijlocul prin care se pot percepe mai cu înlesnire Si, diversele
|
cele-l-alte taxe şi iraturi. |
iaii “disposiţiunile “acestea: (5)
se
1813
„Incă din 28 Decembrie.
Cu

la timp

luate pentru "perceperea

tâte măsurile

a taxelor, tot nu

isbutesce Vornicia obştirilor, a fi în fonduri. Vitoria este îndatorită
să 'dea și ea “câte 500 taleri pe fie- ce lună. (6),
;
(0) Vegi anexa XIII:
„(2) Anexa

ie "

XIV-

(3). Vegi anexa : x.
(4). Vedi anexa XVI.

NR mi

ED

CI

Ia

II

i

PE II

E

Aa

ia

E

Cp

aceeaşi
'(5) Vegi anexa XVII. 'Ahexele următâre XVIII, XIX sunt deea .veni-

adunar
natură, adecă: „probeză dificulțăţile ce .se întâmpină la
Domnitorului
rea
aproba
aduce
XX
Anexa
lor.
Obştiri
iei.
Vornic
“urilor
înă, cari să
săptăm
pe
ri.
slujito
doi.
de a-se dă în fie-care, judeţ câte
arată

fie însărcinaţi
neputința de
din judeţe şi
" cembrie 1815,
intrând

cu stringerea veniturilor Vorniciei. Anexa XXI
a se percepe taxele impuse polcovnicilor şi căpitanilor
în fine anoxa XXII este un pitac domnesc din 11 Deoprind abuziva percepere de accize de la carele cu marfă

în oraș

şi mai

cu s6mă

opresce

perceperea de taxe de Ja ca-

rele cu provisiuni pentru îndestularea publică.
(6) Vegi anexa XXIII.
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„Un condeiăă important intră de la vornicie de la vitele de.pripasuri. (1)
Incă de sub muscali acest irat s'a dat la vornicia: obştirilor. Pontru
anul 1813. venitul acesta: a fost arendat cu taleri 28.500.
„Se căpătă' 6re-care venit şi: de la scosul buţilor din pivnițe și dos" căreatul lor pe la pivnițe şi magazii. (2).
Profită. Vornicia Obştirilor și de' venitul podului de la A Călugăr
eni şi,
de la Fălăștoaca. (3)..:
" Asemenea

se adaogă

veniturile” acestei

instituţiuni cu geciuala

mi-

lelor. mănăstiresci (4) și mai alos din perceporea a
câte o para la lei
din tâte lefile plătite de la Casa Risurilor.
a
“In fine un venit important este şi acela co resultă
din deciuiala de

la cărămidi,

olane,

nisip: intrate

în oraș, matori ale cari

aveait deose-

bită căutare pentru: construcţiunile de case, co se făcoaii
destul de numer6se în urma cutremurului: şi a incendiului maro
din primii ani ai
secolului şi a: numerâselor arderi parţiale:ce moroii
so întâmplat din |
causa
'Să

construcţiunilor de'lemn din oraş. (5)
ne. ocupăm acum: separatin 'de! diversele

secţiuni „ale Vorniciei

Obștrtor aiară do şcoli, de care am: vorbit: dejă.
it

Da
Prin

.

cu "tâte

Caragsa dă un noi chrisov pentru Casa

acest act Domnitorul amintesce, . că servi
ciul

este dat pe s6ma
încărcat

aaa
.

Casa, poi.

"In Iunie 1813 Domnitorul
podurilor.

„bi

a doi 6meni

veniturile

aleși,

Şi "Gu

podurilor

din „cara unul ţine casa şi este

dosolipsta,

iar 'cel-l-alt

cu

îngrijirea,
- facerea, dregerea şi curăţitul' podurilor.
Domnitorul întăresce din noii

veniturile Cutici podurilor și scutirea

de angării a. cinci sate

de podinari, Cutia fiind ţinută a plăti numa
i dajdia lor, fie-care podinar
fiind. obligat 'să aducă pofio-ce an câte
100 de podine bune și 30 de urși.
Pe lângă

podari chrisovul orînduesce şi un meșter, dulg
her cu 80 alţi
, dulgheri cari sunt posluşnici.pe la „boeri, oră
iamaci, ssait din birnici, cari
c
„vor fi apăraţi de dajdie şi de. angarii, cum.
şi: de taxa Gătră brâsla dul:gherilor. Se fac diverse avantaje acestor
dulgheri „Brin chrisovul ce:analizăm pentru că ei sunt trebuinoioşi, la
tacereca ! din noi a, pavelelor

(1) Vegi anexa XXIV.
„1 (2) Vegi

i

anexa. No. XAVIII.

(8)-Vedi anexa XXX.
e en ei
(4) Vedi anexele XXVI—XAVIL.. .

(6) Vedi anexa XX,

ratia
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ale . Bucuresdilor, după sistemul . de

pavare uzitat în. Iași. Acest sistem constă în accea, că grindile se puneaii de-alungul: iar nu de-a curmezişul. stradei. La asemenea ;pavare nu erai. de ajuns podinanii vechi, ci trebuiait dulgheri. (1) Dăm în ac-

tele de la anexă lista dulgherilor:rînduiţi.la 28 Iunie. 1813... .. .; i»
„In f6rte:prâstă .stare ajunseseră .pavelele orașului: chiar șŞi: în cele
patru -principalo căi de .comunicaţiune. Acâsta.. o: constată;va însuși.
Domnitorul prin următorul Pitae domnesc:
ă

IO. Ioa

Gheorghe Caraj ea Voovod î „gospodar zomle Piahiscoio.— ERE

Cinstiţilor

Bane

,

și crediricioşi boerilor ai Domniei “Aole; diimn6- tale” Vel

Constantine Filipesculo! şi 'dumnâ-tale Vel'Dvornice Radule Go-.

-

:

„lescule, fiind-că. podurile cele :mari 'ale,politiei:ai ajuns la o stăre f6rte :
prâstă precum şi înşi-vă dumnâ-vâstră este „vădut, iar mai vîrtos:po- :
dul Mogoş6ei, carele” esto cel mai, trebuincios; de aceea cu deadinsul
-poruncim dumnâ-v6stră, ca împreună cu, dumnâ-lui Vel Vistier Ioan .
Moscu Nazârul 'casci podurilor, să chibzuiţi ori-co mijloc veţi socoti 'a
fi destoinice şi 'înlesnitor de a se face: negreşit estimp podul Mogoş6ei
şi făr' de zăbavă să: „arătaţi Domniei- Mele prin: anaforă. Tolco “pisah

-gpd.—1813

Mai 7

(Pecetea

i

adp.) (2)...

zae

.:

E

i

E Ia

4

aa

a

„In interesul îmbunătățire parelelos sunt date” aceste acte: i
E

Iă Ioan

!

pt

.

PI

Gheo: he. Caragea. Vozvod î Gospodar. zemle Vlaiscoie.

“Dumnâta

Vel Vistiere, să se facă “poruneile Domniei

Mele. către

dumnâ-lor. ispravnicii din sud Ilfov şi „din sud Vlașca, spre a păzi în- -: |
tocmirea chrisovului Doniniei Mele, și împotrivă să nu se facă 'supărare podarilor, ca unii ce în: adevăr sunt tebuincioșt pentru' lucrul
podurilor

politie

15

o (Pecelea gpl) 6)
.

Ei

Prea

“Cu plecată
mită

de

Mart: 18... i

otite,

fe ea

LI

m
.
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.

ţ

pa

Tălţale Dâmne,

.

Da
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1

e

”

gi

"Vel

iati

ia
Losotăt."

a

”

a
ni

Mai

pie

anaforă arăt Mărioi: Tale, că “Gasa. poduzilor este întoc-

are Polcovnic.de: pod

cu

podari.

ca..să fie

orînduiţi. pentru

trebuinţa

150 de .podari, bez câte

podurilor mari

şi orînduiala este

fieş-care, .cari

numâi pentru aceste, locuri: slujese, deavând

cincă locuri: la: trei. căpitani la fioş- care. şi câte un loc la trei ciauși la
y

-(1) Vedi

anexa

(2 Cod. LXXIV

XXV.

fila 45 v. :

(3) Cod. LXXXIV pag. 30.
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leafă,:nici nimic, şi din trecuta năprasnica bâla

ciumei

ce ai fost ai

rămas numai lude 80 de-podari în sud Ilfov şi în sud Vlașca. După
trebuință şi după lipsa podarilor. acum la : așegămîntul Bucurescilor

ce s'aii făcut s'aă mai adăogat încă 100 de.podari însă holtei și 6meni
cu meșteșug, băcani, croitori, grădinari, cei mai mulţi cari nu sciii ce

va: să gică lucrul -podăriei, şi cum aii audit, de-podărie unii ai şi fugit.rămâind greutatea: lucrului tot:la: podarii cei vechi, cari după poruncile prea cinstitei Visterii ce s'aii dat pentru cei ce sunt pe afară, a
se da la bir, cu acest cuvint se supără şi podarii la bir, ci fiind că ei
nu sunt ca alte bresle, âflându-se cu doosebire, ca unii ce slujesc şi
diua

şi noptea

în. trâba

podurilor, ; se cuvine

ca

podarii

să

fie

ne-

strămutați din orînduiala. lor. şi apăraţi. de .tâte. cererile şi podvedile,
“acum. după trebuinţa ce este, polcovnicul de pod: de-o parte îi supără
Şi. îi aduce la rînd'la lucrul podurilor şi: pe de 'altă parte zapciii, pe
afară îi supără de bani de'bir şi: la podvedi, şi mare chedez şi izmint6lă se. dă la tot lucrul podului, ; căci 'cu supărarea, acestor podari. vechi
mica. lor. copilărie, meşteşugul

„ce. sciil din

podăriei, “neviind. la lucru» .

mai alaltăeri, după trebuinţă, aii fost silită Casa: podurilor de ai pus
dulgheri cu plată de bani de aii lucrat podini şi ai astupat găurile

după podul Mogoş6ei. Luminate Dâmne, acâstă trbă a podurilor este cea
mai mare

trâbă şi, obştâscă trebuinţă;, când nu va fi. podari din destui

și cu meșteșug, nici odinidră
orînduială bună; care pentru

nu se pote păzi nizamul podurilor cu
acâsta' mai. în trecutele dile şi toţi dum-

n6-lor veliţii boeri ai făcut arstare prin anaforă la schepsisul podului
tirgului

de. afară, die şi „pentru podari a fi nestrămutaţi din orînduiala

lor, şi apăraţi de podvegi şi angarii, întocmai după cuprinderea luminatului: chrisov al Inălţimii Tale. şi. pentru acâsta şi dumnâ-lui Biv- vel
Vornicul Iordache Slătinânu prin anaforă. aii făcut. arătare: trebuinţa
podarilor

ce are

Casa

podurilor, de

aceea. mă

“ socotâscă de către înalta înţelepciune
câtă

este

de mare,

da luminată

şi să se reverse

poruncă

ca şi podarii

rog .Măriei Tale, să se

Inălţimei Tale acâstă trebuinţă

milostivirea Măriei

din

sud

Ilfov

Tale

cu a se

şi din sud Vlaşca,

după luminat chrisovul' Inălţimei: Tale să fie nestrămutaţi -din orînduiala lor! şi apăraţi! ide podvedi, precum aii fost şi până acum, ca unii

ce sunt podari vechi 'şi sciă - meșteșugul podăriei, căci -când 'vor:r&mânea acești 'podari la bir, 'atuncă .nică:un:: lucru: sati! meremet nu.se
pâte a se mai-face la poduri; 'apoi cum va f buna: milostivire a Inăl-.
țimei

Tale.—1815

Nicolae

Trăsnea

Martie
de

la

18.
Casa

Podurilor..
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din noii 1ui Ioan : Moscu :Nazirul

Casei podurilor, despre :prâsta stare. a'podului Mogoş6ei şi-i cere, ca
cu un cs înainte, să facă. cuviinciâsa „silinţă: a înoirei.podului;Mogoș6ei, ca: cu. acest mijloc să se: înlesnâscă . şi:'dregerea. celor-l-alte poduri (1
eu
ag
aa
at il

- Cele: două:poduri cari mai urgent se 'reclamă;a: fi: reînnoite sunt:
podul Mogoşei işi podul Tirgului-de-afară.:
îi ci
e
“Cu. tâtă: sporirea
de taxe în favârea' Casei podurilor nu se ajung
bani pentru facerea

din noii:a

acestor: poduri;

Divanul

domnese

prin

anaforauade'la 11: Iulie 1814, -arată'Domnitorului, că pentru singur podul :Mogoş6ci: trebuese 109.700;
de. taleri - şi :că veniturile Casei :;podurilor! sunt numai.de

96.500

taleri

cu

tâte că -s'aii.:inal impus

o dare

'ad-hoe pe scutelnici :și posluşnici: Deficitul de.:13.200 taleri Domnitorul
încuviinţâză să fie: acoperit prin un; împrumut al: Casei: podurilor. (2).
1

;

tea

ii

Da

ante

„"(1) Vedi anexa XXVI. :: n ii te
et
e
(2) Anexa XXVII. Iacă acțe relative la .acâstă.pavare:
.;:,
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.
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Caragea
Voevod i gospodar zenle vlahiscoe.
,
aaa
ae
pd

ar&tarea
'ce ne ifac printr'ăcâstă: anatora 'dumnâ-lor veliţii boeri,
Domnia

Mea

voie

de a se vinde

iraturile: Casei podurilor

pe alţi

trei ani viitori, şi poruncim dumnâ-tale Epistatuleal acestei Case, să
mergi la. faţa locului, unde faţă „cu vecinii răzăși, i cu vîndătorul şi cu
din partele, „să faceţi urmare întocmai
cumpărătorul saă ,cu,;vechil:
mai

precum

jos,se a aţă, pentru care, orînduim

şi mumbaşir,, pe, sluga

e

Domniei. Mele .....,...,.+ porţărel. 1815,Lulie 16, ,:,
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După :luminată ;porunca .Măriei Tale ce-mi se.dă la..anaforaua Săr- .
darului; Nicolae “Trăsnea .epistatul. Casei ;podurilor, am. văgut arătarea
ce face,:cum. că,:după luminata porunca Măriei Tale, dându-și. socotela
înaintea :n6stră

pentru ;cheltuelile: ce; ati .curs. în. anul trecut, la, facerea

odului. Mogoş6ei şi. la 'alte trebuinci6se. lucruri aii. rămas casa datâre
nâstră ce am făcut Măriei
taleri 56.494,. precum se arată în anaforaua,

“Tale la

6 ale.trecutului.

Fevruar,

iar, cu. plata: mai ;mare-băşei. ce-i po-

runcit:de Măria. Ta, să-i plătâsă de:podină po. taleri 3 după contract,
sai. făcut datoria. 63.316 taleri bez dobânda lor i. cheltuiala ce -aii curs

de la Ianuar 'întâiii; şi cum că;;acum când s'au început lucrul: podului
„Mogoşâei spre săvîrşire i s'aii poruncit de către Măria Ta casă se
Casa și cu alţi bani cu dobândă spre, a se. isprăvi -podul
împrumute.
negreşit, dar n'aii

stătut mijloc a găsi bani împrumut,

decât .gice, că

A." URECHILĂ
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- In' anul: următor luna: Martie . pentru: facerea 'podului. Tirgului-deafară

la'o dare 'extraordinară,

se: recurge

tuturor .oră-

ce se, impune

şi prăvălii, sai ţin. odăi pe Ja mânăstiri și ha-

şenilor: «câţi aii case

nură, adecă: n6muri, mazili, postelnicei, cumpaniști, ruptași, străini, preoţi,

diaconi, scutelnici, posluşnică, slujitori, i sudiţi, toți de obşte (afară de
„boeri?):să:dea ajutor.:la facerea acestui pod
; de la :taleri. 5--pânăla
taleri 3, după starea fieș-căruia.» Asemenea se' percepe 8.000.
de taleri
de la neguţitorii din Curtea veche,;.<ca- să se facă din noi podul.de
„acolo de la pârta din sus: până. la pârta.din jos, cu: şanţul». (1) ..
"--“Ciudată este procedarea boerilor 'de a aruncă,;:
încă .în' 1814, o altă

dare: asupra tuturor neguţătorilor; cu care să se ajute: Casa podurilor
„la prefacerea podului Mogoşsei şi a: Tirgului-de-afară.; Divanul .propune

lui: Caragea,

fiind-că nu'se

ajung bani.

pentru. aceste

lucrări, cu

„tâte. că s'a pus darea ad-hoc şi: pre scutelnici şi pre poslușnici, ca să
fie obligaţi neguţitorii din Bucuresci a cumpără și plăti 5.000 de po_dine, care, prisosesc din cele tăiate pentru repararea celor două strade.
Boerii dic, că neguţitorii
să plătâscă câte 6 taleri de podină, care pe
Vornicie o costă numai2 taleri, așă că să rămână un câștig de 4 ta-

„leri la podină. Scuza unei asemenea ciudate
"când, că

acele. 5.000.de podine, se

strade lăuntrice din oraş.: (2) -

afacerio daii boerii gi-

vor întrebuinţă

la repararea de

a

a

de se va găsicu căle de către Inălţimea “Ta, să sc vîngă tâte iratiurile ..
Caseipe alţi trei ani viitori cu toţi banii pe 'şin, spre a se 'mai uşură
casa de datorii să nu se mai însărcineze
„Deci fiind, că prin

mai

sus

cu dobîndă;

numita anafora

la 6 ale trecutului Februar, este chibzuire
se împlini de la cei ce-i arţtam

ce am

îi

făcut Măriei Tale

făcută de : taleri” 107.744

printr'aceeaşi anafora, 'din care

a

scă-

dendu-se: taleri 31.192 pentru facerea podului Târgului-de-afară, ce eră

să se facă

est-timp, i taleri

56.494

datoria casei după

socotâla

ce şi-aii

dat epistatul, a cheltuelei podului Mogoș6ci şi altele, mai prisosesc taleri

20.058,'cari! bani gicem

întwacea

anatoră ' să -fie'pentru

emeclicul' po-

darilori alte întâmplătâre: cheltuoli! de peste: an' şi lefile celor. ce: slujesc Casei, iar ceea 'ce 'va'iprisosi 'să: stoa în păstrarela Epistatul Casei

podurilor; de va: fi'plăcută

Măriei “Tale acâstă''chibzuire-a nâstră 'de

„atunci se va-'dă luminată poruncă de:a'se pune în lucrare, iar nefiind

* plăcută: şi se; va găsi: de către

Măria
Ta de a se vinde

iraturile

podu-

rilor pe alţi 'trei 'ani viitori, precum cere epistatul, seva dă' luminată
”. poruncă, ca: să se vîndă, însă vîndarea
să se facă. la cochiivechi chiar
inaintea n6stră, iar hotărîrea rămâne la Măria Ta.:1815 Iulie 30.

Dumitru

Vel Vornic.

Racoviţă, ' Const. Bălăceanu
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po
ved& mai la vale. cum se. transformă acestă propunere. în
a şi mâl grea: pentru .neguiţători.
......:.-,
ir
poti
una
în:1816. aflăm. pregătiri. mai: seridse pentru „refacerea „podului 'Mogoşdel. şi a Tiîrgului-de-afară.. (1).
sii
„ O:dificultate; destul. de mare se nasce din întrerumperea comunisațiunii pe cele două strade, cari aii a fi reparate. Pentru înlăturarea
acestei dificultăţi: Caragea oidonă,; la 29 Iunie:1816,: dregcrea drumuriloi,ce sunt. etv:apropiere
'de :aceste: două poduri, pentru
. neîntreruperea comunicaţiunii, cum şi alte diumuri laterale. în comunicaţiune:
cu podul Tirgului-de-afară și cu al Mogoş6ei. La reparaţiunea, şi îmbunătăţirea unor:asemenea drumuri „laţerale și astuparea băltăcurilor

după ele: cu 'lemrie şi gunoiii, Domnitorul

ordonă, să

fie. întrebuinţaţi

„scutelnicii şi posluşnicii. (9):
ii
i tite
CITE
“In Mai 1813:aii început -a se.'agită. întrebarea. reparării. podului
Mogoşei. «ca “unul ce este mal

c&torii pre: dînsul»>

. trebuincios,

căci

urdină:

o

mai-toţă tre-

şi-s'a hotărit: «să :se facă după. făptura

|

podurilor

din. Iași> La data :acâsta 's'aiă. prezintat Domnitorului, devizul de materialul de lemn ce urmă să se tae din pădurile. mai multor judeţe (3).
Dar văqurăm 'câţi ani trebui pentru realizarea lucrului !
: Podul: Mogoş6ei 'refăcându-se cu .podine. noui și anume

după modul

cur: erai i podurile -la Iaşi, ca'o covată:cu scurgerile la mijloc, este
considerabil înălţat: pe- margini, aşă că pe alocurea. eră pericol. să nu
se ;r&stârne'trăsurile peste marginile podului. Caragea Vodă, în 6 Iunie, :
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„1.400 este podul,
stasijin
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2.000 atâtă cherestea trebuesce pentru acest „pod.
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8.8.533 atâta : “cherestea. trăbuosce: la aceste ponturi,
(e) Vegi anexa XXX. DIE
""(3) Vegi anexa XXI,
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semnalând acâstă împrejurare Vorn. Iordache Slătin6nu Nazîrul Casei
podurilor, îi ordonă, «ca din podinele cele.noi, cari. sunt prâste şi: nu
intră la: pod,:să-i: facă: parmaelicuri. şi: pe de: o. parte şi:pe de-alta a
acelui pod, numai pe la acele locuri unde- nu vor fi case: pe lângă
pod, ci :vor. fi maidanuri deschise, ca'să nu se. primejduescă buţeile și
caretele

ce trec»

E

:.-.:

E

IN

: Pentru scurgerea apei 'erait “făcute un număr considerabil de puțuri.
"In același: pitac Caragea :ordonă şi oprirea de: aruncări- de gunie
pe'pod, saii depozite de lemne, icherestele. :.... .::; i ii
tii:
-“'Acelaşi: pitac arată - Și gr6snica

podul

'Tîrgului-de: -afară.

- pod: fârte

stare: în care, la. 6; Tunio

Imsuşi: Vodă. Pa vădut, trecând pe la. acel

stricat la câte-va: locuri, încă

şi boi de: ai locuitorilor. căduţi

printre podine şi picidrele lor frânte. (1):
Dintre 'boerii 'cari: ait lucrat la - prefacerea
ş6ei,'saii cel: puţin

cari

1814, eră

'
pavelei: podului Mogo-

.aii pregătit lucrările : necesare,

putem

cită

pentuu
anul :1815 pe Iordache Slătin6nu. Acesta este numit, când Vornic
al: 'Obștirilor, când: Etor al podurilor politiei. “Titlul -acesta de: alimintrelea: este indiferent.
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Acest boer găsi:un mijloc: minunat. dea: câştigă cevă Dani cu mat
uşurinţă. "Când:Caragea: aprobă precum mai sus arătăm, că neguţătorii
din Bucurescă să fie obligaţi :a: cumpără cele 5,000. de: podine plătind
casei podurilor "un: beneficiii: de 4 taleri: de: fie-care podină, Slătin6nu
oferi: un leii: mai'mult de podină, în aparenţă. pentru a scuti: pe neguţitori de asemenea havalea, dar în realitate pentru de a vinde mai
apoi aceloraşi neguţitori podinile cu preţ mult mai mare. Neguţitorii
n'avură în cotro când Vornicia obştirilor adică tot Slătin6nu îi obligă
să repare

pe contul lor, stradele

din

oraș. De unde „podine

de nu

de

la boierul Slătinânu.
In anexele ce se raportă la edilitate, lectorele pote! urmări 'diverse
reparări de strade, precum podul, Calicilor, podul de la Hanul Zlătari
la Curtea domnâscă cea arsă, podul din colţul zidului hanului Golescu
până la Crucea de peatră din zidul caselor Brâncovânu, adecă în josul
dealului Mitropoliei, podul Șerban Vodă, astuparea de. ;bălticuri, (2)
sa
piete

(1) Vegi

(2)

anexa

Pitac

sub XXXII

câtre

după Coă. LAIV

dumne-lui

Vel

fila 15 %.

Vornic

|

m

oi

al: politiei! aaa

ca să îndatorescă pe mahalagii 'acelei părți, ca: să se: astupe «o
grâpă de la capătul podului Alogoşsei,
ei

“ Poruncim Domnia Mea, dumne-tale Vel Vornice al: politiei, ca îndată
ce vei primi acest domnescul Nostru pitac, făr' de altă zăbavă să. .0-
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scurgerea apelor care se îngrămădese

.

103

de la Herăstră : la .cişm6ua lui

Mavrogheni, de caşunâză mari nordie ete. (1.
ci,
„. Incă în August 1813 Domnitorul ordonasă lui Moscu, să insărcineze
pe Nicolae Trăsnea, să. inspecteze tâte stradele:
din mahalale a căror
poduri eraii. întreţinute de proprietarii. din acele strade şi să se :oblige
aceia de a le.repară pe contul lor. (2)
tea
apr

pu

rînduiţi- a 'se astupă de către mahalagiii părţii “locului o: gr6pă' câre
s'au făcut la capul podului Mogoş6ei, tocmai acolo unde se sfirşesce
podul şi se începe câmpul; zăbavă însă să'nu se facă câtuşi de puţin.
Tolco pisah gpd.—1813 Iulie -8.

(Pecetea pd.) . .

SE

-..

i

„-

ra

"food. LĂXIV, fila 66)
(1) Ja Ioan Gheorghe Caragea „Voevod i gospodar zemle Vlahiscoie.
Cinstit şi credincios boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta Vel Vornice
al -Obştirilor, fiind-că în capul podului Mogoş6ei este loc jos, unde. se

strînge. apă după muchia despre Her&străii şi se face un noroiii fârte

mare, care, zăticnesce, şi, dă cheder trecătorilor, :poruneim. dumitale, ca .
luând împreună. atât pe inginerul, cât şi, pe.suiulgii,
să mergeţi. la faţa
locului, spre a face chibzuire, prin.ce parte de loc sar putea scurge mai

cu înles
? cu.nire
ce: mijloc şi câtă cheltuială

Domniei .Mele .prin anatora, ca. să dăm

pisah

gpd.—1815

Martie

22. .

apoi

|

n un

(Pecetea. apd.)

(Cod. LXXIV,
I& Joan
Dumnâ-ta

agă, fiind-că

'Tolco

Vel: Logofăt, ..,.
tt

fila 189 +.)

Gheorghe: Caragea
Vel

trebuesce:?. şi să arăţi

cuviinci6sa poruncă.

Voevod î Gospodar zemle Vlahscoie.—
podurile

de

prin

târg

ca: să le facă: cei ce aii:prăvălii.
şi. case. alăturea

(care. sunt datori

cu ele) aii ajuns

în

-prâstă stare sfărîmându-se cu ..totul, în cât ai ajuns:a rămânea ne-.ămblate, de aceea. poruncim: Domnia. Mea, să îndatorezi
:cu străşnicie
pe toţi aceia, ca făr de altă zăbavă să facă tâte acele poduri de prin

târg și până

în dece

dile să aduci Domniei Mele respuns, că aii şi în-

ceput a le face,'făr” de

a'le primi

nici un cuvînt de pricinuire. Toleo

pisah gpd.:-18183 Decembre 13. : :ip
: i
i
e
(Cod. LXXIV, fila 9)
i
pa

i

LN

i

(2) a Ioan: Gheorghe Caragea: Voevod i gospodar zemle vlahiscoe.—
cva
Mal

-Dumnâ-ta: Biv. vel:vist:'I6ne Moscule epistatule al Epitropiei: Obştirilor, fiind-că cele mai multe poduri de prin ulițele târgului. şi a -mahalalelor (bez podurile mari) sunt fârte stricate. şi fiind-că” de acum:

înainte când se apropie iarna urmâză

a începe şi. ploi, când nu, va fi
*

s

TO

-

a

Mii

URECHIĂ -

III se pote. vedea și acte arătând abuzuri să- .
“In: anexele XĂKIV
vîrşite de. impiegaţii cari primâii podiniele de la podinari. Se vede că
unii din acești. impiegaţi nu prea eraii de bună - "credinţă în -„păstra
rea! acestui! material, ba chiar aii- vîndut.din el.
: Sunt în! acestea anexe şi câte-va acte cu referinţă la tăierea podinelor şi transportul lor, cum şi la 'reclamaţiunea': unora: din ţărani,

cari ai tăiat şi bransportat podine în contul: neguţătorilor din strada
Scorţarilor ete. că, nau fost îndestulaţi cu plata cuvenită, (.
A

a

a

Curăţiv ea stradelor.
pi

'

n privinţa. cur ăţirei stradelor nu aflăm sub Caragea măsuri spe_ciale noue.;:In:timpul când se lucră podul Mogoşâei. din noii, după
sistemul Iașilor, Caragea dete următorul pitac:
î

Pitac căire vor micul de poliio.

a Joan Gnzorghe Cara gca Voevod j gospodar zemle vlahiscoe.
. Cinstite 'şi credincios boerule al Domniei Mele dumnâ-ta Vel dvornice
al politiei, până. a se face orînduială de podarii cei trebuincioşi pentru.
curăţitul şi măturatul: podului: Mogoş6ei, poruncim dumn- tale, să orînduesci: câţi-vaşi dintre: 6menii: politiei, pe t6tă dgiua, ca să „curețe

să măture

şi

surcelile ce. se fac din'lucrarea podului, precum şi surcelile

ce vorfi: pe podul ce s'ait'săvîrşit, căci stând acele surcele saii alte
gundie asupra podului şi ploând, ţin revenslă: şi. umezâlă şi se putre-

zesce podul. Tolco pisah gpd.—1814
(Pecetea

gpd.)

(Cod. LĂAXIV, fila 125.)

Iunie 7.

ae

Vel

Logofăt.,

Aaa

Deja în: 6 Iunie 1814 Garagea ordonasă cele: următor:
“i a. Ioan. Georg'ghe Caragea. Voevod 4 Qospodar zemle uldhiseoie.
-Cinstite şi: credincios boerule al Domniei Mele dumnâ-ta Vel agă, primind, acest

domnesc al nostru pita, poruncim dumne- tale, să publica-

podurile; drese. va:i pătimi nobodul de Obae: "ae! aceea să orînduesci
dumn-ta: pe vistierul Nicolae Trăsnea să se încungiure prin t6te ulițele
şi unde va găsi podurile stricate, să îndatoreze negreşit pe împrejuraşii și. mahalagii, ca făr' de zăbavă să dregă Şi să-și meremetis6scă

podul, iar. când” vre-o „unii nu se. vor supune, să mârgă, să arăte ia
dumnâ-lui Vel agă, ca să orînduiască un zapciii cu slujitori a sili pe.

-unii ca aceia
August 5. :

și făr? de

(Cod. LXXIY, fa
o Vegi anexele Lav:.i

voie: a- Şi drege podul. Tolcoo pisah
eter

59) ma
a
a

spd 1918
|
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risesci'.către :toţi :locuitori, prăvăliași i.cei-l-alţi,. ce :aii . case. pe:lângă
linia podului Mogoşei, din semptul. Agiei, ca: nimenea;
alte murdalicură
să nu îndrăşnâscă;a.mai aruncă pe pod, lături, ori gundie, sati: asupra podului să ţie cherestele, ori- lemne pentru trebuinţa 'casei sale, ci. să-şi
facă

înlăuntru

în

curtea

sa, iar

ori-care

se va

dovedi

şi

se va

găsi

urmând împotrivă, pe unul ca :acela, să-l: cerți. cu.bătaie chiar-acolo în
faţa locului; pentru, care. acâstă: curăţenie a podului, s'aii poruncitişi
polcovnicului :de pod,'ca să aibă îngrijire şi când'va vedea'pe 'cinevaşi
urmând în potrivă să vie'să-l ar&te la :Agie. Tolco pisah gpd. — 1814
Iunie 6.:..; e
;.
ce a
[e
a Aa
Ice oi
i

(Peceiea apă).

pi aia

ind

i:

ă
n ii

et

tate

tat

pt

i Vel Logofăt (1):

Datarea

cotatii

o

said

„Tot în acstă di Domnitorul, apropozit de. podul. “Tirguluide. afară,
ordonă! Nazirului: podurilor, ca prin polcovnicul + de: poduri să! dea: de
scire: “locuitorilor” prăvăliași, și celor ce ai: case „pe lângă pod, ca nimeni

de „acum înainto șă 1nu îndrăsnâscă, a mai

aruncă
a
„pe, pod

lături, sai

gunde, saii, alte „murdalâcuri, io ri 'cheresiele, sai lemne să ţie pe. pod;..
căci ori-care se, va: dovedi; urmând . în: potrivă.:s'ait. poruncit lui: Vel

Spătar. Şi !dul Vel: aga; ca! săl pedepseșcă pe acela chiar:acolo' în' faţa
pui

se

iai cevă

i

at bitii

'măsură

pa
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Pt

miti

eii

ri beca umi

do
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1ogiilui. e)

pai

i
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pi

i

de! cur ăţire! în "oraş Și: “din. ocasiuneă tristă “a

ai

iii

agă,; chin că! pentru năplaspică

bâlă a

i N:
Di

| ciumei. Agelsa cu: următorul pitac: arin ia.
„4818 Tulie, 18. Pitac, la Xel

cinarea şi curăţenia ei, poruncim, ca dumnâ-lui. Vel aga mergând prin
târg, să pue a se ceti pitacul acesta întru audul tuturor ca fieș-care
neguţător,

:săii: neguțătoiași;; să?şi: facă iși din partea lor cuviinciosa! cu-

rățenie şi :păză, 'metahirisindu-şi neguţătoria - lor făr 'de'nici '0' “Sfială;

iar: ferâscă Dumnegeii mai „înteţindu-se” Dâla, vom face! deosebit ] scheia
tt
tea
ti îti poe
tra
pa
ot pe
ep
psis. 6)
|
iat
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citiți
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Un ciudat mijloc: de a;se ţine! curaţă , strada:-Mogoşoei. fu. oprirea
carelor: încărcate. de. a circulă pe el t6tă veara.:; Acela fu pitacul:din 6
a

Iunie; 1814: tat
ti

bati
ia

tea

Pat

ce

azi

at pasta
iat

aj

o

bo

2 J
ta AU i
a IRI
temi
(1).Coâ.'LAXIV, fila 496.
a
at
aa
(2) Vegi anexa XXXII.
„acest
de ce
„(3) Cod, LXXYI, fila 50. Mai, dăm: înp anexele capitolului. și alte, pita
,
fel, din 1814 (vegi anexele” relative).
P. A. Urechiă.—Tom.X.—Isloria

Românilor.
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":Prin. acelaşi pitae să prohibă 'sub. pedâpsă:. de: bătaie (dar:nu se
spune.
că :şi pentru boerime) aruncarea pe podul Mogoşsei: de gundie
-seaii: alte murdalicuri,

ori cherestele,'seaă lemne să: ţie pe pod, ori

var.

ei

;.-.Eaca şi: acest ordin:

Data

i

on “Pitaei către dumnie-lui: Vel spălarul ca să dea poruncă":

i la mentă domniei-sale

; „cară. cu, lemne,
a

Mace

de:a nu lăsă să. între pe: podul: Mlogoşoei

cherestele şi: nici

„iu

uita

altele nimic,

Poduri
şi mahalale... .

4

“Jo

Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod îi gospodar

:

ci prin „cele-l-alle .
,

a

facuta
,

zemle

Vlahiseoie. '

Cinstite işi credincios boerule al Domniei Mele dumnâ-ta Vel spătare,
fiind că acum ulițele din mahalalele ce cad în prejurul podului Mogoşdei :sunt drese,: poruncim 'dumnâ-tale, ca căpitanului străjei ot 'capului:podului:: Mogoş6ei,. să i se dea strașnică. poruncă, ca 'de;acum
înainte până la viitOrea tâmnă când. începe ploile şi nordele,;să
nu
mai lase.a intră
pe .pod cară cu lemne, cherestele, finuri, buţi, şi cu
ori-ce alte poveri, ci să le abată a intră prin ulițele acelor mahalale
şi osebit de acâsta să publicarisesci către toţi locuitorii prăvăliaşi i
cei-l-alţi, ce -aii case pe lângă linia podului Mogoşâei, ain semptul Spătăriei,:ca

pe pod

nimenea

de

acum

înaintesă

nu

îndrăznâscă

a, mai

aruncă

lături, oră gun6e, sai alte murdalicuri, ori cherestele, sai lemne

să ţie pe pod, ori var să facă asupra podului pentru trebuinţa casei
sale,ci. să și-l facă înlăuntru în curtea
sa, iar. ori cari se va. dovedi
şi se va găsi urmând împotrivă pe unulca acela să-l certe cu bătaie

chiar acolo în faţa locului pentru care acâstă curăţenia a podului 's'aiă

poruncitşi polcovnicului, de pod, ca să aibă îngrijire şi când
va vedea
pe cinevaşi urmând. impotrivă să 'vie să-l 'ar&te 'la 'Spătărie. 'Tolco

pisah gpd::1814 Iunie 6.

stii

ivi (Cod. "LXXIV, fila 26 9)

e

j

ui

iata

Mithra

tu

iba
rit
“
ea
i
pe tic
„In 1814: Caragea revine. pentru un moment, la:sistemul.
de. curăţire
a podului, Mogoșâei, dejă încercată, mai:.ales sub. Muscali: curățirea
prin cară făcute special pentru acest scop. Deosebirea este, că aceste care

ai a fi a unor scutelnici, făcuţi cu pecetluituri domnesci anume pentru

curățirea, disei strade. Divanul propune lui Voâă, în 6 Iunie 1814, fa-

cerea acestor'16 scutelnică cu cară cu boi, având târnurişi lopeţi.. Aceştia
„Vor
fi 'Jegaţi, adecă' alipiţi la casa podurilor şi vor. intră la tr6bă'câte
8 pe s&ptămână,

spre

a mătură

şi curăţi

podul

şi gunoiul! ce: va 'eşi

să-l încarce în cară şi să-l scâță afară din politia Bucurescilor.
.
Divanul promite că după ce se vor reînoi podurile. și: pe. alte strade
remâne să chibzuim şi pentru acelea.
Ei
iii

Cu acâstă :ocasiune "Divanul 'cerg reînoirea oprirei: aruncarei
de gu.
e
pac
Ta

EL:
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podul :Mogoşâei, a:tăierei de lemneşi a:-depunerei de mate-

de:zidărien:
.

ruIn-ifine

i

e

Divanul revirie “Şi

to

ta,

asupra mijlocului.de a.se-lumină: podul

nou al!Mogoprin.
ș6ei:
felinare -aşedate diii 7:în'.7:case,-pe stîlpi înalți

de 1:/, stînjeni (1).

(1)

ilacă':aceste
.
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i
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a
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pp teap !
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***:1a Ioan Georghe 'Cardgea : Voevod î'gospodar'zenle Vlahiscoe.
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anaforaoaaeâsta

boccece
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mi
suite

pi

a dumnâ-lor

pe

veliţilor. boeri,.o

întărim' Domnia”
Mea şi poruncim, 'atât dumnâtale
Vel vistiere, de a se

face acei 16 scutelnică -curăţiţori ai podului”
cu urinarea de mai jos arătată, 'cât şi, dumnâ:tale' Vel logotete. de "Țera-de-sus, ca;.pentru tâte
cele-l-alte să 'se' facă''domnescile “nâstre' pitâce întocmai poruncitore
către dumnâ-lui Vel spătarul i către dumne-lui Vel agă şi către epistatul podurilor, pentru facerea stilpilor, care să se facă din podini

vechi, “iar nu din cele 'noui.:—1814'"Iulie'12.::
(Pecetea
spd.-)
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„Prea „Inăl jate. Domne,..

_îCu prea plecată .anaforă arătăm. .Măriel Tale, :că pentru podul:Mogoşei, ce:s'ait făcut

din, noi, trebuinţă:este: a pururea

măturat şi, la. acesta ni.se. pare că-ar

trebui acest

să fie curat şi

pod să aibă 19 cară

cu boi. şi.cu .târnuri i.lopeţi, însă opt cară, să intre.de rîndla o săptămână şi alte, 8 cară în; altă -săptămână,
şi .fiind.buna rivnă a Inălţi-

imei-Tale ce este asupra lucrurilor. celor de folos,:ne rugăm Măriei Tale,
ca să te 'milostivesci şi prin luminată;poruncă, de aci din politia. Bucuvescilor să, se _orînduiască.a ,se face aceşti:16, scutelnici. cu -pecetluituri,
cari să. aibă cară cu; boi, tirnuri şi lopeţi.
și :să fie. legaţi. la' casa po-

durilor
.a întră; pe „t6tă: săptămâna, câte opt cară:a mătură,şi: a curăţi

podul şi gunoiul ce va eşi să-l încarce în cară şi; să-l scotă afară din

„politia Bucurescilor

şi aceşti scutelnică

să fie

aptraţi

de ori-ce

anga-

vale i. podvedi.şi alte cereri ce va eşi, spre a nu se întâmplă vre-o
pricinuire la curăţenia podului, apoi rămâne iarăși când se va: săvîrși

facerea celor-l-alte poduri, să chibzuim şi pentru acelea şi atunci prin
anaforă vom arătă Înălţimii Tale; asemenea-mai ar&tăm, că prăvăliaşii
cei ce locuese pe podul Mogoş6ei și pe de .0o parte şi pe de alta, după

răul năravul lor, obicinuesc înaintea prăvăliilor de aruncă, lături și
gunoiuri,. cuni işi: când" aii trebuinţă de..lenine. de foc 1e descarcă pe
“pod şi!

acolo: le: taie, „aşijdereaşi când. fac meremet prăvăliilor sai la

case, aduc 'de descarcă nisip, var, cărămidă pe pod și ,după..pod îşi
“fac gătirea 'măteriei 'şi'se apucă de lucrări, câre tote acestea nu puţină
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„Evreii. sunt acuzaţi. adese:că
Aducem

aci, ca note, nisce

URECHIĂ

nu sunt '6meni:iubitori :de

acte din

care se vede

curăţenie.:

cum o mănăstire din

Bucuresci, cete. ca; uri creştin care are.casa
pe locul Mănăstirei și lârigă
ea să:nu:le.pâtă. vinde la Evrei; căci: ei îşi aruncă: riiuirdalîcul lor. în
curtea biserieci. (1)
ERIE
a
putrediciune se pricinnesce podului; de aceea, prin himinatele pitace
să se dea poruncă către dumnâ-lui Vel spătarul şi către dumnâ-lui
Vel agă,: ca întâiu.prin pristav să se facă sciută şi. cunoscută
la toţi
cei ce locuese pe âcel pod, â se părăsi de aceste rele năravuri, cu a
se mai

cuteză a urma

din unele

ce mai

sus arătăm,şi în urmă. pe

ori-care va găsi cu n6supuiere şi cu urmâre înpotrivă, pe uniicf aceia

acolo în faţa locului să-işi pedepsâscă, ă îi pildă
şi âltoră. 1814 Iulie 6,
" Semnaţi Nectărie Mitropolit, Radu Golescu
Vel Baii, Isâc Ralet Vel
Vornic, Barbu Văcărescu Vel ' Voriiic,... Vel Logotit,..
Vel Logofăt,...
Vel Logotăţ,
i
[i

Ă

i

(1)Ză Ioan
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e

Gheorghe

Si

pei

Caragea

i

[i

Voevod

N
Ii
i
pă

+

îi gospodar zemie vlahiscoe

Cu tâte că pârâtul Teodosie ne-aă dat apelaţie rugându-se a nu fi
poprit de a-și vinde casele la veri-ce muşteriii va găsi, preţ mai bun,

dar fiind că dosul acestor case caută în curtea imăniăstirei şi este ne-

cuvios lucru a se versă murdalăcuri de călre ovrci şi a se scurge în
curtea

bisericei, osebit de

acâsta, fiind:că
şi cei mâi

dintâii

stăpâni ai

caseice aii fost pe acest loc aii fost popriţi prin domnâsea hotărîre
a Domniei Sale iratelui Alexandru :Vodă Moruz;:ce
o vădum şi Domia: Mea, de-a nu '6 închiriă la 6viei precum! şi înisilşi acest Teodosie
prin zâpisul “săi ce au dât'la mănăstire, cate: s'âii v&qut iarăşi de
către: noi, asemenea este poprit
a ni 16 închiria lă 'Gvrei,
cu cât mai

vîrtos a le:vinde'la ci; de 'aceea. cererâa lui fiind 'fiipotrivă dorinescei
hotăriri şi chiât a zapisului săi, hotărîm, câ iii numai Aşi vinde casele
la: ovrei: voluie:să nu fie,ci nică măcai să le încliirieze Ii ei:şi de va fi

aveiid acum chiriaşi ovrei într'însele, poruincini dtitiinâ-tale” Vel Agă,

să-l îndatorezi de a-i scâte din casă, întorcândii-l6 analoizoii chiriei c6
vă fi apucat de aii'luat de'la ei inâi: mult de acutn până lă împlinirei
sorocului. :1815 Februarie:2.: iii.
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După luriitătă poriiiica Inălţimei "Tale, ce mi Satdată “ii
lb a cu
Viosului Calinic, egumen sfintei mănăstirei Răzvanul,
prin
G care dice,
anul,
p
r
i
n
că “Teodosie neguţățorul având prăvălie i.câse >. dea
deasuprae pe pămîntul
mănăsţirei,

cu faţa „la pod, iar

cu

tea mănăstirei şi pentru

dosul în cur o:
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„.„Nu:.se.mai ;ridică: gundele. prin cară. anume țocmite spre 'acest scop
în timpul, regimului; rusesc, „In;1816 Qcţobre:4,. Domnitorul: recunos- |

când,
.cu pitacul

săii către Aga şi către; Spătar, cere, să;se curețe gu:

n6ele şi noroiul după stradele Mogoșâei. şi:.a Tirgului-de-afară,
căci
în țimp de ploi,. din. cauza. noroiului,pntrezese, podinile şi în timpul
it

za

pt

tr
PR

te

ti

ui

pu

.-

aa

ea

e
RR

că sunt aprâpe de sf. biserică
ai fost opriţi, atât el cât şi alţii şi prin'
hotăriîri domnesci şi prin' zapisele lor,'ca să nu pue chiriaşi ovrei nică
plimbări să nu; pue 'acolo;unde aduce! supărare, nici gunoiii. să nu a“runce şi acum numitul Teodosie după..ce aii pus chiriaşi ovrei âmblă
să

vîngă

şi

casele

statornice

la

ovrei,

cerînd

a

domnâscăi zapisul ce are de la numitul. Teodosie;

se

păzi

hotărirea

faţă fiind.
şi numi-

ua dvornici
tul 'Peodosie arată egumenul mai, întâiii. anafora
. veliţilor
cu l6tul 1799 August 16, întărit de-Mă
Sa ria
Alexandru Vodă Moruz
când

s'a judecat

cu un
mănastirea

într'acea' vreme în ' locul

Călin

Vornicelu

cel ce avea

casă.

acei 'case unde 'are Teodosie şi între altele

chiriaşi

de
şi' pentru
, 'coprin
ce avea prigohir6 pentru! împrejmuire'se

că 'nu' este cu cuviinţă'ase afla acolea' aprâpe de sf biserică ovrei
în sălăşluire şi se 'hotărasce, ca Călin' Vornicelul să sc6ţăpe chiriaşii
oyrei ceă avea 'puşi

dea la alţi ovrei âltă

în casa luişi să nu O'mai

alţi chiriaşi;

dată ci să 'pue

'jălnitorului şi un zapis cu

văqui la: mâna

e de un Bănică oprinda închiriă acâstă prăvălie
'22 iscălit
leţ 1809 Aprili

'să şi o pue în colţul celălalt, iar
la 'ovrej, nică odinidră'şi plimbătârea
nu despre mănăsţire; cumşi nici murdalic să nu facă, nici gunoiii să nu
arunce, în dosul'căruia zapis la let 1811 Iulie 19; luând "Peodosie acea

cu "mănăstirea precum ail
casă, face. şi Teodosie asemenea 'Jegătură
şi el întocmai şi dise 'egumenul
ă
le' păzâscă
fost legat şi Bănică, cas

că 'Teodosie'nu păzesce. nici hotărirea' domnâscă, nici legătura zapi-

sului săi, pentru că ai pus chiriaşi ovrei; sait întrebat Teodosie: ce
răspunde la acâsta? şi 'dise, că are chiriași ovrei şi îi va scâte aşșijde-

îi: sunt de vîndare şi'că
reaşi pentru'vîndare, că casa și; prăvăliile:
de ail cerut. voie, şi
egumen.
la
dus.
s'ail
bun,
preţ
da
ai
găsind ovrei

deacă egumenul

n'a vrut să-i dea acestă slobogenie

a lo vinde la ovrei, şi caută

muşteriii

ca.să le vîngă

şi el s'au ras. de
la creştin, căci

lui îi sunt de vîngare. Deci în prăvăliileşi casele ce sunt cu dosurile
Teolor în curtea 'mănăstirei, aprâpe'de'st; biserică, atât acestă a lui

dosie, cât şi: altele -asemenea: ce:sunt pe pămintul sfintei “mânăstiri .cu
şi urmeză, ca nici ovrei,
creştini sele
cuviinţă este a fi lăcuitorii dintr'în
ţie în chirie, ca să nu
să
nici armeni, nici să cumpere statornic, nică

aibă după

vremi sf biserică supărare, pentru care găsesc cu cale,să

fie luminată

porunca

Inălţimei

Tale, către dumnâ-lui

Vel

agă, ca atât

pe 'Peodosie să-l îndatorezea scâte pe,ovreii chiriași, cât şi alţi ovrei
ce 'vor mai fi 'chiriaşi acolo asemenea să urmeze, dând” tot-d'a-una'
nici armeni, nici a cumporă
chiriașiiar ovrei,
se punecreştini,
a nu numai”
nizam,
hotărîrea!. . . 1814 Septembre 25.
statorniccu decât

„ai
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verei prioimtese pulore.

VE AS URECHIĂ |!"

Caragea' obligă: de astă: dată şi! “pe boerii,j„pro-

prietari de case' pe aceste stradâ să pue' pe chelaiii lor să „curăţe: noroiul în: fie-care Sâmbătă! şi să-l 'ducă afară din: oraș, oră cu! 'earăle ce
vin -cu: unele-altele 'de 'la: moşii, segii cu“ 'căruţele” ce vor. avea: prin
curţile: d-lor. Iar cei-l-alţi: mărginaşi ai podurilor, 'cel ce aii case şi |
prăvălii pe amîndouă părţile, curăţind şi măturând fieş-care podul cât
cade în, dreptul locului săi, înşişi vor: fi. datori a ridică -acel gunoiii,
şi să-l. ducă. iarăşi afară. din politie al descărcă, "Domnitorul opresce
tot odată, :de a :se':mai luă-de.beilic, pentru: :sc6terea din oraş a.:gundelor, de cară: ale țeranilor cari vin cu lucruri de vîndare în oraş. (1
Ra

i

““Laimânatul 'Stradelor nu fade progres. La 6. Iulie 1814 se: iaă primul
pitac, relativ. la iluminatul Bucurescilor:, a pute
age. ED
„.«deosebit de. a065ta maj
n
astă Mărie 'Tale, că! pentru pod6ba acestui
pod „Mogoş6ei,. ni se .pâre.că bine; ar fi, eca. din. Capul, podului și până,
la Curtea. veche; şi pe de o,margine şi pe de, alta, la fieş-care,7 case
-să 'se facă câte un stîlp, lung: de; “un stinjin,. şi, jumătate, Şi, în, capul
stilpului. să. aibă câte un. felinăr şi pe t6tă s6ra să se pue şi câte o

lumînare, care şi pentru acâsta, iarăși să se poruncâscă.
Spătarului. şi. “dumnâ-lui Vel Agă, a îngriji şi a',pune. în
hotărîrea. ce se, va dă de către Inălţimea,, Tă, iar. stilpii
câscă Epistatului. Casei podurilor să-i facă din podini, cu

dumnâ-lui Vel
lucrare. după
să se, porunpodară, şi să-i

aşeze şi cum .va fi bună. hotărîrea. Mărie: Tale. —1814.lulie 6. :
Al Ungro-Vlahiei. Nectarie. Radu, Golescu Vel Ban, Isaac Ralet' Vel
Dvornie, Barbu Văcărescu: Vel Vornic, Dumitrache Racoviţă Vel Vornic,
- Vel Vornie,.,.. Vel. Logolei,.. .„.Vel. Logofăt: Vel. „Logoiăt. :

„In '5 Talie; 1814 Caragea, ordonă luă Aga şşi Spătărulii, cu veterinţă
la curăţenia stradelor și în. același pitac. adaogă, €că «am poruncit Domnia Mea epistaţilor podurilor mari ai politiei aceştia, ca să pună la 7
n.

ia

Sa

over

tru acel folinariil. ca pa 16, sera, să. pună dâte'o: “iara. Poruincim : Domnia :Mea: şi pentru: acâsta'să îngrijescă, a+se!pune, în”n lucrare,
Și a'se9 păzi. felinarete; cu 'lumînări” seră. (zii tre
iii

si

IRI

i

(2) 5 Toni+“ Ghoovgi, duag
Fiindcă

tai
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Voewoă, î. Gospodar,' ieinle, sasea

pentru pod6ba podului. Mogoşcet teobuinţă, este ica din Găpul

podului şi până la Curtea Veche, pe de o pâărte şi pe de: alta, la „fieş- care șâpte case să se facă câte un stilp lung de un stânjen şi jume
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“Cu
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se supuneaii prăvăliaşii.să pună regulat, când. le veniă::

tate şi în, capul stâlpului, să aibă câte um felinar și pe l0lă stra să, puie
şi câte '0 lumânare,ci cât pentru felinar i. lumânări.
sai dat!

poraneile Domniei Mele către dumnâ-lui, Vel Spătar i, dumnâ-lui. Vel”
iar pentru 'stilpi poruncim.. Domnia Mea -epistaţilor” ai.
Agă a îngriji,

Casei „podurilor mari,
din politia Bucurescilor, 'să. puneţi podari de a:

,

se' face din;Iulie
podinile.vechi
acei stilpi,
iar,
nu din celeaaa
nouă. Tolco
pisah
25.
ta
:
ae
e
i
i

gp.—1814

(Cod. LXXIV,
.
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ep pe
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fila 134)
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Pilac la dumne-lui

a,

Vel Spătar, ca să dea nizam

SES:

a nu mai

aruncă prăvăliaşii după podul Mogoş6ei, lături pe pod şi aliele, să
1
"Dude şi la fieş-care şepte case ea
un felinar.A,
Pt)

Ia Joan

e

Me

ms

Mu

Gheorghe Caragea Voevod îi Gospodar zemle vlahscoie.—

"'CGinstite dumn-ta Vel, Spătare, fiind-că prăvăliașiicer ce; locuese pe,

podul Mogoş6ei şi,pe o parte şi pre' alta, după. rii năravul lor, 0bicinuesc înaintea prăvăliilor qe aruncă. lături şi 'gunoiură cum şi când:
de lemne de foc le descarcă pe pod și le, taie, aşijderea
aii trebuinţă
şi când, fac meremet.prăvăliilori seaii la case, adecă de, descarcă nisip,

pod, şi după pod, îşi: fac gătirea. “materiei şi se a:
pe,ă,
var, cărămid

pucă. de. lucru, care t6te acestea nu puţină putrediciune se pricinuesce.

podului; pentru' acâsta porincim Domnia Mea dumnâ-tale, ca mai întâi

ţă „la toți cei. ce locueşe pe!
şi. cunoscută
prin, pristav să se' facă sciin
se părăside aceste rele năravuri,
a
spre
riei,
semptul'Spătă
acel pod în,
dând dumnâ-ta cuviosul nizam, că 'de va: 'mai cuteză a mâi urmă-întracest fel, se va pedepsi spre pilda altora; deosebit de acâsta fiind-că
am poruncit Domnia Mea epistaţilor podurilor mari ai politiei aceştia,
ca să puie la 7 case de la Capul podului Mogoş6eişi până. la Curtea
veche

căle un

în care să fie felinar şi aceste 7 case să. în-

lung

stâlp

grijescă pentru acel felinar, ca pe tâtă sera să pue câte o lumînare,

poruncim “Domnia: Mea. şi pentru acâsta, să :îngrijesci a se pune în .lucrare şi a se păzi felinarele cu lumînări sera. Tolco pisah gpd.—1814
Tulie Po.
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(Cod; LXXIV,
fila 1320)
s'aii: făcut şi: cătr
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Vel agă.
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îi» “-Pitac 'către' epistatul armăşiei, 'să:orînduiască 40 vinovaţiuii +:

“să 'madituire podul” Mogoșcei 'pe :fieș-care: septemână : de doud'ori':i!

tei

SELSI

tri nioo
RR

age
d

Mercurea'şă

pepe

'
os boerule
ite
şi: credinci
“Oinst

Sâmbăta;

al Domniei

ti PR

e

atita taină

ata

ay

Mele dumnâ-ta 'epistatule

lor i
al' Armăşiei, fiind-că pe, podul Mogoşei din necurmarea âmblete
a pufie
să
ca
se face prâfşi gunoiii, şi pentru
din: trecerea carelor.
na
săptămâ
t6tă
pe
sci
“orîndue
să
rurea măturatşi curăţit, poruncim,
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rîndul, luminările 'în felinare.: S6: hotărî atunci ca 'în loc:de lumînare

: de două. oră, adecă. Mercurea şi, Sâmbăta, câte 40 .vinovaţi de la puşcărie, că să măture pratul și să! curețe gunoiul dupe acest pod, supra.

căror vinovaţi osebitde armăşei: paznicii lcr am poruncit Domnia
Vel Banul 'epistatul Spătăriei şi dunnâ-lui Vel,
lui
Mea'şi dumnâ-Biv

fie năpristan pe lângă dînşii
să i,
Agă, ca să dea; fieş-care câte 4 slujitor
is6scă
vre-o unul dințr”acei
cacird
sc
nu
să
uite
ca
gile,
într'aceste orînă
i
E
vinovaţi, tolco pisah gpd. 1817 Iulie 1.
Vel' Logofăt.
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Pitac către: Spătarul,. ca să îndatoreze pe mahalagii ot
Capul podului 'Tîrgului-de-afară, ca să astupe un batac, ce este la
ce apdat e
ia
Capul Podului,
ai
„Cinstite,
şi credincios boerule , al ,Domniei. Mele dumns-ta Biv „vel
Bane Grigorie Brâncovene, epistatule al Spătăriei, fiind că la, Capul,
podului Tirgului-de-afară este
un batac fârte răii în :cât nu pot trece

cară împovărate,şi fiind-că acum este vremea ' de “a veniîn politie
- mulţime de cară cu buţi de la D6l şi din pricina acelui bâtac urmeză
ca tâte acele cară să viea intră pe la podul Mogoş6ei şi să pricinuiască,
nu numai, îmbulzâlăa nu put6,âmblă butei seait
cară cu alt fel, de lucrură trebuinci6se pe' acel pod, ci şi, podului prăpădenie; de aceea 'dar

poruneim dumnâ-tale,
'să. îndatorezi pe toţi mahalagiii părţii locului ot
Tirgului-de-afară, ca cu tufe şi cu moloz, să astupe negreşit fără! de:
zăbavă acel batacde acolo, spre a putea trece cârăle. Tolco 'pisah gpd:
1817 Noembre
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Gheorghe : Caragea . Voevod.-i: gospodar, :zemle;. vlahiscoe.
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.

Dumnâ-ta Vel Vornice al politiei, fiind că din pricina bătacurilor ce
sunt prin mahalale se fac grele şi mari norâe de nu'pot trece 6menii
cu carăle

a răzbi

ca să: intre 'în politie, şi dei aceea .năvălesc: toţi .de

intră pe podurile cele mari, din care pricină nu puţină prăpădenie se
aduce: acestor

două. poduri: mari;

'de aceea

poruneim.,

dumnâ-tale,

ca

fără 'de altă zăbavă să 'îndatorezi
pe acei .mahalagii..ce sunt..pe:.ulițele care răspund

şi es în: podurile.
cele; mari, de

de dece

batacuri,

dile acele

bino

și cu

temeiii,

iar

a astupă în soroc
nu

precum

obici-

nuesc de aruncă,
de o.cam dată, 6roşi-ce tufă seat gunoiii şi apoi. după

co încep ploi și so.calcă, acele dresuri de „carăle trecătorilor. rămân
iarăşi găuri şi bațacuri, cărora, mahalagii” să.li. se facă, cunoscuţă, şi

acâsta, că de-nu vor urma a le ;astupă
bine
și;cu temeiii
în sorocul.
ce
.
Pa
sii Di
orar
aie
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să. deă .prăyăliașii «paralele, felinarelor», adecă o, sumă fixă; de, bani,
IT

bl

a

tg

atras

stu)

s'ail dis mai sus,.să scie.că vom, dă poruncă. de li se vor, tăiă; curţile
şi grădinile

pentru

deschiderea drumurilor.

Octombre
16.
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Petitii

de politie „de, a. dă, poruncă. să. cureje, .
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4

Gheorghe" Caragea
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Logofăt.

bare

zăpada dupe 'poduri.

a

tt

Voevod

i gospodar zemle vlahiscoe.
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Cinstit și credincios' boerule'al Domniei Mele, dumnâ-ta Vel Vornice
al. politiei, 'fiind-că'din 'pricina zăpedei ceis'aii: grămădit: pe la unele
locuri pe ulițele politiei: iBucurescilor. se' dă' multă 'zătien6lă celor: ce
şi: primejdii
trec cu:butcă i cară şi! sănii 'şi- încă pote isă! se întimple

'dea' de 'scire
; de aceea: porunecim 'dumnâ-tale,'să':se
de! a- se r&sturnă
îndrepteze zăpada

casa, ca să-şi aibă

trecătorii âmbletul cu înlesnire şi făr” de primejdie,

(Pecetea
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Voevod. i: gospodar zemle vlahiscoie:—,

' Caragea:
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(Cod.
LXXĂ VII, fila 4.) ii it tri
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e

n ini

tolco pisah gpd.-—1816-Noembrie.:!
-i:.;

locului cât îi va ţinea

dreptul

în

ce astupă uliţa

să
lopeţi'şi

cu

6meni
să! orînduiască

tuturor mahalagiilor, 'ca' fieş-care

„tie

ral

eţ

sd

“n

sui

ri

i,

ce se -socotesce.
: Ca: pentru 'obștâsca trebuinţă. a::locuitorilor politiei
astuparea: acestor bătacuri, dăm Doninia Mea voieși slobodenie acestor:
mahalagii, ca: la. veri-care din“ moşiile ; cele::rhai: apropiate. de politie!

vor :găsi 'tufă: măruntă,'să aibă: voie -a: tăiă,

însă: numai câtiva fi tre»;

buinci6să, iar nu. și: de prisos:şi poruncim: dumnâ-vâstră Ispravnicilori
din sud Ilfov, să-i apăraţi de către stăpâni, îngrijind însă iară-și dum-:
nâ-vâstră, ca nu caro cumvașşi cu acâstă pricinuire să.se atingă' acești
.
mahalagii: câtuşi; de puţin, ori de tute poprite într'adins şi curăţite,
26.
Lulie
1815
respund&tori.
fi
veţi
apoi
înşi-vă
căci,
seaii de vre-o pădure,

(Pecetea
Pecet
gp d. )
(Cod. LXXX1Y, pag. 433.)
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prin pitacul dumnâ-lui alăturând şi un pitac.

Vel: Vornicului:.de : politie,

sunt:prin

n Vel Logofăt.

mahalalele

face: arătare,

că:pentru

bata-|

politiei Bucureseilor, după porunca cei

de unii:
este dată,ca să îndatoreze: mahalagii a.se'astupă,s'ar fi -arătat

MIA

A ORBCRIĂ

0

a

,

câte pe 8--luni 'înainte.. Acestă 'icontribuţiune

ac

:aveă să 'se păstreze'de:

unul dintre neguţătorii pieţei, cei mai cinstiţi şi cu mustrare
“de cuget,
ca să deă'stma necesară pentru cumpărarea lumînărilor,: * -

” Darea 'felinarelor
în 1814, fu du 32 parale de casă pe, lună. Aga,
cere'în 15 Decembre 1814 lui Vodă, ca darea să se iea pe.câte 3 lunj înainte, dela .toţi cei cari aii case dealungul podului Mogoș6ei, iar nu
numai de la prăvăliaşul din cele 7 case,al căruia :este: rîndul,de a
pune lumînare.
Aga cere generalisarea dărei, fiind-că acele 32 parale

nu are' câ' să plătâscă numai luminarea, ci şi” «meremstul; stilpilor şi
al felinarelor. (1)
N
a
+

Y

din ei că nu s'ar fi îngăduind de către stăpînii moșiilor ca să taie tufe
pentru acâstă tr€bă,. şi. dumnâ-lui. Vel Spătarul dice, .ca să se dea ;po“runcă la dumnâ-lor ispravnicii de, Ilfov ca săfie. slobodi mahalagii a.
tăiă.tută unde; vor. găsi. mai cu aproviere de; Bucuresci, care voie prin

răvaşele. ce.se..va.dă la mâna. .mahalagiilor, să fie sciută şi dvorniciei,
politiei ;. ci .eii,. după datorie, nu lipsiiu.a arătă Măriei Tale şi r&mâne,
a se. da -hotărîre..de către Măria. Ta. 1815 Iulie.24...,, ..:.
ese:
o

ee

tristi
i

a

papi

e

Pb

(1) Je Ioan Gheorghe Caragea
Dumnâ-ta

Vel

Agă

chibzuirea

E

pa

pret

Vel.

Voevod
i gospodar
ce ne

Vistier...;..,:

opei

zemle Vlahiscoie.:

arăţi printr'acâstă

anatora: pri-

mită fiind Domniei Mele, poruncim dumnâ-tale, să:o şi pui în lucrare,
îndatorând adecă prin zapciii agiese pre toţi aceia ce erâ datori a da
paralele felinarelor, ca să: le r&spunză odată' pentru.
trei. luni. și să dea
în păstrare la unul din neguţătorii pieţii cei mai cinstiţi şi cu mustrare de

cuget, :ca: să le dea'cu. bună. orânduială

pa

tat

întrebuința: pentru

care se adună, iar pentru felinarele ce sunt 'în semptul: Spătăriei, po-.
runcim dumnâ-ta
: Vel: Logofete
le :de "Ţâra-de-Sus,:să se facă .pitac. din.
partea Domniei'Mele către dumnâ-lui Vel. Spătarul,.ca. Spătăria să aibă:
îngrijirea
'lor cu' asemenea: urmare. precum . mai sus.se -araţă. —'.1814:
Decembre'24...:;. veciiHi
it
,
ui
ea pate iiintas
„i: (Pecetea gpd). iii i it
i
recete rc trepte,
îi

“(Cod LXXVIIL,
pag. 172
:

vi

ta

tii

„ii

e

iVel,
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Rae Prea Tnălţate Domne,
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sa.

Logofăt:
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Sciut fie Măriei Tale, că orânduiala felinarelor ce sunt aşezate prin
ulițele poliţiei din semptul Agiei spre pod6bă, clădi
şi:rea;
începutul aii
fost cu o bună orânduială, dar din nesupunerea unora din prăvăliaşi
şi boeri
şi: sudiţi,
.
ai. ajuns să 'se dea. Agiei nu:numai zăticnircie,şi
pagubă; căcă: cei mai mulţi cu totul nu plătesc, precum şi cei. care daii

treapăd după: întocmirea ce'este: de prăvălie: po parale 32 pentru iluminaşi.rea:
meremetul îelinarelor,:şi așă cu totul perde Agia:un zapciiă:

vi
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“ Tărăbile, "Cel ;mai.-îri' vârstă: îşi ; aduc : aminte de aspectul: Biuicurescilor
'şi al Iaşilor, când: aprâpe fie ce''magasin —-afară 'doară-de
aşă gisele bolţi,—încălcaă astipra stradei prin. tărăbi mări,pe care se
înşiră într'o'rînduială
de bazar, felurite mărfuri, pe când, sus, de grindi,
A

e

e

pata

e

a

pe

i

neputând căută altă trâbă, fiind-că pe fieş-care lină 'dintru începutşi
până în sfirșit âmblă şi.iarăşi nu pâte sevărşi
:t6tă adunarea; ci spre
înlesnirea aceştii orândueli, ce este de pod6ba obştiei şi de ase putea
păzi fără pagubă şi Greşi-ce odihnă la. necontenite alergări a.zapeiului;

de se va găsicu cale de către Măria
Ta să se dea luminată poruncă
a plăti toţi de'obşte câţi sunt cu- casele pe'linia uliţelor
'ce sunt 'aşe-

zate felinarele 'şi pe trei luni odată, iar'nu pe fieş-care lună! cari'bani
adunându-se să se pue sub păstrare:de neguţător,
ca să fie: pentru.plata.
lumînărilor şi meremetul felinarelor, iar felinarele ce sunt pe. podul.
Mogoşsei, fiind în semptul Spătăriei, peste mână este îngrijirea Agiei

-şi de se va

bine

socoti, să

se rădice

acâstă sarcină, sait cum se,va

găsi cu cale de către Măria Ta. — 1814 Decembre
14.
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Vel, Agă.

Va

Voevod î.gospodar. zemle Vlahiscoie.—

Dumnâ-tale :Vel Agă, 'după. aretarea ce ne faci printr'acâstă anafora,
primită fiind' Domniei, Mele, poruncim,
'să “faci de 'scire' dumnâ-lui biv:
Vel Agă : Constantin Golescu, ca să ' orânduiască pe chiar. âcel om'al:

domniei-sale ce L-aii avut orânduit mai dinainte pentru strîngerea acestor”
bani, cu care împreună'să orânduesci dumnâ-ta
'un 'zapcii hagi6sc, câ.
să urmeze
a 'stringe acâstă rămăşiţă de bani.ai' felinarelor” de la 'cei!
ai a luă.—1815 Martie 18;
ce vor fi datori spre a se plăti dreptul celor.ce
a
Pontica
ii
(Cod: : LĂXAIV,- pag 54):
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Util,

! Măriei::Tale -de la 'acâstă jalbă însciinţân-:
nata
porunca
După: lumi
Constantin: Golescu, aii dat răspuns,'că:
Aga
iv:;:Vel
dumnâ-lui:b
du-se:
după cum dice, rămășiță:
100,: ri:
să 'iea' 'jăluitorul tale
rat
'are!'
cu adevă
:politiei, spre:pod6bă:
ulițele
prin
'aşedat
ce s'aii
din banii felinarelor,
împreună și cu.
rămășiță
sunt
bani!
aceşti
că
și
dumnâ-lui
nu''de-la:
iar
alţii mai. mulţi: pe 'la cei ce m'ait “avut să plătescă,. care adunându-se:

să pâte răspunde atunci'jăluitorului-cât şi lumînărarilor, ce aii să iea'i
mai mare sumă,: dar: de'a'se stringe! acâstă râmăşiţă a banilor, iarăşi

'ca: prin:
trebi,tii
de omul dumnâ-sale;:ce l-ai avut 'orânduit;: asupra aceş
acelor”
'da
a'se
împlinire
cuviinci6să
facă
ajutorul Agiei de acum să''se
ce-ati
să iia,

u mai''supără
spre'ain'se

audul

Măriei

Tale, sail cum: se! .
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ea— 1815 'Martie 10.iîiii: ii
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atârnaii cercuri cu lumînări de seii, căpăţini de. zahăr, rainure.de cositor, curele, brâne vii colorate. In faţa tărăbii, nu.arare ori: te..isbiai

de putini cu păcură,

împrăştiind
un miros

înnecătoriii
:și lângă :cane

cu pămătuful de cârpă, îşi ungeaii osia carelor şi cismele; ţăranii şi 'cărăușii, plătind câte o leţeaie două turcesci. Ră&sboiul contra tărăbilor

început în ultimii ani ai secolului XVIII lea, continuă și în secolul:al
XIX-lea până dine6ce de Regulamentul Organic. -!.
i: i. ki:
+ Din anii de 'domnie ai lui: Caragea amintim aci un. pitac de la 4:

Iunie 1814, ordonând lui Vel Aga să oblige pre 'toţi
cei ce vor avea
tărăbi seaii alte asemenea scosuri înaintea, prăvăliilor, ori. a caselor lor,
ca să: şi le .:ridice,

iar

când

de a lor bunăi voie nu și le .vor:ridică,

atunci să urmezi dumnâ-ta a le sfărimâ» (1):
Li

EI

-

:
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a

“i:

DN DN iale
N

IPN

IE

„ta

aa

IEI A
.

N

că N IN au

e

a
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"(1) fă Zoan Gheorghe Caragea Voevod i gospodar. zâmle 'plahisdoie.
“Pitae către Vel Agă,
„Cinstite şi credincios,

boerule al

Domniei Mele, dumne-ta
Vel Asă,

pentru ca să fic lumina pogului Mogoş6ei tot-deauna slobodă :spre înlesnirea trecătorilor, când se întâmplă de se înghesuesc carsle şi butcile, poruncim, ca luând. împreună şi pe polcovnicu.de pod, să. mergi
prin, t6tă

linia acelui,pod

răbi seat alte asemenea
casă

și le rădice, iar

şi să, îndatorozi

pe

toţi cei co vor. avea ță-

scosuri înaintea prăvăliilor,.ori a caselor

când

de

a lor

bună

voie

atunci să urmezi dumnâ-ta a le sfărimă. 'Tolca .pisah &pd.—1814 Iunie
(Cod. LĂXIPV, fila 125,
„Vel Logofăt..
(Pecetea gpd.)

_

Jo Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod îi gospodar

lor,

nu, şi le, vor rădică

zemle

4.

Vluhiseoie.—

“Dumnâ-ta Vel Agă, fiind-că acum aii început geruri şi pote să se întâmple a.ingheţă şi morile ce sunt.pe apa Dâmboviţei. şi să pătimâscă
norodul. din politie lipsă 'de. pâne ;.de aceea poruncim dumnâ-tale, să

îndatoraţi po 'egumenii mânăstirilor unde aii fost morile de cai, ca făr
de 'zăbavă

să Je 'drâgă
şi să

vor fi destule

lo:aducă

în stare

de.a

ămblă,

şi de

nu

acele mori, să îndatorezi şi pe egumenii celor-l-alte, mă-

năstiri, ca să facă şi ei fără do zăbavă asemenea mori de cai,şi către
acâsta fiind-că -prăvăliaşii din târg cu șandramalelo i tăcăbile şi alto
scosuri ce ait Gbicinuit de fac dinaintea prăvăliilor lor, îngustâză şi
astupă lumina uliţelor, porancim dumnâ-tale, ca tâto acele. scosuri (bez
scara lieş-căreia prăvălii și ştreaşina ce urmâză linici învălitârei).să

orânduesci dumud-ta.a le rădică nogreşit, dându-le tuturor poruncă, ca,

de acum înainto nimeni din ci să nu mai îndrăznâscă a mai face vreun acest fel do scos, căci nu numa! vor perde acea cheltuială, ci încă

.

|
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* Inchideri! şi. subpresiună de strade. Forinalităţile după cară în domnia lui Caragea: se “închideă :o stradă, se pot vedea îli actele 'ce dim
în: anexe.
.E .:vorba- de 0 siiadă sai stradelă de lângă biserica Enei,
care

se cedâză

de aruncat

lui Alecu

Palada,

sub

cuvânt

că

servă

numai

ca loc

gunde, ceea-ce cășunâză infecţiunea aerului,
pe: lângă tă,

fiind dosnică, înlesnesce întâmplări, de hoţie. (1)..:

AA

Di 1814 iulie. se cere. închiderea. unei alte ulicire dintre casele. Voi

nicului Bălăceanu, / despre pescărie şi ale Slugerului Neculai: Chiţescu
ca fiind netrebuinci6se fiind-că sunt dejă două strade: pentru, comunicaţiunea între podul Târgului de afară și Scaunele; vechi şi "fiind:că
acestă uliciGră servă numai ca loc de deposit pentru ggunde. €)
In acelaşi an 1814, Caragea dă voie eclesiarchului .“bisericel domnescă, să facă prăvălii pe o uliţă părăsită, care începe de lângă pârta
puşcăriei în sus şi ese în podul Târgului de. afară. Se învoiesce şi se
dispune, ca între prăvăliile noue ce se vor face lângă zidul curţii puş-

căriei şi între prăvăliile 'vechi,să facă eclesiarchul'
pod cu' cheltuiala
bisericei, prin care inijloc se creâză “un veiiiti bisoricei

gunidele, care “vatămă „sănătatea moiodului.. (8). i
Un

şi se înlătură

a

a

proces a urmat , în lunie, 1813 „pentru 0, 'împresurare. de stradă,

şi Cămiharul

după. o: reclamaţiune, -între :Vornicul: Radu. Slătineanu

Ioan: Retoride..:E: vorba de o stradă "închisă, care duceă la şedla “de
la 'sf. Sava. Retoride 9: “închide: pentru că nu. eră, acea, stradă, în “tre-

buinţa publică, ci pentu. trebuinţa. copiilor lui, pentru, ca să pâtă merge

la şe6lă. Se fac. cercetări la; faţa locului. (4);

"Un caz cu. referinţe

lao

ii

n

ice

:stradă''din Pitesct aflătâre : prin mijlocul

târgului şi pe care însă vor s'o închidă, se pote vedea îîn' anexa No. LX.
Caragea ordonă să rămână ulita, neîmpresurată, Şi, neînchisă, în, 1ăre

gime de trei, stânjeni. 6.
AER
TOTI

a,
i a

se.va şi: :pedepsi,: precum

ea
po

te p
sai

ct,

tu

5

şi sotirile să le ':facă:: cât ivor fi destoinice

spre: a împlini trebuinţa intrării! în prăvălie, iar'să nu: 'se: întindă -cu
ele:pe. lumina uliţei; :aşijderea: să 'îndator eză dumni:ta pe toţi prăvăliaşii,:ca să ţie. fieş-care dinaintea prăvăliei.- lui: câte o cange, :câăte.un
topor, şi câte:o putină cu'apăi itot-deauna: plină, i-câte o scară, că să
fie gata spre întemplarea şi potolirea vree-unui iangăn, oră când se va

seie,
întâmplă: ferâscă Dumnedeii, iar cel ne următor: aceşti poruncă să:

că se; va pedepsi. 'Tolco :pisah gpd. 1812, Decembre 21.
--:
„(Cod. LXXIV,: fila. 97)...
“o Vedi anexa LVI,: i: i i
(2) Vedi;anexa

LVII..;.

:

Să
pi

Vedi

anexă iLă.

La

a

e

rai
'

i

RI a
te

si

_.. (3) Vedi anexa. LYIIL.,
NE
'(4) Vegi anexă LIX, ; cete
+1'(5)

i

ni
!

-

*-718

VisAs* URECHLĂ:, -,

„Piaţă;

La 12,,Mai 1814 Caragea reînnoesce. hrisovul lui Const.: Vodă

Ipsilant, din ;1804,. ca. să, rămână piaţă locul domnesc de lângă fosta

pârtă

de sus;a-curţii .vechi <în răspintea:din
TI

iei

API

trei poduri mari vechi. (4)

,

It

(Weg anexa AL

(NP)

J& Ioan Gheorghe: Caragea Vocvod.i gospodar zemle
vlahiscoe.—
Primită': fiind Domnici: Mele chibzuirea'' dumnâ-lor
boerilor, ce ni se
arată printracâstă anafora, poruncim; dumnâ-tale: Vel
Agă, să dai cuviinciosul nizam,:spre a, se pune în. lucrar
şi ase e;
urmă
întoemai.—
1815, Iulie 18,
ee
Ma
"“(Ooad. LĂXXĂIV,
pag. 400) e
i
tu!
Cp
MLD N
a aa
a.
,
:
i CR pt
Vel Logofăt,
.
PE
,
i

iai
ai

(Pecetea

.

spd.)::-....

PP

m,

ie

Da!

tibi

ra

e

it

im oi Preq Inălţate: Domne, it
tite e i
i.
.
EI
i Pe.
e
ct tie i
;1Am-vădut acâstă .anafora co face către:Mă
ria Ta dumnâ-lui Vel Agă
acum că. dintpricina copăerilor, .ce vând
zarzavaturişi alte lucruri de
ale mâncărei, căci pun. copăile pe poduri,
cei mai mulţi în semptul
puşcăriei, strâmtorind | podul cu'copăile,
în câţ de 'abiă rămâne
loc de
a: trece omul.cu' piciorul; când trec:
butei ' şi “cară, se întâmplă multe

hatale. şi :gâlcevuri, une-oră; călcând. pe':vîng
ători Şi poe cumpărători,
„alte:ori speriindu-se „caii. de mult glotiş.a
l „norodului.îi sfărimă,.şi
pentru ca să nu se „mai. întâmple hatale
şi ferâscă :Dumnegeii şi Omoruri, ai chibzuit dumnâ-lui a se găsi
în
semptul
locului vre-o viranea,
unde-să 'se 'strîngă'

toţi acer: vîndetori'

după poduri, ca' să-şi facă alişverișul lor acolo, învoindu-se însă
cu stăpânii locului pentru chirie, fiindcă şi. pe pod unde vînd acum tot plătesc.
chirie prăvăliaşilor dinaintea
cărora.

sta
cu ti
copăile; pentru care;am dis. dumnâ-lui
Vel Agă,:ca să
cerceteze
de a. găsi la câte” patru podurile, cele
mari câte un acest fel
„de loc virunea pentru 'copăeri şi ne aducă
răspuns, că la 'două poduri
se. găsesc acest fel de locuri slobode,
adecă
pe 'podul 'luj “Şerban Vodă,
de la Butuc din jos, locul dumneâ-lui
teanu, şi .pe -podul Mogoşoei ÎmpotrivaVel Logofătului Scarlat 'Grădişcaselo
r j Clucerului
- dumnâ-lu
- „Deşliu,; dincolo. de, cişmea. ;locul

dumnâ-lu
-măneanu,:şi. că:auă. primit ; şi: dumnâ-lo i Căminarului Alexandru Cor “numiții ; boeri dei:a::se muta
;copăerii la aceste. locuri ale:
dumnâ-lor,; numai să. se învoiască
:plăti. chirie, iar la cele-l-alte două poduri
dea le.
nu;:se:

găsesc. acest fel de lo„Curi deschise. ........;
i,
pete
i ae
fr eagi
rg
aa ea
;
Hai
„..: Deci “chibzuirea. ce face.la acâsta-d
umnâ-lui
.
Y
el'Agă,
o vădum: și noi
bună după cuvintele ce: se:
arată „al
mai

mulţi

copăeri

Sus, pentru

căci 'se: string

cei
în semptul puşcăriei, şi Strâmto
rându-se "podul cu
copăile şi cu îmbuldirea a multului
norod, pâte să se întemple hata
la ivecerea butcelor și a carălor;

ci de se va găsi:şi de către Măria
La aecstă chibzuire cu cale, se
va
da luminată poruncă către dumnâi Vel Agă, ca pe toţi copăerii
ce vând zarzavatur
p6mei,şi legumi,
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„Poduri. Pe Dâmboviţa nu aflăm făcându-se,
poduri noue, ci numai re-

paraţiuni,la poduri, existente.
-Aşă. s*a:reparat, podul,de la Sf. Ion, de
sub Zlătari...Aşă, în, Iulie, 1816, Domnitorul ordonă yreparârea: podului
de;la morile de la Grozăvesci. In 1816.Novembre se repară; podul de la
strada Calicilor 277. (1)
i agiteae sl beta pt la |
să nu-i îngăduiască

a se mai

pune

în nici o uliţă pe pod, ci unii să

mârgă' la ' locul: dumne-lui : Logofătului : Grădişteanu și "alţii 'la locul
'dumnâ-lui Căminarului Comăneanu, ce 'este'la' spatele cişmelei (afară

din 'locul acestei 'cişnieli ce''este domnesc), ca'acolo la aceste' locuri
al durin6-lui''Logotătului: Grădişteânuşi al dimnâ-lui Căminarului.Co"măneanu să facă'vînqarea, dându-se pentru acâstă straşnică luminată
porunca 'Măriei 'Tale'! de â''se''pune în' lucrare şi a se' urmă negreşit,

fiina:că
'de' multe 'ori:s'aii, făcut de! către! noi acest fel de anaforaleşi
ui:mare iiu s'aii făcut, iar hotărârea rămâne'la' Măriă i Ta.-1815'Iulie 16.
+” Bârbu''Văcăreseu 'Vel' Vornic,” Const.: Bălăceanu ' Vel: Vornic, Teodo-

rach&: Văcărescu

Clucer.:it

Hi:

Vel: Vornic, Gheorghe Filipescu!
Vel: Logofăt, Nestor

Di

Pta

te

i

a
eat

v
”
N
Prea i Inălţate
Stăpâne,
.

_. Inchinaţi.

comunicăm

a
(0 abil

ai
„A
Me

de

CIA

îi

ne
as

m)
m

. Inălţimei. Sale de, Dumnegeii. păzită,că lângă

, pânăla capățul, acestui, zid, există un drum
de la-pârţă
zidul puşcăriei

Pe: drumul acesta,
comun ;unde se afla; altă, dațăşi un, pod al.stăpânirii.

după. un,vechiii, obiceiii se, tragîn ţ6pă „unii, criminali condamnaţi, iar
de „afară; se, expun capetele,la vealtor, asemenea condamriaţi, aduşi,
derea, publicului. Acum vedem, că, eclesiarhul vechei Curți a, Stăpânirei

a, început să facă po, acest drum, nisee clădiri de.prăvălii, cari se, ridic
nici o. clădire, Şi
,
n'a existat
spre; zidul, puşcărie, unde; nici;o, dată

:a eclesiariului
urmare
fiind-că din acâstă nechibzuită şi contrară, obice
hului, se produc tot felul de fapte în puşcărie, iar zidul aceştia, pentru
mai multe eventualităţi, este de t6tă necesitatea să rămâe liber precum

şi ariimul pomenit cum eră din capul locului, ne facem datoria :n6stră

plecată să însciinţăm pe Inălţimea Sa de Dumnedeii păzită. —1814 Iunie 3.
„„ Const. Stolnic, Atanase, Sărdar, (Nedeseiirabil).'Iradus din, grecesce.
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1: (1) o "Joan Gheorghe: Caragea. Voevodii :gospodar zemle vlahiscoie.
o, epistatule al Casei :po'Trăsne.:
Dumnâ:ta! biv:Vel-.Sărdare':Nicolae
îost pe marginele po':aii
lemn'ce
de:
le
lâcuri
parmac
ă
durilor, fiind-c
dului

de peste gârlă, ce merge

aii lipsit: de. acolo cu
la podul:Calicilor,

totul, din care pricină pote să se întâmple vre-o primijdie trecătorilor
pe la acel. pod,..de -aceea.îţi poruncim,: ca + îndatăce .vei:primi acest
domnesc. al; nostru. pitac; numai : decât,

fără câtu-şi. de puţină.-zăbavă

să.;pul 'să facă..la :loci acele parmaclâcuri; pe

uie.:24.:
ulNoembr
— 1816,
„pod
„„..„-(Pecetea:

„si ss (Cod,

gpd.):
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A, ORECHIĂ: |

"Podurile pe căile”de comunicaţiune cu 'j udoţele se întrâţin de 'Vornicul
Obștirilor,

în 'calea spre

Ard6l,

la: .Câineni' pe, Olt, la. Colentina, la

Buzăi, la băltaeail:
din capul podului

Calicilor în drumul Giurgiului

şi al Olteniţeă “ete, la “Călugăreni, 'la' Folost6ca în' calea ' Giurgiului;
alt pod în drumul Herestrăului. (1)

N

ia

d

Ă

eta,

Ioan Gheorghe Caragea

„18

7

at

Voevod îi. Gospodar. zemle

pi

vlahiscoe—

Dumnâ-ta biv Vel, Sărdare; Nicolae . Trăsneo, fiind-că, înşi-ne "Domnia

Mea. trecând” pe la. podul ce este peste apa Dâmboviţei, de la morile
ot ,Grozăvesci,. ce, sunt .ale ; mănăstirii; st. Ioan, şi. .Mihaiii., Vodă, Pam
v&dut,cu totul, prăpădit şi sfărîmat, în, cât „prin, neputinţă este a trece
cine-vași fără, de pericolon; de aceea, poruncim dumnâ-tale, ca „să orînduesci
a sc drege şi a,se, meremetisi acel pod, spre .a; nu se întâmplă

călătorilor „vre-o +primejdie,. însă. .meremetul: să; nu..se facă „vremelnic,
ci: să, se. facă” bun,

ca, să ţie, multă, vreme .şi.după ce se va;isprăvi să

ar&taţi Domnie
;Mele câtă cheltuială
„ati mers, ca .să chibzuiin -apoi şi

să dăm poruncă de unde are a ţi se plăti cheltuiala acestui meremet.
Tolco pisah pd. --- 1816 Iulie 19.
|
(Cod. LĂXIV, fila 260.)
ai

(1) 16 Joan "Gheorghe! Cărageă Voevod'i gospodar
zeinle vluhistoe. —
Credincios! boerule. al! Domnici: Mele: biv "Vel: Sărdâre, Nicolae Trăsnta,
epistatule: al: Casei 'podurilor, ne:am: însciinţat:-Domnia Mea, că “podul

de la Colentina

abiă'aii apucat de s'ait'isprăvit
şi îndată s'atiistricat,

din care pricină se face

şi încoce,de
ci, ca fără
făcând 'lucru
pisah epd.-—
Aia

(Cod.:

ia

sil“
mai
pe

at

LĂXIV,

ate

(Pecetea' apa):

TU

RE

zăticnire 'căl&toriloi: eg: voesce 'a 'merge încolo

aceea iată printr'acest domnesc al nostru! 'pitac îţi porunde altă zăbavă'să pui! negreșitsă 'dregă acea stricăciune,
bun şi temeinic; căci apoi: însuşi vei fi văspundător. Tolco
1816 'August:27, iei
” pia Vitaae

ie
a
pa

fila

266.)
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"" Pitae la îspravnicii' de'Ilfov pentu
un pod pe lac ce este pe drumul

ce urdină călătorii la Giurgiu şi la Olteniţa aprâpe de viia' Giurgiu
lui
+ din. deal. de. la, Capul-podului Calicilor ce, s'a făgăduit dumnâlui
Vel
Ban: Radu; Golescu:a ajută:la';făcutul:
lui cu: taleri .400:şi ispravnicii
să aibăia ţinea .catas
de.tih
cheltui.
ala

vi(0od:; LXXIV,. fila :84.v)inuie.

2

it

hr

ce. se-va

etatei

face.
ca eee

j.iii

i
tc

pet,

ui

i

Ia loan! Gheorghe Caragea voevod. gospodar
zemle: vlă hiscoie.—
Dunin6-v6stră ispravnicilor
pi

imi

:

-ot sud Ilfov, fiind-că:
drumul ce urdină
călătla:
orii.
Giurgiu. și la Olteniţa aprâpe de viia: pe:Giurgiulu
i: din deal
de la Capul podului Calicilor, este un baltac'u
nde
uimâză
a se face
pod şi pentru făcutul acelui

lui Vel Ban
(YI

Ț

Radu

Golescu,

pod ai făgăduit de a da taleri 400 dumnâ.
po:
A
vă poruncim. :- Domn
ia 'Mea;
ca îndată ce

ă
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In Septembre noii 1813 aflăm dată de Caragea o poruncă,
ca să se
suprime de către ispravnici tâte podurile de peste apa Ialomiţei, Lăsând să subsiste numai podul de la fundul Danciului. Ac6stă măsură
se pare a

fi luată pentru

a asigură

Bucurescii de.vre-o

unor rebeli Turci, care ameninţă ţ6ra, precum

invasiune

a

la cap. istorici domniei

lui Caragea vom avea ocasiune de a arătă. (1)
Autorizări de construcţiuni de poduri de către particulari sunt puţine date de Caragea. In 1813 Radu Golescu. vădând că podul stătătător de pe apa Dimboviţei de la morile de la Vitan,pe moşia logofătului Dudescu, la Dudesci, este stricat și proprietarul nu-l repară,

tocmesce un sat să-l facă pe cheltuiala sa.

Radu

Golescu cere Dom-

nitorului voie do a reintră în fondul cheltuit, punând brudină, de 'vita
care va trece pe pod câte o para. Dar acâstă brudină să se plătscă
; voţi primi
de zăbavă

acest domnesc al nostru pitac, să orînduiţi a se face fără
acel pod, orînduind şi om într'adins, ca să ţie catastih-de

cheltuiala ce are a:se face

şi veţi primi

de.la

dumnâ-lui acei taleri

400, iar.de se va cheltui mai mulţi, să ar&taţi Domniei Mele, ca să dăm
poruncă de unde să se plătâscă acel prisos al cheltuelei şi către acâsta
Îiind-că tot în linia acelui drum mai sunt două poduri şi la căpătâile
lor s'ait mâncat locul făcându-se găuri, vă poruncim ca şi acele mâncături să puneţi a le astupă cu tută fără de zăbavă. 'Tolco pisah gpd.—

1813

Septembre

1.:

o

n

Milostiiti Bojiii Ia Ioan Gh. Caragea voevod i gospodar zemle Vlahiscoe.
De vreme ce aşedarea podului âmblător pe apa Buzăului, ce curge
printre moşia dumnâ-lui biv Vel Căminarului Costache Suţul, ce o are
de zestre, după însciinţarea dumnâ-lor ispravnicilor judeţului de la
14 ale următârei luni, ce aii trimis către Domnia Mea, copringătâre că
făcând cercetare s'aii pliroforisit de la satele de prin prejur, că supărarea ce ar fi putut avea când acest pod se aşeză lângă satul Raco-

vița iar

acum

este a se face pod mai delături, iar nu lângă

fiind-că

satul Racoviţa, unde nu numai că ori-ce supărare nu pricinuesce, ci
mai vârtos folos satelor de prin prejur, cu înlesnirea trecătorilor peste
apa Buzăului; de aceea dar primită fiindu-ne rugăciunea ce ne-ai tăcut,
dumnâ-lui biv Vel Căminarul,i s'ai dat acâstă carte a Domniei Mele
de slobodenie, ca să aibă voie ași face acest pod, însă mai pe alăturea,
pe moşia sa, iar nu lângă satul Racoviţa, unde şi-au fost dus cheresteaua mai dinainte; acâsta. i saam receh gpd. —1816 Noembre 21.
208... L
(Cod..

»9.9.d VII,

(Pecetea

fi la a

1.

J

Velol Logofăt.

gpd.)

(1) Cod. 74 fila 85 verso.
V. 4.

Vrechid.—Tom,

X.—Istoria

Românilor.
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numai pâna
liber

'şi va întorce banii cheltuiţi, după

de brudină

(1)

|

care podul să rămână

a

Dăm în anexă procesul urmat între doi proprietari de poduri de
pe apa Jiului în anul 1814. (9).
”
Dâmboriţa. Incă din primele luni ale anului 1813 Divanul cere
Domnitorului Caragea,-să se ordone marelui Spătar și lui marele Aga
să sc6ţă

Gmeni

cu

sape

şi

cu lopeţi,

curţile boeresci, peste care gunoi,
înălţat

apa

Dâmboviţei

să

curețe gunoiul

aducând

aruneat

din

apa nămol peste cl, s'aii

atât de mult, în cât amenință

cu înnecăciunea

la ori-ce sporire a apei. Curăţirea se va face «de la morile Mitropoliei ot sf. Elefterie până la morile Rudului Vodă ot foișor.» Omenii
salahori vor fi plătiţi de proprietarii mărginași şi decă nu vor face
ac6sta, boerii zabiţi. vor plăti ei salahorii şi vor împlini banii de la
mărginași. Domnitorul aprobă în 3 Martie 1813 acestă dispoziţiune. (3)
| (1) Vedi anexa LXV.
(2) Vegi anexa LXVI.

(3) J&

Ioan Gheorghe

Caragea

Voevod

î gospodar

zemle vlahiscoie.

Primită fiind Domniei Mele arătarea. ce ne fac dumnâ-lor veliţii
boeri pintracâstă anafora, poruncim dumnâ-tale Vel Spătare și dumn6tale Vel Agă, ca întoemai să faceţi urmare. 1813 Martie 6.
(Pecetea epd.)
Prea

Inăiţate Domne,

Cu plecată anafora arătăm Mărioi Tale, căci cei co șed po marginile
Dâmboviţei de o. parte şi de alta, aici în Bucuresci, aruncând gunoiul

ce-l scot după curţile lor în apă și peste acel gunoi aducân
d apa
nămol s'au înălţat apa Dâmboviţei atât de mult în cât la vre-o viitură

cu înmulţire de apă, urmâză a se face înecăciune și pagubă;
luminată poruncă Măriei Tale către dumnâ-lui Vel Spătarul ciși să fie
dumnâ-lui Vel Agă, ca să îndatoreze pe toţi acei mărginaşi, de la către
morile Mitropoliei ot St. Elefterie până la morile Raului: Vodă ot Foișor,
să pue Gmeni cu sape i cu lopeţi să curăţe acea nămollă
ce sai

făcut din
viței bine,
lesnită şi
dintr'înşii

pricina aruncărei gunoiului şi să adînceze :matea Dâmbospre a încăpeă apa şi a avea loc îndestul de curgere îna nu putea ceşi afară din matcă când vine mare,
iar care
nu va fi următor, să pue dumnâ-lor boerii zabiţi, salahori

„cu plată, spre săvîrşirea lucrului şi plata să o ia de la mărginaşii
aceia.
1813 Fevruar
Constantin

tier,...

Vel

(Cod.

26.
Filipescu,

Radu

Logofăt.

LXĂIII pag. 840.)

|
|
Golescu, Vornie,.. Vel Logofăt,... Vel Vis-
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Acea măsură se repetă în 26 Aprilie 1813, ceea ce arătă că ordinile
din 26 Februarie 1813 nu se putuse execută, pâte din cauza grelei

ierni ce fu în acest an. (1)

a

a

In Maiă 1813 ambii Vornici Radu Golescu şi Dumitrașco Racoviţă
raportâză Domnitorului,că unii din mărginaşii Dâmboviţei—de sigur
boerii—nu vor să se supună a curăţi gunoiul aruncat în dreptul lo-

cului lor şi cer lui Vodă voie de axă pedepsi cu închis6rea. In 22 Maiii
Caragea aprobă. (2)
a
_(1)
Iă Joan

Pitae ce sai

Gheorghe

Dumnâ-vâstră
Mea,

ca

cei

- lăcomia

ce

ai

făcut

Caragea

către dummnă-lor dvornicii.

Voevod i Gospodar zemle Viahiscoie.

Veliţilor Dvornică, fiind că ne-am pliroforisit Domnia
case

lor ca să apuce

şi alte

să ia

nămestii

pe

loc

pămîntui

din

marginea

Dâmboviţei,

din

apei Dâmboviţa

ati

aruncat atât gunoii cât şi pămînt de la nămestiile lor pe matea Dâm-

boviţei,
că

ca

de se

să le rămâe

va

lor acel pămînt

al Japei. Invederat lucru este,

trece

cu

vederea

acâstă

urmare

a

mare;

de

aceea trebuinţă

fiind, ca

mai din vreme

lor, în

scurtă

vreme

viind Dâmboviţa mare în cinci şase rînduri și aruncând nămol şi de
o parte şi de alta, după cum se vede că aii aruncat, pote să iasă Dâmboviţa din matca ei făcându-se fârte strimtă și pe urmă se va face un

potop

zuim

î6rte

cum

poruncim

ar fi cu cale, ca să

dumnâ-vOstră,

nu

să

chib-

se mai întâmple un lucru ca acesta,

să mergeţi înşi-vă

peste

t6tă Dâmboviţa

şi

pe de o parte şi pe de alta şi mai întâiit să vedeţi ce nomol ati aruncat Dâmboviţa din pricina acestui gunoiit ce Pait aruncat unii alţii
şi să-i supuneţi pe aceia. numai de cât ca tot acel gunoiii şi acel nămol
să-l se6ţă afară departe cât îi ţine cuprinsul fieş-căruia, dar să nu-l
arunce iarăşi în Dâmboviţa şi să puneţi mumbaşir pe II-lea Vornic, ca cu
soroc de două săptămâni să sc6âţă tot acel gunoiii și nămol'afară ca să

se lărgscă Dâmboviţa cum ai fost din început şi către acâsta ne-am
însciinţat Domnia Mea că unii din cei ce ai binale pe marginea Dâmboviţei

aii bătut

pari pentru

prelungirea 'lor, intrând

în matea

Dâm-

boviţei din care pricină asemenea strîmtorare se fac mătcii; poruncim
dumnâ-vâstră,

ca câţi

dintr'aceia

veţi vedea

că „ail bătut „pari

şi bat

eșind din parii cei vechi în Dâmboviţa şi pe toţi aceia să-i puneţi să-i
taie şi de acum înainte ori-cine vor vrea să bată pari în Dâmboviţa

îăr” de scire să nu
Aprilie 26.
Pi

(Pecetea

aibă voie

pd.)

(Cod. LXXIV, fila 43.) :

(2) J& Joan

a

Gheorghe. Caragea

- Dumnâ-ta
Vel

Agă,

după

a mai

pisah epd. —

bate. Tolco
e

Vel Logofăt,

-

voevod i gospodar zemle

arătarea

a dumnâ-lor veliţilor Vornici, pentru

ce ne

face

.

Vlăhiscoie.

printr'acâstă

nesupunerea

1813

anafora

celor mai jos ar&-

124
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De cunoscutele șanțuri ale Dâmboviţei aflăm acte cari arată, că Vornicia Obştirilor avea grijă. Marele Spătar este îngrijitorul direct. După
denunțarea lui Constantin Pastia postelnicelul însăreinatul cu grija
Şi curăţenia șanțului, este înlăturat din funcţiune pentru că «pre şănari îi melahirisesce în trebile casei sale» şi lasă șanțurile necurăţate (2)

taţi, poruncim
duiţă într'adins

dumnâ-tale,
zapcil

ca făr” pe a-i rădică

agiesci de

„a fi următori făr” de zăbavă
Maiii 22.
» (Pecetea gpd.)
(Cod. LXXVI,

a le face

întocmai,

la închisâre să orîn-

strașnic mumbaşiret,

precum

în jos se arată.
|

pag. 427,)

spre

1813

Vel Logofăt.

Prea Inălţate Dumne,

După luminată porunca Inălţimei Tale ce ni s'a dat prin pitacul
de la 26 ale trecutului April, ca să silim prin mumbaşiri rînduiţi al
„II-lea vornici pe toţi aceia ce aii case Şi namestii pe marginea Dâmboviţei

ca
şi
ca
şi
în

a seâte

gunoiul, nămol Şi alte havaiele ce le-aii pus, cu lăcomie

să le rămâe lor acel loc al apei, următori fiind îndată atunci am
orînduit ai II-lea vornicişi pe o margine a Dâmboviţei şi pe alta,
pe de o parte să le măs6re şi să le însemneze gunoiii saii nămol
ce cade în partea fieş-căruia, iar. pe de alta să le stea mumbaşiri,
soroe ce se orînduesce de Inălţimea Ta, a scâte tot acel gunoii şi

nămol afară, iar să nu-l arunce în Dâmboviţa; vedem că unii
deşi s'au
apucat a seste, să portă cu 6reşi-care amalie, iar acești de mai
jos a-

r&taţi se arată cu o mare nebăgare de sâmă la mumbaşirlâcul al II-lea
vornici; de ăceea să se dea luminată porunca Măriei Tale către
dumn6-lui Vel Agă, ca pe toţi aceia să-i ridice la închisâre şi de acolo
se silescă a scâte gunoiii, nămol şi alte havalele, după însemna să
stînjinilor ce mai jos se arată, ca vădând pilda acestora și cei rea
ce cu

amelie aii început şi cei ce n'aii început prin semptul mahalale
lor negreşit să pună silința ce se cuvine de a se curăță margine
a Dâmboviței. 1813 Maii. |
|
|

„Radu

Golescu

Vel

Vornic, Dumitraşeco

(Cod. LXXVI, pag. 427)

Racoviţă

Vel Vornic,

(2) Carte prin care se orînduesce Andrei postel
nicelu
purtător de grijă şanţurilor din Jura Dâmboviţei
, în locul lui
Constantin

Pastia.

Zemle Vlahiscoie. Fiind că. Constantin Pasti

NE

a postelnicel ce aii fost
pană acum purtător de grijă la șanțurile Dâmbo
se află de multă vreme ia aeâstă slujbă, înlen viţei, din pricină că
evind îngrijirea! cea cu-
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In Octobre 1813 Andrei este din noii confirmat în acâstă slujbă,
pe garanţia recomandării marelui Spătar, cum probâză următorul act:
S'au arâtat Domniei Mele arătarea ce faci pentru șanțul Dâmboviței că se află în stare bună cum și încredințarea ce dai pentru Andreii postelnicelu epistatul, că este vrednic şi cu sciință bună la tr6ba
șanțului, după care însciinţare dând Domnia Mea tot cregămîntulși

bine nădăjduind, că arătările dumnâ-tale sunt adevărate, am rămas întru

odihnă; de aceea și t6tă trâba şi îngrijirea o încredinţăm Domnia Mea
asupra dumnâ-tale, cum şi pe postelnicelul Andreiii epistatul prin chezăşiea dumnâ-tale îl hotărîm Domnia Mea a fi nestrămutat dintr'acâstă
slujbă, pentru care îţi poruncim să te afli în tOtă vremea cu pe deplină îngrijire, spre a fi șanțul curăţit bine şi drept, cu t6tă orînduiala,
fără de cusur şi numitul epistat să se afle nelipsit de lângă şanţ spre
a otcârmui cele după trebuinţă fără cusur şi când acestea se vor împlini în t6tă vremea întocmai după voinţa Domniei Mele și cusur nu
se va întâmplă, atunci numitul epistat va fi împărtășit și de alte milă
ale Domniei Mele, pentru ajutorul casei sale, iar când împotrivă se
vre-un

va: întâmplă

puns

cusur,

atunci

orîndui

alt

însuși

dumnâ-ta vei

avea

res-

a dă

înaintea 'Domniei Mele şi te vom supune la cele după dreptate
şi se va

și cuviinţă

epistat în loc. 1813

Octombrie

15.

LAXIV, fila 91.)

(Cod.-

In Februare 1814 Dâmboviţa a înnecat unele -părţi din Bucuresci,
din causa răpedei topiri a marei cantităţi de zăpadă. La 7. Martie
acelaşi an Divanul rînduesce pe Vel Logofătul de Obiceiuri Fotache
Ştirbei,
înnecul

să facă anchetă, la faţa locului, la şanţuri, să constate. dacă
s'a întâmplat din neîngrijirea epistaţilor şi a şanţarilor.

viinci6să

după

trebuinţă

a șanțuluiîn

t6tă

vremea

stă

șanțul necu-

răţit şi pe şănţari îi metahirisesce în trebile casei sale, lucru cu totul
nesuferit la audul Domniei Mele, căci şănţarii sunt orînduiți într” acâstă
trebuinţă numai a.șanţului iar nu după cum numitul se pOrtă. Drept
aceea dar după arătarea ce au făcut. Domniei Mele dumnâ-lui cinstit
şi credincios boerul Domniei Mele Mihalache Suţu Vel Spătar, pentru

ca

nu

care

catandisescă

cumvași să

îngrijirea

curăţirei șanțului 'la

mai rea şi prâstă stare, iată după alegerea dumnâ-lui Vel Spătaru
orînduim Domnia Mea pe Andreiii postelnicelu a fi purtător de grija
numitelor şanţuri, ca tot deauna șanțurile să le „Cureţe, să se afle nelipsit de la gura şanţurilor dimpreună cu şănţarii, păzind și străjuind
a.nu se face înecăciune pe matea Dâmboviţei şi-pe șşănţară să aibă
ai metahirisi numai în trebile șanțului, iar nu şi în slujbele sale, căci
când se va dovedi întru o urmare ca acosta, nu numai se va lipsi, ci
a
rilie 3.
i, i saam receh: 2pd.—181:
i

ma

(Cod.

pedepsi,
XIĂ,

SI

fila 61

v.)

e

P

-

Vel Logofăt,

m

|
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„XA,
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Ştirbei cere îndată schimbarea epistatului şanţurilor Andrei,

Noul epistat rînduit în Martie 1814
prin chiar pitacul de rînduire: «Pam
șanțurilor ce sunt care se abat din
forirea de a nu se face înnecăciune
ploi multe

sai

primesce următ6rele instrucțiuni
făcut Dommnia-ME epistat asupra
apa Dâmboviţei pentru paza şi
la politia Bucurescilor când sunt

când se topesee zăpada,

carele

să aibă

în. zaplul sei

pe toți şănțariă cu doi vălaşi ai lor, şi cu aceștia: să se silâscă în
IGld vremea a. fi a pururea şanţul curăţit, zăgazul şi stăvilile tomeinice şi la vreme de înmulţirea apei, să stea cu toți
Omenii gala
pentru apărare, să nu se strice, nici să se facă vre-un
mifloc de răutate din pricina neîngrijirei sale, că se va pedepsi,
şi când va vedă

că se înmulțesce

apa

și biruesce,

îngrabă să însciințeze spre a eși

toţi cei ce sunt pe lunci cu case, că apoi neînsciințând în
grabă şi

se va pricinuă vre-o pagubă locuitorilor, se va îndatoră
însuşi ca

să
împlinescă, I6tă acea pagubă; asupra căreia trebi, pentru
mai bună

pază ceea-ce se va socoti de dumnă-lui orânduitul
boer, să dea în seris
la mâna epistatului ca să le urmeze şi acelea.
(1)
Logof. Fotache Ştirbei nu termină ancheta şi cu
ea sunt îndată însărcinaţi Vornicii Bălăceanu şi Băleanu, împreună
cu Episcopul de
Buzăi, căci e vorba ca prin carte de blăstem
să se descopere un culpabili, din neîngrijirea cărora la şanţuri s'aă
întâmplat înnecul. (2)
Comisiunea nu află vinovaţi, dar presintă un
devis pentru repararea stăvilarelor şi â șanţurilor. Se ordonă
facerea speselor 'din Cutia
Vorniciei Obștirilor. (3)

(1) Cod. LXXVII fila 178. |

(2) 1814. Sau făcut carte deschisă |ca
Ştirbei de a merge la gura șanțului în să rămâe Logofătul Fotache
Episcopul Buzăi cu dumnâ-lui Vornicullocul lui să mârgă Sfinţia Sa
Bălăceanu i cu dumnâ-lui
Vornicul Băleanu spre chibzuirea dreg
erei șanţurilor.
(Cod. LXXIV, fila 132»).
Se
(3) I6 Ioan. Gheorghe Caragea Voevod
i Gospodar zemle vlahiscoc.

Cinstite ŞI credincios

boerule

al Domn

al Obştirilor, fiind-că după chibzuireaiei Mele, dumnâ-ta Vel Vornice
rari pentru dresul gurei șanțului Dâmv ce sai făcuţ prin meşterii motrebuesc a se cheltui taleri 1.502 la oviţei şi pentru stăvili de acolo
cheresteaua cea trebuinci6să și la
lucrul morarilor; ca o trâbă dar
ce
este
spre obştese folos 'al politici
Bucurescilor, precum și Cutia milo
sten
iilo
r
fiind întocmită iarăși pentru
obştesci faceri de bine, poruncim
dumn
â-ta
le,
ca acești bani:să se dea
la Vistierie .de la Cutia Obştirilor
deţului, de a se pune în lucrare , spre a se trimite la ispravnicii jufără de zăbavă dresul gurei şanţu
după chibzuirea ce s'aii făcut.
lui,
Tolc
o pisah gpd.—1814 Îunie 3
(Cod. LXXIV, fila 124 v)

LS
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Acâstă lucrare nu s'a terminatîn 1814 cu tâte ordinile date. (1):
In Iulie 1814 Divanul arată Domnitorului, că ai chibzuit asupra ra-

portului Clucerului
cerceteze

şi să

Deșliu și a colegilor lui, cari aii fost orînduiţi să

vagă

ce e

de

făcut pentru

țiuni ale Dâmboviţei. Divanul
şanţurile

din

cinci

mori

pâtă

apa

pune

să so

“nerul

susul morilor

să se

Clucerului Deșliu

potrivite

scobdre la măsura şi cumpăna

prisosi

şi a eși din maluri

trimiţă la faţa

politiei

a împedică

nouă

inunda-!

află propunerile lui Deșliu relative la
vadurilor

ca să nu

să facă înecăciune. Divanul pro.

locului doi boeri mari

şi cu Constantin

şi este, ca cele

Pastia

epistatul

împreună

cu ingi-

şanţurilor. Domnitorul

însărcin6ză iar cu acâstă regulare pe marele Vornic Constantin Bălăceanu

şi pe

marele

Logofăt

de

obiceiuri

Fotache

Ştirbei.

(9)

Din actele ce dăm în anexe se pâte vedeă împotrivirea ce lung
timp opun proprietarii de moră din susul Dâmboviţei de a şi le regulă
aşă, încât să nu mai producă inundaţiuni, fie în Bucuresci, fie pe moşiile particulare din aproprierea rîului. (3)
Din anul 1815 Februarie dăm două pitace domnesci, prin care Caspre

a nu

apa bună

se

înămoli matca

gunde

aruncă

a se

de

oprirea

reînoesce

ragea

rîului,

cât şi pentru

atât

în Dâmboviţă,

interesul

de a păstră

de băut (4)

In 18 Martie 1815 aflăm însărcinat un inginer şi architect al politici,
Fainvrach. (2), credem Fraivald, de a pune în lucrare după raportul
boerilor cari aii fost făcut ancheta, adîncirea Dâmboviţei și curățirea

|

ci de gunde. (5)

(1) 1814 Octombre 1. Carte legată la ispravnicii Dâmboviţei, cu copie

după anaforaua boerilor ce aii fost la şanţ, ca să pue
lucrare coprinderea acei anaforale.

(Cod. LXAIP, fila 145.)
anexa

(3) Vedi
(4) Vedi

anexele
anexele

(5) Je loan
Dumnâ-ta

vremea

|

LăĂX.

(2) Vegi

LXXI—LAAIV.
LXXV—LAAVI

|
,

|

o

i

şi LXXVII.

|

Voevod î. Gospodar zemle vlahiscoie.

Gheorghe Caragea

şi

înginerule

Fainvrah,

şi în
Di

în faptă

architectone,

fiind-că

acum

este

Vede a se pune în lucrare chibzuirea ce ai făcut dumne-lor
și

care s'au întărit
liţii boeri, prin anaftora, pentru matca Dâmboviţei,
și. pe dumnâ-ta ca
-orânduim
te
iată
aceea
do către Domnia Mea, de
să mergeţi pe
Mea,
împreună: cu cei-l-alţi boeri orânduiţi- de “Domnia
dumnâprecum
întocmai
tâte
întru
matca Dâmboviţei, făcând urmare
lor» boerii

ai

găsit

apd.-—1815.Martie

SI

cu

18.

cale

.

mai

prin

E

(Pecetea gpd.)
(Cod. LXXIV, fila 187 d.)

|

sus

numita

a

E

anafora.

Toleo

_

Vel Logofăt,

pisah
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“Inginerul

constată,

zurile morilor

după

că

înnecurile

Dâmboviţă.

provin

în

mare

parte

Caragea, la 28 Iunie

de

la zăga-

1815, ordonă

lui

Vel Aga, ca po de oparte să oblige brutarii a face proviziune de făină.
pe 40-50 dile, şi pe de alta să taie zăgazele și să so facă Ja loc stavilele de nevoie. Se taie de asemenea pilastre vechi de la vechi po-

duri, ca să nu ajute aceștia la deposit de nămol.

(1)

(1) J6 16n Gheorghe Caragea Voevod îi gospodar zemle vlahiscoe.
Cinstite şi credincios boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta Vel Agă,
fiind-că zăgazurile morilor ce sunt pe apa Dâmboviţei încâco aii a se
tăiă pe la mijloc într'aceste dile, din porunca Domnici Mele, după pla-

nul ce ai dat în scris inginerul i după

chibzuirea ce aii făcut în scris

şi dumnâ-lor Veliţii boeri, pentru izbăvirea politiei Bucurescilor de
înnecăciune,-ca până acum din apa Dâmboviţei şi ca să nu pricinuiască
brutarii până se vor face stavilo la tăetura zăgazurilor, că pătimese
lipsă de făină, poruncim dumnâ-vâstră, ca îndată să dai strașnică
poruncă îndatorându-i ca să se căpătuiască și să aibă grâii măcinat
pentru trebuinţa politiei, patru-deci sai cinci-deci de dile,
spre
pătimi politia Bucuresci lipsă de pâne până 'se vor face stăvilele, a nu
căci
straşnic se vor pedepsi, fără de a li se primi vre-un cuvânt
de
pricinuire. Tolco pisah gpd.—1815 Iunie 28.
"

(Pecetea gpd.)

(Cod. LXXIV,

fila 205 v,)

Vel

Logofăt
|

Jă Ioan Gheorghe Caragea Voevod i gospodar zemle
Cinstit şi credincios , boerule al Domnici Mele, dumnâ-ta vlahiscoie.
Vel Vornice
al politiei Bucurescilor, de înnecăciunea apei Dâmboviţei
trebuinţă
fiind
a se pune în lucrare mijlâcelo ce mai jos se arată,
poruncim
dumnâtale, întâi, parii cei vechi ce ait rămas bătuţi în
de mai înainte, aici în politie lângă carii s'aii băgat apă de la podurile
alţi pari noi pentru
podurile de acum, acei pari vechi să pui dumnâ-ta
salahori ca să-i
sc6ţă

pe

acel

zăgaz

toţi din

locul

lor

a nu

rămânea

nici un

par

vechii, căci zăticnesc curgerea apei; al doilea, fiind-că la Gorgani, unde
ati fost morile Radului Vodă şi ale lui Michaiii Vodă, după
stricarea lor zăgazul
sau cufundat
în apă şi ai înălțat matca şi nu este mijloc
a se săpă
fiind cufundat în apă, să îndatorezi dumnâ-ta
pe mahalagiii

părţei locului de acolo, ca unii ce pătimesc de înnecăciun
e, să sape șanțul
în matca Dâmboviţei pe alăturea cu zăgazul, de
ași face apa repegiciune şi a curăţă nămolul și pămîntul ce se va seâte
şanţ să se
arunce din afară pe mal despre Michaiti Vodă; al treilea, din
zăcazul Dâmboviţei, ce se abate din potriva caselor dumnâ-lui banului
care se numesce Dâmbovicidra, să se deschidă începându-Brâncoveanu,
se gura mai
din sus, adecă din dreptul caselor Stolnicului
Guliano, ca să. potă
„abate apa Dâmboviţei drept, la venire de apă multă
destupându-se
Şi cea-l-altă matcă a lui, iar pentru lărgimea şanţului
se va urmă după
m&sura ce va da Medelniceru Grigorie Bujoreanu, îndatorind
dumn6-

_

__

In anul
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se mai proectâză adîncirea mătcei, Dâmboviţei

în oraş

şi lărgirea ci până la şase stînjeni de la Roşu până la Vitan. (1)
“Pentru asigurarea Bucuresciului contra înnecului, după planul inginervului,

se hotărăsce,

ca

zagazul

Dâmboviţei

să

tului Racarii, unde dă Ilfovul.în Dâmboviţa

se mute

din

susul sa-

şi acolo să se facă şanţ

noii şi stăvilar, iar gura şanţului vechii! s'o astupe. Cu acâstă afacere
Domnitorul însărcin6ză pe fostul mare Medelnicer Grigorie Bujor6nu

în 28 Iunie 1815 (2).
“lui pentru deschisul șanțuluiși destupatul mătcii Dâmboviţei iarăşi
pe mahalagiii din partea locului, ce pătimesc de înnecăciunea apei, ca
unii ce mai mult lor lo este de folos acel şanţ spre a se isbăvi de înnecăciune; aşijderea şi pentru acea abătătură Dâmboviţei ce este din dosul
mănăstirci Radului Vodă, unde are mănăstirea, stăvilele, să îndatoreze
dumnâ-lui pe cuviosul egumen al mănăstirei să mai lărgâscă la gură
acea abătătură, cum şi stavila să o facă mai adâncă în fundul apei

ca să pâtă răsuflă apa şi pe acolo, cu îndestulare, la vreme de potop,
precum

iar nu

ait fost

făcută

stavilă,

acea

acum

până

numai

în faţa

apei, îngrijind egumenul, ca la viitură de apă multă şi primă-veara. la
ruptul &hoţci, să puie să rădice stavila, ca să. r&suile Dâmboviţa cu

îndestulare. 'Tolco pisah gpd.—1815
(Pecetea gpd.)
(Cod. LXXIV,

Iulie 6.
i

-

Vel Logoiăt.

|

fila 209.)

(1) I6 Ioan Gheorghe

Caragea Voevod i Gospodar zenle vlahiscoc.

veliţilor
Cinstiţi şi credincioşi boerii Domniei Mele dumnâ-vâstră
ea
izbăvir
după
că
fiind
lor,
Obştiri
al
ce
Dvorni
Vel
Dvornici îi dumnâ-ta
pladupă
atât
iţei
politici Bucurescilor de înecăciunea apei Dâmbov
r boeri

nul inginerului cât şi după chibzuirea dumnâ-v6stră veliţilo
va fi mai
trebuinţă fiind ca să se lărg6scă apa Dâmboviţei pe unde
im dumporunc
aceea
de
politie,
strîmtă ca să fio de stînjeni 6 aici în
Roşu şi
n6-vâstră, ca să mergeţi însuși pe matea Dâmboviţei de la
fi matca
până la Vitan şi să puneţi vornicei să măsâre şi pe unde va

mai strîmtă de cât 6 stînjeni
malul spre

a se lărgi

matca;

să facă

şi

semne

de urmarea

pe

unde are a se taiă

ce

veţi

Domniei Mele prin anafora. Tolco pisah spd.—1815
„(Pecotea spd-)
(Cod. LXXIV, fila 208
(2) 1

Ioan

Ghcorghe

tace

Iulie 4.
Vel

să arttaţi

Logofăt.

v.)

Caragea

Voevod

i gospodar

zemle

Vlahiscoie.

dumnâ-ta Vel hatmane
Cinstite şi credincios boerule al Domniei ce Mele,
dumnâ-lor veliţii
făcut
au
al Divanului, fiind că după chibzuirea
,
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Pentru lucrările de realizat la

şanţuri

se

impune

o

taxă pe pro-

boeri pentru izbăvirea politiei Bucurescilor de înnecăciune, co pătimea
până acum de apa Dâmboviţei, s'aii găsit cu cale și s'au hotărit şi
de Domnia Mea, ca și zăgazul Dâmboviţei, să se mute mai înc6co la
vale, din susul satului Răcarii, unde dă Ilfovul în Dâmboviţa și esto
trebuinţă a' se face acolo şanţul noii şi stavile, după mijlocul ce este
arătat în anaforaua dumnâ-lor boerilor i gura șanțului celui vechiii să

o astupe, și cu acest mijloc al mutărei șanțului la mai sus arătatul
loc să isbăvâscă de înnecăciunea ce pătimea până acum moşiile co cad

pe linia apei Ilfovului, iarăși de către dumnâ-lor veliţii boeri cu drept
cuvînt s'au găsit cu cale şi s'aii hotărit și de cătro Domnia Mea, ca
stăpînii acelor moșii se dea ajutor după analoghia stînjenilor ce aii
fieş-care, la cheltuiala ce s'aii chibzuit
că trebuesce pentru facerea șan-

țului noii i a stavilei; de aceea iată și poruncim Domnia Mea, ca după
deosebita fdie ce ţi se dă, supt pecetea Domniei Mele, să împlinescă

de la fieș-care din stăpînii acelor moşii suma banilor ce este arătată,
de stânjin câte parale 20 şi să o faci teslim rînduri rînduri în mâna
orînduiţilor, pe carii prin întărirea ce am dat Domnia Mea la anatoraua dumnâ-lor veliţilor boeri, i-am însărcinat cu facerea acostui şanţ

noii i al stăvilei,

iar care

dintr'aceste

moşii va fi megieșască

adecă

țărănâscă şi vor dice că n'aii mijloc a r&spundo banii ce se analoghisese pe suma stînjinilor ce ai, pentru aceia să faci arătare ispravnicilor judeţului ca să îndatoreze pe acei lăcuitori de a lucră la şanţ
până se vor plăti de suma banilor ce vor fi datori după analoghia

stînjinilor ce ai; zăbavă însă să nu se facă la împlinirea

să se împlinâscă făr' de zăbavă până
putea lucră şanţul. 'Polco pisah gpd.—
(Pecetea gpd.)
(Cod. LAXIV,

pag.

este
1815

Vel

206.)
Carte

vremea de
Iunie 28.

vară

banilor, ci
de'a

se

Logofăt.
=

desehisă.

Zemle Vlahiseoe. Fiind-că pentru izbăvirea
politiei Bucurescilor de
înnecăciunea ce pătimea de apa Dâmboviţei
, atât după planul î7uginerulai, cât şi după chibzuire ce aii făcut-o
dumnâ-lor veliţii boeri, am
hotărit Domnia Mea, ca să se taie zăgazurile
morile ot Bucuresci în sus, însă zăgazurile să morilor, începând de la
se taie la mijloc, la nivelul apei până în fund la pămînt viă,
de câte 4 stînjeni în lat, unde
are să se facă de către stăpînii morilor
stăvili după măsura ce li so
va dă; de aceea, spre săvîrşirea
acestii trebi, orînduim pe credi
ncios
boerul Domniei Mele Biv Vel Medelnicer
ul Grigorie Bujorânul căruia
poruncim dumnâ-vâstră isprav

nicilor
sud Ilfov ca duprin satele
ce sunt pe marginea Dâmboviţei, aprâpeot
. de mori, să-i daţi130 salahori
cu topâre și alte trebuincise ca
lucreze la tăiatul zăgazu il
dându-i şi patru slujitori de ai judeţusă
lui, ca să-i aibă atât asupra sa.ir

ISTORIA ROMÂNILOR
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prietarii de moşii de pe apa Iitovului, care ai a se folosi şi ei de facerea noului şanţ şi a stăvilarilor nouă de la Răcari. O asemenea

taxă se cisluesco şi pre 9 mahalale

din Bucuresci, care şi ele se vor

folosi de împedicarea inundărilor. (1)

|

|

|

|

„In Julio 1815 e vorba iar de a se curăţi şi 'adînci fundul Dâmboviței. Nostimă este porunca lui Vodă Caragea do a se: întrebuinţă o
mihani (mecanică, mehanică sati machină) ca să sape şi să curăţe totVauna matea Dâmboviţei cu înlesnire şi cu prea puţină cheltuială.
Caragea, ice că a vădut el însuşi asemenea mehanila Țarigrad. E
vorba de sigur de o dragă. Domnitorul însărcin6ză pe egumenul de
la Radu Vodă, «care are deplină sciinţă şi închipuire a acestei mehanii> să facă una în trebuinţa Dâmboviţei (2).

lahorilor, spre ai indemnă la lucru cât şi spre pază de.a nu fugi salahoriă, spre a se dă săvîrşire tăiatului zăgazurilor cât mai fără zăbavă,
|
Ii
i saam receh apd.—1815 Iunie-28.
(Pecetea spd.)
|

Vel Logofăt

!

(Cod. LXXIV, fila 206.)

(1) Vegi anexele LXXVIII, LXXIX și LXXX.
(2) Jo Ioan

Caragea

Gheorghe

Cinstiţilor şi credincioși

Domniei

Mele, fiind-că

Voevod î gospodar 'zemle

dumnâ-vâstră

s'aii găsit

Vlahiscoie.

veliţilor, boeri al Divanului

o mihani

(machina ca să sape

şi să

și cu prea puţină
curețe tot-deauna matea Dâmboviţei cu înlesnire
rad, prin chiar
"Țarig
la
de
cheltuială, care şi înşine nouă este sciută
adunându-ve la
ca
,
stră
â-vâ
dumn
cim
vederea nâstră, de aceea porun
irei Radului-Vodă
un loc, să aduceţi faţă pe cuviosul egumen al minăst
i Și a energhiei
mihan
aceștii
carele are deplina sciinţă şi închipuire a

e și dându-vă tâtă plirotoria,
i a folosului ce pâte face făr' de discoli
-vostră şi să no faceţi anatora,

fă de zăbavă să o chibzuiţi și dumnâ
ca să poruncim a se pune în lucrare, tolco

ap)
eooeaLXXIV,
(e(Cod.

N

fila 207 v.)

Iă Ioan Gheorghe

Caragea

pisah gp4.—1815

Iulie 3.

Vel Logofăt.

i

Voevodîi gospodar zoinle vlahiscoc...

ru izbăvirea politiei de înnccăFiind că acest mihani se face pent
t se cisluesc o sumă de bani
sfirşi
acest
ru
ciune, şi fiind că tot pent

oviţei, prin osebiiă poruncă a
pe mahalagiii politiei, după lunca Dâmb
înnecăciune, poruneim
Domniei Mele, pentru isbăvirea caselor lor de
bani ce se împlinesc
acei
dintr
ca
dumnâ-tale-.Vel Vornice al politiei,

732
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La începutul

de dumnâ-ta,

V: A. URECIILĂ

anului 1816 lucrările

pentru

abaterea

Ilfovului de la

să se cheltuiască și pentru facerea acestei mihani

cele trebuinci6se

ale ei, la a căreia

facere

de la început

cu tâte

până la is-

prăvit să epistasâscă napristan cuviosul egumen. al mănăsti
rei Radului-Vodă ca unul ce are deplină sciinţă în ce chip să
se
facă
Și cum
să se metahirisâscă
în urmă.

(Pecetea
(Cod.

1815

Iulie

28.

spd.)

LAXXXIV,

Vel Logoftt.

pag. 450.)

Prea Inălțate Dome,
După luminată porunca Mărie! Tale, ce
prin 'pitac ni s'ati dat, cum
că s'aii găsit o mihani ca să sape şi să
curețe iot-deauna matca Dâmboviţei cu înlesnire şi cu prea puţină
chelt
Tale este sciută de la Țarigrad prin chiar uială, care şi însuşi Măriei
vederea Inălţimei. Tale, adunându-ne la un loc, unde aducând
faţă pe cuviosul arhimandrit chir
Teodosie, egumenul mănăstirei Radu
lui-Vodă, ce ni so arată că are
deplina sciință a închipuirei acestei
mihani, după pliroforia ce ne dete
luarăm însciinţare, că cu acâstă mihan
i se pâte săpă și a se curăţi
matea Dâmboviţei,
ci să fie
lumin

porunca Inălţimei Tale
dumnâ-lui Vel Vornicul al Obștirilorată
,
ea
dinpreună cu numitul
mandrit

către

arhisă epistasâscă a so face acâstă
mihani cu tâte cele trebuinci6se,'și a se şi pune în lucrare,
dându-se cheltuiala cea trebuinci6
să
de la Cutie, de care va arâtă Mărie
i 'Tale dumnâ-lui Vel Vornicul
cotâlă de câtă cheltuială va
somerge, iar hotărîrea rămâne
la Măria Ta.
1815 Iulie 27,
|
Dumitraşeo Racov
iţă

Vel

Vornic,

a. vel Logofăt, Scarlat Grădiștânu
Logofăt.
I&

Constantin

Bălăcânu

Vel Logofăt, Fotache

Vel

Vornic,

Știrbeii Vel
.

Ioan

Gheorghe

Caragea

voevod

î gospodas:

„Cu

zemle vlahiscoe.

cale fiind anaforaua acâsta a pări
nţilor archierei și a dumnâ-lor
veliţilor boeri, primită oste Dom
de o parte poruncim dumnâ-taleniei Mele, pe carea şi întărindu-o, pe
Vel Logoiete de ţâra de sus, să
domnescul nostru pitac către
faci
dumnâ-lui Vel hatman al diva
runcitor de a îndeplini făr” de
nului, potată de la stăpînii acestor. moșii, zăbavă suma banilor de mai jos ar&după analoghia stînjinilor
iar care dint”aceste moşii va
-căruia,
fi megieșască adecă țărănâscfieș
dice acci locuitori stăpîni ai
ă
şi vor
moşi

po

aceia

să-i

îndatoreze,

șanțul cel noă, până

ei

prin

că

ispravnicii

nu

le

dă

judeţului,

mâna
ca

a

să

dă

bani,

lucreze

la
când
vor plăti de banii ce vor fi
pe de altă parte orînduim pese cred
datori, iar
medelnicerul Grigorie Bujoreanu incioși boerii Domniei Mele Biv Vel
l și Biv Vel mede

Pastia, cărora şi vă poruncim

lnicerul

ca luând împreună

Constantin

şi pe suiulgi-başă
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Un

şanţ

să mergeţi la faţa locului și. fă de zăbavă
precum mai jos se arată. 1815 Iunie 28.

|

s'a

făcut sub

epis-

să faceţi urmare întocmai

Vel Logofăt.
a

(Pecetea pd.)
a
(Cod. LAĂĂIV, png. 308.)
Prea Iuălţate Domne,

După

luminată

porunca

Măriei

Tale, ce prin

graiă

ni sai

dat,

am.

făcut, chibzuire pentru cheltuiala ce merge la facerea şanţului, ce. trebue a se deschide

de la

satul

Răcarii,

din

sus

de

mâra

Brăiloiului,

unde dai în Ilfov câte-va apușâre mici, ca printr'acest şanţ să se abată apa Ilfovuiui a intră în apa Dâmboviţei, i alt șanț să se deschiqă tot acolo mai la vale din apa Dâmboviţei până în şanţul cel
apei, atât al Ilfovului,

vechi ce dă în Ciorogârla, ca să ia prisosul

și al Dâmboviţei când

vine mare,

unde

cât

şi stăvilele

acolo să se mute

şi să păz6scă epistatul cu şanţarii, iar. gura șanțului celui vechii ce
este mai din sus, să se astupe, care sumă a cheltuelei socotindu-se

taleri 12.135, se găsi cu cale să se analoghisescă pe moşiile ce se înnâcă
de apa Ilfovului, cu Greş-ce adaos, adecă să dea stăpânii moșiilor de
stinjinul de moşie po parale 20, pe care stăpâni îi însemnăm mai jos
fieş-care cu stînjinii lui de moşie, după tahminul ce arată medelnicerul Bujorânul că ai făcut al stânjinilor fieş-căria moşii, ca cu acei
bani ce prisosesc, care prisos este taleri 15.665, după cum se vede în
“socotâla ce am așternut mai jos i cu taleri 2.500 ce-i hărăzesci Măria
Ta la acest obștose folos, să se mute stăvilele la şanţul cel noii ce
dicem a se face acum, şi să se cumpere şi cheresteaua ce va mai lipsi;

ci să fie luminată porunca Măriei Tale către dumnâ-lui Vel hatmanul al Divanului, ca atât de la stăpînii moșiei ce se află aici în Bu-:
curesci să împlinâscă

câte 20

aceste

de parale

de

stînjin, cât şi de la

cei de afară să trimită mumbașir, ca să facă asemenea împlinire, rînduindu-se de către Măria Ta medelnicerul Grigorie Bujoreanul, din
preună cu Dima Suiulgi-başa, ca să mârgă la mai sus numitul loc,
unde îndată să pue salahori cu plată din mai sus numiții bani, ca să
deschidă amîndouă șanțurile şi isprăvindu-se șanțurile să se rădice şi
stavilele de la şanţul cel vechiii şi să se așege la gura șanțului celui
noii, însă acestea să se săvîrşâscă fără zăbavă, acum în vreme de
vară, când este cu înlesnire a se lucră; iar pentru cele-l-alte provlime

ce mai arată medelnicerul
cea dintii

anaforaua

Bujorânu în tacrirul săi, se cuprinde în

n6stră

de la Iunie

13,

chibzuirea

ce

am făcut

la acele provlime ale Bujorânului, cât.şi la provlimele inginerului,
hotărîrea rămâne la Măria Ta. 1815 lunie 27.

iar

Iosif Argeşiii, Constandie Buzăi, Constantin Creţulescu Vel Ban,
Vel Vornic, Constantin Bălăcânu Vel Vornic, TeoBarbu Văcărescu
dorache Văcărescu Vel Vornic, Scarlat Grădişteanu Vel Logofăt.
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tăsia medelnicerului Grig. Bujoreanu
doşiile

ce se âînncacă

de apa

ca să

se dea pe dînsul apa II-

Ilfovulaui după avctarea

Bujoreanului.

Stânjeni

500 hăcăreni.
1.500 Băldăneni cu moşia
400 Fundata Herutăilor.

cea

boerâscă.
DR

400 Fundăţeni ai pitarului Matache de la pușcărie,
,
,
350 Moșia Medelniesrului Constantin Bujorânu ot Tărtăşeşci.

350
300
300

ai dumnâlui Căminarului Ştefan: Bujoreanul ot tam..
ai medelnicerului Grigorie Bujorânul ot tam.
|
ai sfintei episcopii Buzăi.

1.000 Si. episcopie Argeş, moșiile ot Roibu.
300 Sf. episcopie Râmnic.
500 Șătrarul Ştefan 'Tărtăşescu,
300 Brazoia Brăiloiului.

moşia

cci dic

A
Cojocu.

2.000 Două Brazoae ale casei răposatului Vornicului
_
Ştivbeiă,
|
1.000 Frazoia dumnâ-lui spătarului Ruset.
1,000 Postăvarii

i 'Trestienii

dumnâ-ei

Vornicosei

b6icăi.
1.000 Cosova dumnâ-lor boerilor Creţulesci,
1.000 Cosova dumnâ-lui Vel Banului Constantin
800 Popescii

300
1.000
2.000
4.800:
„2000

şi Zoiţa

ipac

ale dumnâ-lui,

Constantin

Ecaterinei

Ştir-

Creţulescu.

Medelnicerul Arcuda.
Popescii mănăstirei Michaiă- Vodă.
Popescii mănăstirei Sf. Ecaterinei.
Dragomirescii slăvitului Dragoman Manuc.
Ciocănescii dumnâ-lui Vornicului Istrate
2.500 Creţulesci şi Flămândenii ale moOnăstirei Creţulescu.
Radului-Vodă.
„40 Moşnenii 'Lărtășesei.
|
|
.
400_Şetrarul Ștefan 'Tărtăşescu, moşie
la 'Tărtăsesci.
30.400

Socolcla
“tate

de banii ce trebuese pentr i deschiderea
şanţurilor nouă.
|

a

E
12.135 fac pe stînjini 2.427 ce arată
Bujoreanul că vor fi acele două
şanţuri, insă stinjini ai lungului i adînc
ul iar un stînjin, iar
_
“latul doi stânjini, socotit stânjinul
lung
ului po taleri cinci.
15.200 face analoghie pe stânj
3.065

ini 30.400 ce cu tahmis îi arată
Bujoreanul că se înneacă de apa Ilfov
ului,

se cisluesc mai

mulţi, pentr

u că p6te să fie tahmisul
stînjinilor greșit.
|
Di
2.500
2
-se al:
alătură co” hărăzese e Măria
Sa prea înălţatul nostru domn
5.505 acești bani să fie pent
r u mutarea stăvilelor
Șanţului.
|

|
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s'au dat drumul

|

apei în

acest

şanţ ea
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nu a putut

merge pe dînsul, fiind şanţul mai înalt în spre Dâmboviţa. Domnitorul, la 4 Februarie 1816, rânduesce un inginer ca să vadă de nu se

pâte a se face să mârgă apa Ilfovului pe șanțul cel noii ca să se dea
în Dâmboviţa. (1)
O ultimă mâ&sură aflăm luată în 1816 relativ la Dâmboviţa:
„ Caragea Vodă ordonă, în 11 Iunie 1816, lui Vel Aga, să orînduiască
paznici 6meni de ai Agiei, pe la t6te vadurile şi podurile de peste
apa Dâmboviţei, «cari să privigheze Jiua și noptea şi să nu lase pre
nimene a aruncă în apă, cât de puţin murdalie sai gunoiii, de acum
înainle. (2)
|
In Iunic 1816 a fost vorba do a săpă şi o a doua matcă pentru
Dâmboviţa, în Bucuresci, cu scop ca atunci când vine prea multă apă
să pâtă fi dată

pe

ambele

anume

matee

adîneite. Matca

apei va li nu

numai adîncită dar şi lărgită până la 6 stânjeni. (3)

|

(1) Vegi anexa LXXXI.
(2) Ia Ioan

Gheorghe

Voevod

Caragea

i Gospodar zemle vlahiscoic.

Cinstit şi credincios boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta vel Agă, fiind

că din pricina murdalăcului,şi a gunoiului ce se aruncă în apa Dâmboviţei, se pricinuesce şi vătămare la sănătatea Gmenilor şi se închide

şi matca apei, de nu-și pâte avea
vine

apa

runcim dumnâ-tale, primind

paznici Gmeni

apa

curgerea

de

acest domnescul

şi când

ei slobodă,

se face înnecăciune de pătimesce politia;

mare

de

aceea

po-

nostru pitac, să orînduesci

ai agiei pe la tote vadurile

i podurile de peste

apa

Dâmboviţei, care să privigheze diua şi n6ptea şi să nu lase pe nimeni
a aruncă

în apă

cât de puţin

murdalâc

lunie 11.

'Toleo pisah gpd.—1816
(Pecetea gpd.)
xp
(Cod. LXXIV, fila 253 v)

sait gungiii

de

acum

înainte.

a
Vel Logofăt

şi a mo(3) Spre a se vedea că 6menii specialişti în sciinţa apelor
r:
următo
actul
aci
dăm
ere,
apreci
re
rilor se bucurati de 6re-ca
Cantea luă Nicolae postelnicelu meşter. de Mori,
PostelZemle Vlascoie. Dat'am Domnâsea n6stră carte lui Nicolae
orașul
în
aici
mă
cârciu
o
nicelu, meşterde mori, ca să aibă a ţineă
fi pe
vor
ce
dările
tote
de
ă
apărat
şi
Domniei Mele Bucuresci, scutită

i Mele
alte cârciumi, pentru că numitul prin jalba ce au dat-o Domnie
și o
vîrstă
de
fete
două
arătând că se află scăpătat, însărcinat cu
zăgaa
i
morilor
ugului
meşteş
sciinţa
soră văduvă, şi pentru că are

1736

|
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Tot din Iunie 1816: mai aflăm un pitac cu referinţă la lucrările pentru asigurarea de inundare. Prima, ' însărcinză pe Spătarul și pe
Vornicul politici, ca prin zapciii lor să îndatoreze pe toţi cei
ce ati

case

îngrădite

pe lângă

matca

Dâmboviţei

şi de

o parte

şi de

alta a

rîului, să-i oblige a pune Gmeni cu a lor cheltuială să sape
matea Dâmboviţeă pe margine ca să se lărgâscă până şase stînjeni lumina
apei, însă
unde nu mai va fi loc slobod, iar de se va întâmplă
să fio niscai-va
ziduri de binale pe lângă matea apei, acelea să nu
se vateme, ci să
rămâe lumina apei pe acolo numai cât va fi
loc slobod. 'Tot odată
ordonă Domnitorul, să se oblige pe stăpînul celor
opt mori, ce sunt

pe apa Dâmboviţei,
stavile pe la morile

începând de la Roşu până la Vitan, ca
să facă
lor cum. Şi egumenul mănăstirei Radului
Vodă și

să se desgrâpe toți parii mari de la vechile”
zăgazuri
poduri, ca să aibă apa curgere mai lesne.
(1)

şi de la vechi

zurilor și a cumpenirei apelor apururea este
dus la cercetări, precum
ŞI acum a fost rădicat cu porunca Domnioi
Mele de la trâba sa din
sud Ialomiţa și s'aii trimes

la şanţuri, care sunt făcute pentru
ferirea
de primejdii a nu se face în politia
Bucurescilor când vin apele mari,
ne-am milostiviţ Domnia Mea de l-am
miluit cu scutirea acei cârciume,
de Care poruncim la toţi câţi se cuvin
e, supărare împotrivă să nu se
facă la cârciuma sa, i saam receh
gpd.—1814 April 10.
|
(Cod. XIX, fila 109 2)
(1) Vedi anexa

LXXXII.

„Pitac către dumnă-lhui
Vel Banul cpisiatul spălăvici
"Ca sd se pornăscă un Zapeiu Biv
spalărese să poruncâscă epistatu
lui de
“la șanțuri să slobâdă
apă pe

16 Ioan
Cinstite

Gheorghe

Caragea

şi credincios

Dâmboviţa.

Voevod i gospodar

zemle vlahiscoe.

boer

Domniei Mele, dumnâ-ta Biv Vel
epistatule al spătăriei, fiind-căal apa
bane
Dâmboviţei ai scăgut într'atâta în
cât. tote morile de pe dinsa s'au
oprit de nu mai pot măcină brutarii
politiei, din care pricină pâte
aceea poruncim ca îndată dupăsă pătimâscă obştea lipsă:de pâine, de
primirea acestui domnesc al nost
pitae să pornesci
ru
făr de zăbavă un

zapciit spătăresc la epistatu
e la șanțuri Scriindu-i-se din
l
parte dumnâ-tale ca să facă
de mijloc a porni apă îndostul
tot felul
ată pe matca apoi Dâmboviţe
pute umbla morile să nu :păt
i spre a
: imâscă3 politiad de vre-o lipsă,
pd.—1817 Iunie 9,
toleo „pis
pi ah
|
Po
(Pecetea epa.)
7

(Cod. LXXXVII. fila 27 v)

o
"Vel Logofăt, -

”
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Indestularea cu apă. Gestiunea îndestulărei cu apă, în oraşele Bucur
esci,

Focşani, Craiova, a: dat loc la diverse acte, sub do
mn
lui ia
Caragea. Din

29 Iunie 1815 este cartea fântânelor dela Craiova, prin care!
se cons-

titue unele -iraturi, ca să servâscă-la întreţinerea lor. Carag
ea

întăr

din noi mila de 12 lude fântânari, puși sub ocrotirea Episcopuluiescede

Râmnic. Asemenea

se acordă două pivnițe în Craiovaşi două

de carne scutite de tote dările, ca'să servâscă
nerea fântânelor în bună stare. (|)
n:

scaune

venitul: lor la întreţia

Pentru întretinerea cişmelelor din Focşani munteni, Caragea aprobă.

aruncarea

unei

dări

de 10%,

din

tăerile

de carne
pe

la

scaunele

oraş, peste 200 taleri anuală de.la Epitropia: Obştirilor.

Episcopul

de

Buzăii

este instituit Epitrop 'asupra

din

|

cișmelelor din

Focşani. (2)
i
ci
E
La 1811 Dima Suilgiul s'a legat către Divan, ca pentru taleri 25.000
şi diverse privilegii, să aduc
în ă
bună stare 18 cismele ce erati pără- .
site aici în politie şi în soroc de 16 ani, cu I6fă de taleri 400 pe lună
de la Cutia milosteniei, să ţină acele cismele în bună stare. In 1814
Februar Dima cere concediii până la Sf. Dumitru, să se ducă în patria
sa să'şi vagă copiii, lasă chezaş peiovarăzul săi Stoica, care va avea
grijă de cişmele în lipsa lui Dima. Caragea acordă congediul cerut. (3)
Inainte

de Dima a fost. Suilgiiii-Başa Stroe, care ajungând bătrân

şi

neputincios, i se daii unele privilegii ca răsplătire. (4)
O inspecţiune făcută în Iulie. 1813 la: diversele cişmele concedate la
particulari, le află. în prostă stare. Domnitorul, la 23 Iulie 1813, ordonă
ca toţi acei cari se bucură de cișmele din casa apelor, să: fio obligaţi
a le ţine în. bună stare, a le repară (5)
Si
i

1) Vedi anexa LXXAIII,

(1 vedi

anexele

LAXXXIV,

LXXXVI,

ce ia asuprăși G. Sârbul'ca
(3) Vedi anexa AXC..
(1) Vedi
(5) Vedi

anexa: XCI -.
anexele: XCII

Ri
după

LXXXV..

LXXXVII,

i

UXXAVIII

a

și LXXXIĂ.

Suilgiii la Focșani, în anexă.
N:
i
IN
.
Cod.. LXĂVI

i

N

i
pag.

Vedi şi obligațiunea

Na

616.

pu

.

i

E

15 Ioan Gheorghe, Caragea voevod

i gospodar: zemle vlahiscoie..

Primită fiind Domniei Mele acâstă

obştâscă anafora

archiereiși a dumnâ-lor

boerilor,

iată de

!

a părinţilor

orînduim pe dumnâ-ta

Biv

Vel clucere Iordache Deşliule,'ca prin 'scirea : dumnâ-lui Vel Logofttului de ţeara de sus s'a pus în lucrare cercetarea de mai sus arătată cu urmare întocmai, după care să facă apoi arătare prin ana-

"fora

părinţilor

arhierei

(Pecetea pd.)
Cod. LAXATIV,
V. A. Urechiă,— Tom,

şi

dumnâ-lor

a
pag 67.)

X.—Istoria

Românilore

boerilor.

1815 Mart,

27

aa

V el Logofăt
e

îi

47

!
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Domnitorul

Caragea,

deși n'a mai înmulţit cu nout&isvoare casa a.

pelor din Bucuresci, a dat, cu un curent ori altul, măsuri din noi
de apă la unii şi alţii. Aşa a recunoscut: 1) dreptul la :/, măsură de

apă Ecaterinei Athanasiu la 30 Iulie 1813; 2) 1/, măsură din isvorul de
la Creţulesci lui biv Vel Vistier Gr. Romanitis la casele lui din podul
Mogoşoei, -înlăuntru curţei dumnâ-saleşi afară la pod, pentru îndestularea norodului (2 Maii 1814). 3) una măsură de apă din același
isvor lui Vel Hatman Gr. Ralea, în 18 Martie 1814 (1). 4) lui Vel Stolnicul Alex. Vilara, luând apa ce dejă se acordasă lui Romanitis în
1814 26 Ianuarie 1816. 5) una măsură apă din cişmeaua lui Mavrogheni, acordată Caminariului 'Toma.în 29 Martie 1817. 6) Reînoire de
chrisov pentru o 1/7 măsura şi adăogire de alta jumătate măsură lui
biv Vel Ban Gr. Brancoveanu, cu obligaţiuno să facă cișmoa şi afară
din curte. 1 Maiii 1818. (2) .
a
Cu o singură di înainte de a fugi din Bucuresci, Caragea dă la
28 Septembre 1818 o jumătate măsură apă, de la cișmeauna lui Mavrogheni, lui Căminarul Mihalache (?) (3)
: Prea

Cu plecată

Inălțate Domne,

anaforă ar&t măriei Tale, că cișm6ua

de la capul podu-

lui Mogoşei, care s'aii făcut cu cheltuiala obştiei, pentru pod6ba politiei, neavând purtător de grijă, sai dărăpănat şi mai trecând vreme

cu nebăgare de s6mă se strică de tot şi pentru
o frumâsă

pod6bă

ca acâsta, găsim

cu cale,

ca să nu

ca prin

se prăpădâscă

scirea

dumnâ-lu

Vel Logofătului, să se orinduiască dumnâ-lui Biv Vel Clucerul Iordachei

Deșliu, ca să ia s6ma egumenașului, ce este acolo, ce venit
ati luat acestei mănăstiri de când egumenesce şi la ce s'a cheltuit
acel venit?
aşijderea să aducă faţă clucerul acolo pe mai mai mare-başa
cu doi

trei meşteri lemnari și zidari i pe suilgiii, ca să iea în scris
t6te acele

ce sunt stricate, chibzuind şi banii

c6 trebuese

spre a se

drege și a
se aduce la starea ei după cum ai fost, şi să facă ar&tare
în
scris, atât
de venitul cişmelei, cât este pe an, cât şi de cheltuial
a bisericei i de
meremetul. stricăciunei cișmelei și vom chibzui
apoi de unde să se dea
banii ce vor mai trebui, iar hotărîrea rămâne la
Măria 'Ta. 1815 Mart 15.
„. Mitropolit, Iosif Argeş, Constanaie Buză&ii,
Constantin Filipescu; Grigorie Brâncovânu, Barbu Văcărescu Vel Vornic,
'Teodorache Văcărescu
Vel Vornic, Iordache

Filipescu Vel Vornic...

-

ae

sore
i anesele
_ (1) Vegi
aneele sub
sub OSII,
OXII, NN XGIV, „9 00 XOV
XOV.şiîi PPPE XCVI
AGE QQ,
0 XCVII,
a
RR
(2) Vedi, anexa ACIA.
(3) Vedi anexa C.

|
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a

__Dăm aci în notă

actele

unui proces dintre: mahalagii. de la Popa

Dârvaş şi pentru neînchiderea unui puț de către boerul D. Slătineanu. (1)

(1) I& Ioan Gheorghe Caragea Vocvod i Gospodar zemle vlahiseoie.
Pe acâstă alăturată anatora a dumnâ-lor veliţilor Vornici nerămânând odihniți mahalagiii din două mahalale Popa Dârvaş și Vişan de
nică din Bucuresci, zapeiul cel orînduit vătaf.de păhărnicei "i-ai înfăţişat la Divan înaintea Domnici Mele cu paharnicul Dumitrache Slă-

tineanu, prin vechilul Ioniţă Racotă Logofeţelul, cerând: numiții mahalagii prin apelaţia ce aii dat,a nu li se închide de: paharnicul puţul
i vadul puţului ce este trebuincios pentru adăparea acestor mahalale, .

fiind mai vârtos făcut de moşii şi părinţii lor, de sunt aprâpe-de
de ani precum

se dovedesce

ce este
l
din veleatu

scris pe

100

crucea.de

piatră cea de lângă puț, fiind de 80 de ani, iar puţul şi mai vechii și

paharnicul de îi trebuesce puț să-și facă pe locul :dumnâ-lui, iar vechilul paharnicului împotrivă. cere, ca după zapisele de cumpărătârea
până
locului. casei sale pe care este acest puț, să aibă voie a şi-l închide
însă
-Mea,
Domnia
înşine
şi
xădum
le
arâtându-le
la pod, care zapise
-Mateiit,
un
la
vinde
unul cu 16t 1795 Ianuarie 18 al unui Predei, .care.
Polcovnicul un loc moştenese în mahalaua Popei Dârvaş în podul Morăsărit
goş6ei drept taleri. 220, care loc arată .că se 'hotărasce despre
Postelnicului
al
loc
un
cu
miadqă-di
despre
portărelul,
cu Pătraşco
apus cu podul,
Mateiii Rătescu, despre miadă-nâpte cu ulița şi: despre
Mateii Polal:numitului
zapis
alt
i
locului,
după cum se văd semnele

vinde Slugecovnicul cumpărătorul, ot I6t 1804 Ianuarie 10, prin care fost făcute de
aii
ce
casele
cu
vului Tomei Caragea acel loc împreună
hotarăle locului
el, dându-i şi zapisul cel vechii, în care se coprinde şi cumpărătorul: ot
mai pe larg, i alt zapis-al numitului Sluger Toma locul ei lui Concu
16t 1804 Februarie 27, prin care vinde. acâstă casă şi alt zapis din 16
vechi
cele
zapisele
şi
stantin Vulturescu, dându-i
prin care face schimb
18041 Martie al numitului Vulturescu cumpărătorul,
ei, drept.o:moșşie

cu Dumitrache Slătineanu acâstă casă cu coprinsul
din. care acâstă coprinderea
“şi bani, dândui şi zapisele cele vechi;
dovadă,.că locul acesta
celui dintâiii zapis al Predei făcându-se curatăbat pe numiții mahalagii
între
am
al Paharnicului merge până la pod,
? .și r&spunseră cd. nu ati,
de ai vre-un sînet împotriva acestui zapis

fără numai

diseră,-că

şi în

anii trecuţi .s'aii ispitit: Paharnicul ca să

cercetarea ce în faţa locului
împresâre acest loc al puţului, dar după
Vel Banul Radu Golescu, aflâns'au făcut atunci de către dumnâ:lui.
că n'aiL:avut Paharnicul
du-se pe acea vreme Vel Vornic, nu numai i de dânsul şi din locul
suraţ
nici un cuvânt, ci încă s'aii dovedit împre
le de. dumnâ-lui Banul
puţului patru stânjeni şi s'aii fost găsiteni cu:ca
1arăși „pe s6ma puţului, la
ca să r&mâe puţul slobod şi acei stânj avur
vre-o anafora
ă
să arâto
nu
care acâstă a lor disă, nu numai că
.şi pe: dumnâ-lui însuși întrede atuncia dumnâ-lui Banului, ci. încă
ă nu ţine. minte. După acâsta
bându-l Domnia Mea în Divan, răspunse.c

740

Pa

|

V. A. URECEIĂ

Iangane. Incendiile sunt:tot numerâse

în Buduresci,

din causa

con-

am mai întrebat pe numiții mahalagii, să arăte pentru apă le esto davaua saii pentru loc? și răspunseră că pentru apă, fiindu-le trebuincidsă

pentru

adăparea

lor şi a dobitâcelor

lor, şi cum

că de se va

închide

acest puț şi se „va deschide cel-l-alt unde aii găsit dumnâ-lor veliţii
Vornici cu cale, când va secă şi acesta nu ait unde să mai facă alt
puț

la loc; a cărora pricinuire se cunoseii deșartă, pentru că și puţul
ce este acum p6te să sece după vremi şi făcându-se altul
să sece și
acela şi altul asemenea şi iarăşi după vremi să r&mâc fără
de puț.
Deci

Paharnicu Dumitrache Slătineanu, având sincturi
casei sale, doveditâre că lungimea locului îi merge până pentru locul
jăluitorii mahalagii ne având nici un sinet împotrivitor, la pod, iar
după dreptate a fi poprit Paharnicul de aşi luă locul săi nu se pote
„precum asemenea nu se pâte popri nici cu pricinuirea în stăpânire
mahalagiilor
„„că le este trebuincios acel puț pentru adăparea lor
şi
a
vitelor
lor și
„că ar fi făcut de moşii lor de sunt aprâpe 100 de
ani, pentru că 'pe
acea vreme nu este
îndoială că eră câmp acolo unde se află puţul
iar nu loc de curte cu case precum este acum,
şi se socotesce ca un
puț tăcut pe câmp precum sunt şi altele, iar nu
chiar pentru trebuinţa
aceștii mahalale care nu eră acolo pe acea vreme;
cu t6to acestea am
făcut

Domnia

Mea al doilea cercetare Şi cercare

“prin

dumnâ-lor veliţii
Vornici la faţa locului, ca să ne pliroforisim
de
ia şi Paharnicul locul în stăpânire şi să se.mute este prin putință să-și
şi acel puț la un colţ
din locul

Paharnicului şi ni sai dat pliroforie că la colţul
de lângă
fost găsit cu cale a se mută puţul fiind locul anatora a dumnâ-lor s'a
înalt, s'aă arătat cu jalbă
mahalagiii ce-şi

uliţa ce cobâră în mahala, unde printr'acâstă

aii casele pe acea uliţă, plângându-se că
de se va mută
puţul acolo, fiind locul la vale spre casele
lor se va face noroiti prea
mare din scurgerea apei puţului în cât
nu vor mai put eşi din casele
lor mahalagiii, o adeverâză Şi dumnâ-lor
veliţii Vornici că aşă urmâză
a fi după

starea acelui loc, şi către acâsta ne-ati dat
pliroforie, că acea
este îndestulată din tâte părţile de puțuri,
osebit din două
cișmele ce sunt mai sus în linia podului,
din
mâna
stângă,
însă una :
la p6rta casei răposatului Clucerului Faca,
şi alta în dreptul casei Clucerului Deșliu; după care acâstă
mahala

arătare a dumnâ-lor veliţilor Vornici'
și după plângerea celor-l-alţi mahalagii
puţul acesta de prigonire fiind
nu numai netrebuincios acolo, ci încă
Și
supărător atâi mahalagiilor
ce-și aii casele pe linia acelei uliţe,
ce cobâră în mahala, cât şi Paharnicului Slătineanu, pricinuindu-i două
pagube şi stricăciuni, una cu îngustarea dreptului loc al săi, şi alta cu
supărarea și stricăciunea ce
pătimesce casa sa din curgerea apei
puţului,
jiindu-i casa la vale. Drept
aceea hotărîm, ca

nicul să-și

puţul acela să lipsâscă
totul de acolo, și Paharîngrădâscă. şi să-și facă zapt cu
locul până la poa, precum
am dat Domnia

asemenea
Cozone în trecutele

Mea dreptate Şi lui II
c Constantin
dile prin judecată cu Divan Postelni
la prigonirea ce aă

avut cu unii tot dintr'acești mahalagii pentru locul
săi

ce-l are ală-
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strucţiunilor de :lemn şi acoperămintelor de șindrilă: Slujitorii. din .
brâsla de foc (pompierii) de pe lângă Agie aii adese de lucru. (1)
„Pentru apărarea de incendii, în Novembre 1813 Caragea ordonă completarea Coşarilor şi a Sacagilor poliţiei până la număr de 80, căci
din cari erait aii fost murit mai mulţi de ciumă. (2)
..
turea cu locul Paharnicului, ca să şi-l ia în zapt şi stăpânirea
1814 Octombre 10.
LI
De
(Pecetea gpd.)
N
“
(Cod. LXAVIII, pag. 2).
(1) Eacă modul
I6 Ioan

cum

unul din slujitori este

Gheorghe Caragea

liberat din

sa. —

serviciii:

Voevod i gospodar zemle viahiscoie. .

După pliroforia ce ni se dă printracâstă:

anafora a dumne-lui:
Vel

Agă, de prâstă stare şi sacatlâcul jăluitorului Iane, milostivire făcând
Domnia Mea asupra lui, poruncim să fie ertat și apărat de slujbă.—
1814 Februarie 26.
p
DI
A
II
I
e A
e,
(Pecetea pd.)
DI
a

(Cod. LAXVI,

pag.

848.)

SEE

Prea Inălţate Dommne,
După

luminată

buiurdizma

Măriei

Tale,

ce se

dă

în dosul

aceştii

jalbea lui Ene slujitorul de foc din brâsla agiei, poruncitâre ca să cercetez
de este sacat cu adevărat din pricina năprasnicei b6le, Pam

adus îna-

intea mea şi cercetându-l dacă dintr'acâstă năprasnică bOlă
ai rămas
sacat, mă pliroforisiii cu adevărat că sacat de mijloc aii r&mas dintacea b6lă, şi mijloc de a mai ţin€ slujba lui nu este, pentru care
şi nu lipsii după datorie a arstă Măriei Tale, iar hotărîrea r&mâne

a se da de către Inălţimea Ta.—1814
(Vel Agă).
(Cod. LĂAXVI, pag. 848).
(2) 16 Joan

Gheorghe

Caragea

Februarie

Voevod

10.

î gospodar

zemie vlahiscoic.

Dumnâ-ta Vel dvornice al politiei, fiind-că mulţi din sacagii i coșarii
politiei au murit, poruncim Domnia Mea ca din Gmenii politiei să se
găs6scă a: face patru-deci sacagii.1 coșari, să se împlinescă a fi optdeci la număr şi osebit pentru trebuința domnescei nâstre curţi să se

împlinâscă a fi alți şase coșari;

zăbavă însă

câtu-şi de puţină să nu

se' facă, fiind-că pătimesce politia, şi iarăşi îţi poruncim zăbavă să nu
se facă fiind-că ai început a se întâmplă iangane. Toleo pisah gpd.—
1813 Noembre 14.
Aa
a
IE
(Cod. LXXIV-fla, 92)

-
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|
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refacerei

din

noii

a foișorului do foc. Până

la terminarea acestuia se așază alt punct de observare de incendiii,
din doi paznici, unul în campanarul sf. Gheorghe noii şi altul jos la
pârtă, care să alerge pe dată ce se vede: un foc undo-va să se dea
de scire zabiţilor. (1)
Sa
(1) Prea Inălţate Domne,

După luminată porunca Măriei tale, co mi s'aii dat la alăturata anafora a dumnâ-lui Vel Agă, am tăcut chibzuire pentru foişorul de foc
ce arată dumnâ-lui că aii putredit la rădăcină şi faco trebuinţa a se

preface din noi, şi găsim cu cale, ca acum de o cam dată să se dea
luminată poruncă către dumnâ-lui Vel Agă, spre a indatoră pe mai-

"mare-bașa

să-l strice

fără

de

zăbavă,

a nu

se

întâmplă,

ferâscă Dum-

nedeii să cagă din vre-o furtună mare şi să facă primejdie, pentru a
căruia stricare
să aibă voie mai-mare-başa. să strîngă câţi dulgheri
vor trebui cum şi salahorii ce vor fi trebuincioşi să se poruncâscă
dumnâ-lui Vel Vornicului al politiei ca să-i dea din mahalale și stricându-se să se adune î6tă cheresteaua la un loc şi să fie la păstrare

bună şi la pază a nu se fură; aşijderea şi pentru acei patru
stâlpi
mari pe care este a se clădi t6tă binaua foișorului după
măsura ce
arată mai-mare-başa, lungul stânjini 9 însă stânjini 7 şi
jumătate de

sus până

în faţa pămîntului şi tulpină stânjini unul şi jumătate

care
vine tot lungul tot stânjini 9 şi de la tulpină în sus, până
la doi stânjini, latul-grosul 2 palme domnescă în tâte muchile
iar de
jini în sus până la vîrf, latul-grosul. o palmă şi jumătate la doi stânîn
chile, să fie luminată porunca Măriei 'Tale către .dumnâ-lui tâte muVel Vistierul,. ca să se' orânduiască judeţul Dâmboviţei
a" face şi ai aduce
aică, plătindu-li-se stâlpul po taleri 50 şi apoi pentru
cheltuiala facerei
foişorului mai pe urmă vom chibzui de unde să
se dea şi vom arătă
Măriei Tale, şi până a se faco acest foişor noii
să rânduiască dumnâlui Vel Aga

doi paznici, să păzâscă diua și
nelipsiţi, unul
sus în clopotnița sfintului Gheorghe cel noi Şi n6ptea
altul
jos
la pârtă, ca
luând veste cel de jos de la cel de sus de vre-o
întâmplare de foc,
să alerge îndată să dea de scire dumnâ-lor zabiţilor,
iar hotărîrea
rămâne'la Măria Ta.—1815 Maiă 17.
Sa
Barbu Văcărescu Vel Vornie, Constandin
. Mihalache Manu Vel Vornic, Grădişteanu Vel Bălăceanu Vel Vornic,
Logofăt, Nestor Clucer.

Domnitorul dă următârea resoluţiune:

Jo Joan

Gheorghe

Caragea

Voevod i gospodar

semle vlahiscoie.

„_Cât pentru stricarea acestui foişor poruncim dumnâ
-tale Vel Agă, să
ingrijesci a se pune în lucrare prin maimare
-bașa

cu

urmare

întoc-
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dă următorul pitac relativ la măsurile

i

de incendiu: '

de apărare

Pilac călre Agă, de a fi cu topără tot tacâmul agici de a.
întâmplă ori foe sai alle primejdii.
|
Io loan

Gheorghe

Caragea
|

Voevod
|

îi gospodar. zemle vlahiscoie.

Cinstite şi credincios bocrule al Domniei Mele dumnâ-ta Vel

că pentru a nu se întâmplă primejdii la vreme
zuit Domnia

Mea, ca împreună

şi mai-mar-başa
cim dumnâ-tale,
pitac,

aducând

cu tacâmul

Agă, fiind--

de iangănuri am chib-

Agiei
să

fie de

acum

înainte

că la oră-ce'

întâm-

împreună cu 40 dulgheri cu topâre, de aceea porunca îndată după primirea acestui domnesc.
al nostru

pe

mai-mare-bașa,

să facă

cunoscut,

plare de iangăn, să se afle şi el nelipsit
cu patru-deci de dulgheri cu
topâre şi împreună cu

tâmpine

acea primejdie

cei-l-alţi salahori:ai 'Agiei să poprâscă

de foc, 'tolco pisah gpa.—1816

: (Pecotea «pd.)

o

" (Cod. LANXVII,

zi,

|

o

E

următbre:

29.

“(Vel Logofăt)

fila 1 v.)

La fio co început de iarnă Stăpânirea, Domnia
în coprinderea

și să în-

Noembre

chiar, dădea pitace
pc

|

Io Ioan Gheorghe Caragea Voevod i gospodâii zemle Vlahiscoie.
Cinstiţi şi credincioşi. boerilor ai Domniei Mele, dumnâ-ta Vel agă,
fiindcă acum ai început şi urmâză să se înc6pă a se face focuri prin
case, pentru

ca să nu'se

întâmple dar ferâscă

Dumnegei

iangane

din

nomăturarea' coşurilor şi din neîngrijirea stăpânilor caselor, poruncim
dumnâ-tale,

ca îndată după primirea

tot-deauna

prin

acestui,

Domnescului Nostru pitae

să publicarisescă. prin tot semptul agiei, ca toţi de obşte stăpânii caselor să îngrijâscă a-şi mătură coșurile adesea și osebit, să privigheză
de s6mă a Gmenilor. casei să se
ca nu caro cum-vaşi şi din nebăgare
iar
întâmple vre-o primejdie de îoc, oră din lumînare, sait din ciubuce,
umble
să
ca
coşarilor,
şi
poruncă
pe de altă parte să dai strașnică
t6tă

politia pentru

măturatul

coşurilor,

şi osebit să

orândui și paznici
mai precum mai jos se arată, îngrijind apoi de acare
stricare poruniangănului la locurile de -mai jos arătate, pentru Domniei Mele către
ca
porun
facă
se
cim dumnâ-tale Vel Vistiere, să
ă de a se face aici
ispravnicii din sud Dâmboviţa, casă orânduiasc
Maiu 18. |
—1815
după măsura şi cu plata ce mai Jos se arată.

(Pecotea sd)

(Cod. LXXXIV,

(Vel Logotst).

pag. 194)

A

Ia
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dai poruncă și tuturor tergoveţilor,
Pâni ai caselor, ca să ţie tot-deauna mahalagiilor, prăvăliaşilor și stămare plină de apă i câte un topor fieş-care câte un hârdăă Sail putină
şi câte o scară, precum şi dumnâ-ta
să îngrijesci a fi tot-deauna Şi în tot.
zdravene, gata şi în bună fiinţă, ca câsul sacalele i tot tacâmul focului
foc să se întâmple vre-o zăticnire, nu cum-vaşi la vre-o primejdio de
că însuşi voi fi răspundgetor. 'Toleo
pisah gpd.—1814 Octombre 20,
a
(Pecetea apd.)
a
|
Vel
Logo
-- * (Cod. LĂXIV,
făt.
fila 152),
i

Asemenea

:

pitac sati făcu
şitla Spătărie. *

„Sub pretext de a se evită ince
ndiile, dar mat în realitate ca
se. afle ae vângare la îndemâ
să nu
na ori

Şi cui--și mai ales a hoţilor,
gea reînoesce în 1813, decret
Caraul lui Q. Ipsilant, ca nime
să nu aibă voie
a ţine iarbă de Puşcă pri
n

dea

de vândare

numai

gațiune, ca beneficiul

prăvălii, ci, declarându-s
e monopol, să se
la o singură prăvălie,
afară din oraş, cu oblidin acest

apalt să se dea la Cutia
sf. Gheorghe va fi depositul
podurilor. La
ierb
ei de pușcă. (1)
PI
NI
(1) Vedi anexa, actul
de la 30 Ianuarie

1813, Anexa

„„ Pitae pentru iarba de
puşcă, la aga,
„moOnăstirea

CI.

ca să se păstreze în

sf. Gheorghe.

Cinstite. şi credincios
“boerule

cu î6te că am

al
mniei Mele, dumn
luat Domnia Mea pliDo
ta Vel agă,
roforie, că încă din â-16tfăcut obştâsea hotărî
re,.pentru cei ce se
1804 s'au
negu
ca să NU 0 mai ţie aic
i în politie în bur6s ţătorese cu iarbă de pușcă,
de ocă, ci. afară, la mar
ŞI în alte vase sumă
gine, spre a nu
mulţă

se întâmplă vre-o prim
langăn,. dar fiind-că ace
ejdie de
st nizara nici până ac
Şi fiind-că acumde
uma nu S'a pus în luc
o cam dată pe la ma
rare
este vre-un: loc înde
rgine în preajma
pol
mă
iti
na
ei
te
c
nu
şi
destoinic spre acâstă
put€ adică a ţinea
trâbă, de a se
iarbă de puşcă, am
găsit Domnia Mea
de a se pune iarba
cu
sunt odăile sigure cude puşcă 'în mânăstirea .sf Gheorghe noăcuviinţă,
, unde
bol
ți
şi
uși
de fier și pâte a fi iar
primejdia focului; ae
ba ferită de
ace
ea
po
ru
nc
im
dum
nâ-tale, să îndatorezi
cei ce aii iarbă de
pe toţi
năstirei, ca fieş-care puşcă, să mârgă să se învoiască cu egumen
să
ul
duc
măă
aco
lo
tâtă iarba ce va fi avâ
pue. în bolți, poprind
nd. şi să o
pe
la
pră
văl
iil
e
lor numai câte o ocă
spre vândare, şi sfâ
rșindu-o pe aceea iar
şi ' două
ă-și vor luă
atâta sumă
pentru 'aliș-veriş,

(Pecetea pd.)
anii

(Cod. LXXXVII, fila 15
2)

toleo pisah

! din boltă
«pd.—1817 Februari tot câte
e 11.

i

;

i

Vel

i

Logofăt,

-

-
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în 17 Decembre

1812, câte-

va dile după solemna lui intrare în Bucuresci: el obligă pe Aga să |
se mute mai în centrul tîrgului, că şade prea departe ŞI “din
|
causa depărtărei nu se îndemănâză a. căută cu înJesnire trebile câle privesc
la meimurictul

nodei) prin

agici, iar

târg vre-un

mai vârtos

iangăân.

când se întâmplă (ferescă Dum-

Şi mai

ciudată este porunca,

ca spre:

a so mută în centru, să dea afară din casele lui Păun Ișlicarul pe
podul tîrgului de âfară pe chiriaşul lui, grijind să-i găsâscă alt conac
şi să se strămute acolo cu tot tacâmul agici. (1)
|
Ingineri. Vornicia Obştirilor a dispus încă din secolul trecut de câte
un inginer, mai mult sai mai puţin architect. In 1814 Aprilie 11, Marele Vornic al Obştirelor recomandă Domnitorului un noii înginer, în
pers6na lui Ernest Maer, prin următârea anafora :
Prea „Inălţate Dâmne,
!

„Cu plecată. anafora arăt Inălţimei 'Pale că din vechime ati fost necontenit un inginer al politiei Bucurescilor care avându-și l6fa sa de
la stăpânire se orânduiă. la cele după vremi trebuinţe ale ţ&rei, ce

privese la meşteşugul .ingineriei, adecă 'la: măsuri -i trageri de moşii,
la facerea șanţurilor. Dâmboviţei, la aducerea de ape,:la zidiri de curţi
domnesci i la faceri de poduri; dar acel inginer de vre-o câtă-va vreme
întâmplându-i-se morte cu totul se isterisesce politia de acest fel de
om trebuincios; pentru care acum la facerea podurilor Bucurescilor
cercetând, am găsit pe un Ernest Maer inginer, care mă pliroforisiiă
că este cu

îndestulată

sciinţă

de inginerie

și mai

vârtos

îdravlicos

bun, adecă având bună sciinţă de măsurătârea' apelor, care sc și făgăduesce de a aduce ape cu îndestulare şi fără multă cheltuială când
va fi poruncit. Drept aceea, de se va. găsi cu cale de către Inălţimea
Ta, să i se orânduiască l6fă de taleri 150 pe lună, adecă taleri 75 de
la Cutia cișmelelor i taleri 75 de la Cutia podurilor, la care aceste două
pote fi trebuincios, va bine-voi Inălţimea Ta a da şi luminată întărire

la acâstă plecată a Mea anafora, iar hotărirea cea desăvârşită rămâne
"a se face de către Inălţimea Ta. — 1814 Aprilie Il.
o
„Vel

Vornic.

Domnitorul
I5 Ioan
Dumnâ-ta

-.

NE

i

Sa

Sa

-

!

asupra acostei anatorale, dă următârea rezoluţiune:!

Gheorghe
Vel

Cara gea

Vocvod

gospodar

zemle

Viahiscoie. :

Vornice al Obştirilor, şi de către înși-ne

Domnia Mea

găsindu-se de trebuinţă a aveă politia un inginer, şi acest Brnest aer
fiind destoinie la acest meșteșug, după pliroforia ce ne dai printracâstă

(1) Yegi anexa CII după cod. LXXIV fila 70.

N

1746

|

anafora,

iată

V. A. UREGHIA

îl orânduim Domnia Mea

inginer

al politici și poruncim,

să i se dea l6fă pe lună câte taleri 150, însă taleri 75 de la Casa podurilor şi alţi atâţia de la Cutia cișmelelor, precum mai jos se arată.
1814 Aprilie 12.
(Pecetea

gpd.)

Vel Logofăt.

.

„De

la Octombre

chitectul

(1)

1816 găsim în serviciul Vornicici Obștirilor pe ar-

Hartler,

însărcinat

atât cu privigherea „construcţiunelor noue

din oraș, cât şi cu șanțurile Dâmboviţei, ba şi cu pavarea celor patru

strade principale. Hartler

a. construit mai

multe

case

importante

din

Bucuresci. (2)
.
Se mai pomenesce şi de un constructor sai architect Italian numit
Giulini. Mai găsim menţionându-se un alt architect al căruia nume,

e stălcit răi

de diacul

mele lui Fraiwalt. (3)

divanului: Faivrat, în care

bănuim

că este

o

nu-

|

Indestularea publică. Vornicia Obştirilor, după ce cu ridicarea Ruşilor dispări instituţiunea poliţiei şi rămaso iar Agia, continue
totea însărcinată cu o parte din privigherea asupra îndestulării publice,
iar
Aga este principalul veghetor şi factor administrativîn acâstă
afacere.
" Dăm în anexele capitolului câte-va acte privitre la întrebarea
îndestulării publice şi notăm aci pe următdrele:
a) In Decembre 1812 Aga este însărcinat, cu pitac domnesc,
să oblige

() (Cod. LXXA, pag. 58.)
(2) Ni se spune că casa lui Grigorie Ghika Vodă
A. Lahovary, din strada Victoria) și porţile monumental(astă-gi a d-lui
case și cele acum dărîmate de la casa Lench (a d-lui e ale acestei
G. Vernescu)

ait fost construite

de Hartller.

(3)- Vedi cod. 74 fila 174 verso. Iată pitacul de numir
e
a lui Hartler:

J& Ioan

Gheorghe

Cinstit şi credincios

Caragea

Voevod i gospodar zemle

ca architect

Vlahiscoie.

boerule al Domniei Mele,

dumnâ-ta Vel dvornice al Obștirilor, fiind-că Hartlor architecton, ce
se aîlă aici e trebuincios
pentru: politie, de aceea poruncim dumnâ-tale
, ca de la qi întâiii a
aceștii următâre luni, să orânduesci a i so
da l6fă de la Cutia Epitro-

piei pe t6tă luna câte taleri 100, aşedondu-l
Tolco pisah gpd.—1816 Octombre 4.
„

(Pecetea

gpd.)

(Cod. LXXIV, fila 273.)

şi în catastihul lefilor.
Aa
Vel Logofăt,

se

|

__

a
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pe egumonii de mănăstiri, care ait fost îndatorite şi în trecut a avea mori
de cai, ca să le drâgă,

pentru

ca să nu

ducă

brutarii

lipsă de

făină

când Dâmboviţa va îngheţă şi morile după ea nu vor mal putea lucră. (1)
b) Nici că întârgie a fi brutarii în lipsă de făină din neprevederea
grelei ierne dintre 1812—13. Acâstă lipsă e constatată prin actul co
dăm în anexa CIV. Brutarii în vedere cu lipsa ac6sta, cor să li se dea
făină de la magaziile rusesci. Se încuviinţeză acestă cerere şi tot odată
ispravnicii din Ilfov şi Dâmbobiţa sunt însărcinaţi de a cercetă la t6te
morile după ape «şi câtă făină se va găsi, vor a cui, pecotluind-o, s'o
trimiţă la Agie

în Bucurescă,

ca dînsa

s'o împarţă

pe la brutari, cari

s'o plătâscă cu preţul dilei. Tot odată, Vornicul politici este însărcinat, ca prin zapeii şi salahori să stărime ghiaţa: po la mori în fie-co
di spre a înlesni âmblatul morilor până se va muiă gerul.»
6) Din

cauza

greutăților

din

iarna

dela 1812—13

nu

se face

cișniăi,

ca.să se fixeze nart la pâne de cât după noua recoltă din 1814. Acest cişniii este ordonatsă-l facă, nu Vornicia Obştirilor ci o comisiune compusă: din Banu Grigorie Brâncoveanu, Marelo Vornic de
'Pâra-de-jos Barbu Văcărescu, Marele Vornic al Obștirilor Iordache
Slătin6nu şi Marele Logofăt de 'Ţera-de-sus Grigore Băleanu. (2)
„ (1) Vedi cod. LXXIV fila 97 şi anexa CIII care esto identică cu actul din Decembre,1812,
|
E
ae
(2) Vegi anexa CV.

către

Pitac

1817

In

|

dummnâ-lor

coveanul şi către
dumnâ-lui Vornicul

se face

veliții boeri

alt cișniil:

i către

dumne-lui Danul Brin-

dumnâ-lui Danul Grigorie Ghica î călre
Constantin Bălăceanu, ca să se string la

cișniăi pentru grăi cum să se vîngă pânca.
Caragea Voevod i gospodar zemle Vlahiscoie.

un loc să facă
[5 Ioan Gheorghe

veli:
Cinstiţi şi credincioşi boerilorai Domnici Mele, dumne-vâstră
i
ene,
Brâncov
e
Grigori
Bane
Vel
biv
â-ta
dumn
şi
ților, împreună

dumnâta

biv Vol

Bane. Grigorio

Ghica

şi dumnâ-ta

biv Vel Vornice

noit şi aii înConstantine Bălăcene, fiind că acum aii cșit grâul cel
âmblă mai
co
cel
către
de
ro
osebi
cu
mai
ceput a veni la obor mult,
lucru co esto
un
pentru
ca
dar,
aceca
de
,
scădere
cu
mai
nâinte, adecă
la

hrana norodului, poruncim

dumnâ-vâstră ca adunându-vă cu toţii

a se vinde pâneca,
un loc, să faceţi cişni, de preţul cu care se cuvine nici norodul să nu
ca
re,
chibzui
drâptă
și
bună
cu
cumpănindu-l însă
sale, nică brutarii
sufere

discolie

să nu fie siliii

şi scumpete

a ne da

mulțămit şi brutarii
prin

(Cod. LXXĂVII,

hranoci

pricină să-i pedepsim, ci și _norodul siMe loo

să nu cerco pasubă

cu dumnâ-lui
anafora

(Pecetea pd.)

la cumptrătorea

Vel

fila 39 v.)

agă,

tolco

și să

pisah

aretaţi Domniei
&pd. —

ulie

30.
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In 27 Decombre 1814 acești boeri mai sus -arâtaţi regul6
ză cu isnapul brutarilor preţul pânei fixând nartul ei la 8
paralode oca de
pâne. In In 1897 Iulie, se: face cişniti pentru fixare
a nartului .pânei,
Brutarii primesc acest preţ şi condiţiunea, casă
nu mai câră câte
două trei cişniuri pe fie-co an. Preţul jimblei se
fix6ză la cinci pa-

rale jumătate de: ocâ. Tot odată boerii: arată, că nu
ai. putut

'stabili
nartul băcăniilor ne având idee cum se cumpă
ră de băcani așemenea
martă. După propunerea lor Domnitorul
însărcin6ză pre marele Postelnic, ca :prin capuchihaelele ţării de pe
la serhaturi, să afle adevă* ratele preţuri ale băcăniilor şi apoi să
se facă nartul cuvenit. (1)
|
d) In 1814 luna Maiă, Aga arată Domnitorul
ui, că de când S'aii ertat
vama bucatelor ce se vînd la obor «sai
împuţinat: şi s'aă prăpădit
tote baniţele cele vechi ce erai date de
stăpânire pentru măsurătârea
bucatelor

şi de atunci urm.6ză

de

a se face felurimi do măsurători
la
„bucate, fiind-că fieş-ce m6ră își are baniţă
deosebită» Domnitorul ordonă să se facă baniţe înfierate la
fieș-ce moră. (2)
|

e) Măcelăriile continuă a fi puse. sub
o specială

epistasie.' In 1813
este epistat paharnicul Grigorie Romani
tis, iar în 1814 sunt epistaţi
Biv Vel Clucerul C. Predescu şi
Aretino Costa. Petru. Era acâstă
epistăsie un adevărat monopol ascuns
. Se limită numărul de scaune
de măcelăriela 15, Consulilor străini
li se lasă însă dreptul de a avea
„scaune de măcelării, dar n'aii
voie să vîndă carnea cu proţ mai
mare,
„pentru
că ast-tel se scumpesc vitele,
ce le: cumpără cele 15 scaune
autorizate.
Ciudată

teză economică LS

Epistaţii de măcelari erati datori
să menţină
pre
aceia

cari asi fost până

Se impune
parale

14, cea

acuma

măcelari.»

nart: de la Pasci carnea de
vacă

|

la cele 15 scaune

«fo/

se va vinde ocaoa pe

do 6e pe parale 16, iar cea
do miel cu
la Sf. Gheorghe Până la Dumin

ciotvârta, iar

de
ica mare şi înainte, ocaoa
de carne de
vacă 'va fi tot .ca cea de oae,
adică 16 parale. In câte
patru. posturi
„se va vinde ocaoa de carne
de vacă câte
15 parale,
Carnea de. rîmător'
se va vinde după preţul qilei. iar cea de oac 17.
|
|
Sunt pline, de învâţăminte unele
din
pontu
rile
cu
cari
sai
sat epistasia carnet. Ce
organi:se. pote -qice
de

disposiţiunile de la art.
18,
de Curte sai becerul palatului,
fie volnie a ridică carne de
să
nu
la Vre-un scaun fără de

unde se citesce, că ispravnicul

tescherea arătă.
t6re sumei de carne ce
este să se ia? şi mai ales
ce palmă dată Doma

„

(1) Vegi

anexa

CvI,

(2) Vegi anexa OVII,

i

Ă

„7

.

ir

|

..

RE

:

îi
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„nică prin art. 19, care cere cum că Gmenii săi să fie îndatoraţi a plăti
măcelarilor toți banii deplin, veri pe câtă carne se va ridică în fie-ce
lună, .... iar când nu se vor plăti. banii. măcelarilor la diua
sfirşi-

Dar încă articolul al 20-lea!

|

i

|

«De se va întîmplă să aibă Domnia Mea trebuință pentru tulumuri,
să se chiame epistaţii, să le toemâscă și după toemâlă să li se -plătescă

| banii peșin,: adecă:

cu 0 mână

să plătâscă baniiși cu alta să ridice tu-

lumurile, |
|
|
tă
De îrumos credit se bucura Domnia! (1).
-.
Pe anii următori din domnia lui Caragea nu se

a
schimbă .regula-

mentul măcelăriilor. Contractul fie-cărui.'an' începe
de; la Pasi.Cu
câte-va dile înainte do fie-ce Pasco Domnitorul. ordonă Divanului —

la care mai chiamă şi pre câţi-va din boerii «paia»
«pentru vîngarea cărnei pe anul acesta». (2)

(1) Vedi anexele CVIII şi CIX.

— să chibzuiască
|

|

(2) Eată pitace de aşia hatură:
I& loan

Gheorghe

Caragea

Voevod

î. gospodar zemle. vlahiscoie. -

Cinstiţilor şi credincioşi dumnâ-vâstră veliţi boeri ai divanului Domniei Mele, dimpreună și dumnâ-ta Biv Vel Vist.. Constantine Filipescule

i cu

dumnâ-ta

Biv

Vel

Bane' Grigorie:

Brâncovene,

fiind-că

se

a-

cărnei din anul trecut se
propie sfiintele Paşcă şi sorocul contractului
împlinesce, poruncim ca adunându-vă cu toţii aici la domnâsca n6stră
curte, să faceţi cuviincisă chibzuire pentru vîngarea cărnei pe. anul
acesta şi să artaţi
1815 Mart 26.

(Pecetea spd:)
* (Cod. LĂNIV,
Io Ioan

Gheorghe

Domnici
E

.Mele

prin
NE

|

_

“Vel

pisah

spd. —

Logo A

i

fila 190 o.)
Caragea

anafora. iLolco
|
a

Voevod

î gospodar zemle

Vlahiscoe.

Sai citit înaintea Domnici Mele acâstă anafora ce ne face dumnâ-lor
Doerii şi făcând şi Domnia Mea chibzuire Ja, fles-care pont al „Corerei

oil ea,
lor, cât pentru pontul. cel dintâiu al epistăsiei, 1 pon u ce | oa
consu
or
cinstite
e
scaunel
pentru
treilea
al
de
cel
i
al teşeherelelor
ca

turi i cel de' al şeselea: pentru banii ce aul să se ica 1 cel, 2 a şepte
și al optulea, hotărîm Domnia Mea, ca să: se urmeze în! oemal « upă

CUmnC- a o cinstite ş E
cum se coprinde mai jos; de care poruneim
Ţera de sus, să se. facă
de
te
.Logofe
Vel
i
Mele
Domnie
dincios boerule

1.

tului unei, a 3-a di să fie slobodi măcelarii să închigă scaunele: şi să:
fie nevinovaţi?
E
e

750

Ve

Monopolul

scaunelor

de

A. URECIILĂ

măcelărie

|

în favârea

boorimei

şi a unor

note din partea logofeţici către cinstitele patru consulaturi pentru nizamul ce se dă asupra scaunelor de carne ale consulaturilor,. iar pen-

tru pontul

al patrulea,

am

Domnia:

a

cărnei

de bărbeci

bătuţi,

co are a'se

dă la
domnâsca n6stră curte i la luminăţia lor domniţele nâstre, i la beilic,
i la conacul dumnâ-lui Ivan-efendisâ şi la dumnâ-lui baș-beșl
eagasă,
adaos

Mea

alte

două

parale la ocă

la acâstă

de berbeci bătuţi ca să se vînqă ocaua po parale 20, însă carne, adecă
cu scaunul
ce este dator a dă acâstă carne de berbeci bătuţi. să fie
încăreaţi
măcelarii politiei, ca ori însuşi unul din ei să-l ție, sau pe
altul să găsâscă |
şi să-l pue la acel scaun

cu așed&mîntul ce vor face întro dînșii, carele să fie supus la breaslă, la care acest adaos
s'aii mulţămit și numiţii amîndoi epistaţi, adecă clucerul Predescu
și Gheorghe Ceacâroglu ; .
așijderea şi: 'pentru cărţile Domniei Mele ce
aii unele obraze întărite
după alte domnesci cărţi vechi, fiind-că într'a
cele cărți vechi. care se
citiră. înaintea Domniei Mele din condicile
Divanului serie numai ca
să fie scutite' de fumărit, erbărit: şi de vamă
i
dice, ca să fie nesup&raţi. la: brâsla măcelarilo de alte angarii, iar nu
r
politiei şi la întâmplăt6rele cheltueli ale breslei

drepte venituri cum

este

, pentru că Domnia Mea numai dintr'ale sale
erbăritul și vama pote să le hărăzâscă la

obrazele ce găsesce cu cale, iar nu și privil
egiuri, cari sunt cu paguba
altora, şi mai vîrtos că şi de s'ar socoti
că vorba care se coprinde
în cărţile acelor scaune, ca să fio scutite
și de alte angarii, este pentru
apărarea acelor măcelari de către brâslă,
dar de vremo:ce însişi dum.
n6-lor boerii ce ai aceste. cărţi domnescă
ai găsit cu cale a se primi.
cererea măcelarilor politiei, adecă ori
să
supuși la tâte cheltuelile breslei, ca fieş-c fie măcelarii acelor scaune
are dintr'ai acestui isnaf, saii
să lipsâscă cu totul-a nu mai fi măcelari
şi a ţinea scaune, întărim şi
„noi acâstă găsire cu cale a dumnâ-lor
şi
porun
cim, să'și aibă urmare
_Pontul al cincil
al cerere
ea i măcelarilor politiei întocmai
cum se coprinde mai jos. Drept aceea, cu aceste
întocmiri ce se arată mai sus,
sunt datori măcelarii să facă
vindarea

până la sân Petru oţ let 1816.—1815
(Pecetea. spa.)
a
(Cod. LXXXIV, pag. 105.)

Prea Inălţate Dânme,

cărnei, cu îndestularea

April 11.

obșştici,

E
3
„Vel Logofăt.

.

.

După luminată porunea Măriei Tale,
cond înaintea nâstră. pe vătaful de măcece prin pitac ni s'aii dat, aducâţi-va de ai bresloi: lor, am făcut chib lari de aici din Bucuresci, cu
so vîndă, carnea de la Paşci înainte pe zuire cu ce preţ s'ar cuveni să
rerea lor fu, ca să: se făcă cișniii atât acumurmătorul an, şi măcar că cei la Sântămărie și la Crăciun, sati la fieş- la Paşci, cât și la Sîmpetru
care două luni odată și după
cișni să se întocmâscă și preţul, dar.
fiind-că acum sunt. vitele forte
slabeşi după cişnisă sue mult preţul cărne
i, pe: dulcele Pascelui. şi

ISTORIA - ROMÂNILOR
mănăstiri este în' sporire, în judeţe.
nesuferit la sărăcime,
stait vitele la starea

La
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Focşani Caragea obligă.pe

şi mai vîrtos că mergând vremea
ce sunt

gând carnea după cişni de: acum se face obştiei
li se dise,să so mai adaoge o para la ocă peste
vîngă carnea de vacă parale 15 şi:carnea_
de
punseră, că nică cu două parale adaos la ocă
scumpetea

estimpa

de

spre vară nu

acum, ci să. întremează, iar măcelarii vîn-

nedreptate; de aceea
preţul de an şi să se
oaie parale 17 şi resnule dă mâna după

primindu-li-se 'cererile ce

vitelor, iar

făcură,

care S'ait însemnat mai jos, se încărcară, că vor vinde carnea cu acest
adaos de două parale la ocă, însă de acum de la Paşci până la Sânpetru ot let 1816, adecă: :
i
Aaa
ES
i
1) Să le fie epistat tot dumnâ-lui elucerul Constantin Predescu, după

cum ai fost şi în anul trecut, însă dimpreunăcu Gheorghe
glu nepotul

răposatului

sati numiri

de

Astrino.:

.

Ciacâro-

e

2) La pontul al 14-lea din contractul anului trecut serie, ea Gmenilor
ce-i vor orîndui epistaţii a se încungiură prin ţeră pentru cumpărătrea vitelor, să li se dea la mâni poruncă ale dumnâ-lui baș-beșleagasă
către beşii de prin judeţe, de a nu-i supără cu nici un fel de luări
avaeturi, arată

măcelarii, că le cere

dumnâ-lui

baş-beş-

leagasâ de tâtă teşchereaua câte taleri 25 şi:cer a i se porunci, ca să
li se dea teșcherele făr' de plată, dând numai câte taleri 1 de teşcherea, pentru ostenâla scrisului, a căror cerere fiind cu cale, se cuvine

a fi primită.

Da

SI

i

3) Pentru scaunele cinstitelor patru consulaturi în contractul de anul trecut la la pontul 15, coprinde, să nu aibă voe a vinde carne cu
preţ mai mare de cât nartul cel hotărit de obște, căci dintr acestă
măcelarii
pricină se dă zăticnire la cumpărătorea vitelor, pentru că
preţ. mai
cu
carnea
vinde
a
de
consulaturilor în puterea slobodeniei
că măpolitiei,
măcelarii
arătară
care
pentru
mare, sue preţul vitelor;
au urci
poruncă,
acâstă
păzi
a
supus
s'aii
nu
consulaturilor
celarii
îndase
a
de
cer
ȘI
sus
mal
mat împotrivă, vînqend carnea cu preţ
să
ca,
consulaturi
cinstitelor
iscăliturile
toră aceşti măcelari, cu însuşi
cai
găsindu-i
iar
păzâscă negreşit mai sus: numita poruncă a nartului,
aibă
să
nartului,
al
decât
pistaţii vîndând carne cu preţ mai mare
şi să le închigă scauvolnicie şi putere să li'se iea carnea controbond primită,
pentru Că sunele; a căror cerere fiind drâptă, se cuvine a fi
sunt
măruntă.
vîndare
cu
diţii cei ce voesce să facă aici în țară negoţ,
neguso
unde
pămîntului
pravila
și
datori să fie supuși la canânele
în contractul anului trecut
țătoresc, cum şi pentru: ceea ce se coprinde
să nu facă tov ărăşie
la pontul 16, ca nică unul din rufetul măcelarilor
lor să nu fugă
slugele
cu măcelarii de la scaunele consulaturilor, nici
ei
dintre
oră-care
pe
iar
a- merge să slujască la aceia,

îi vor, dovedi ,

urmând împotrivă, să-i arate la orînduiţii epistaţi, ca să i se acă că
întoemel ȘI i
duta pedâpsă ; acest pont găsim cu cale să se urmeze,
dela ace
de voie

iie volnică

epistaţii, ca pe unul

ca acela

să-l iea făr

scaun și să-l dea în zamptul măcelarilor politiei. lor, ciSI
'să se incarce
Beilicului să nu fic' încărcat asupra

4. Scaunul

752
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toți măcelarii să-și mute scaunele
la hanul lui Biv
Filipescu, cunde să fie statornice
tot-deauna». (1)

Vol Banu

Const.

cu acel seaun altul oră carele va
vrea să-l ţie, după. contractul ce
întocmi cu visteria.
va
|
ME
|
„5. Pentru scaunele câte vor
contractul din anul trecut la pont fi scutite.cu cărți domnesci, scrie în
supuși la epistaţi, având numa ul'21, ca să fie măcelărit acelor scaune
i scutâla

şi ap&rarea lor, după: coprinderea cărţilor ce vor avea;
acum aratţă măcelarii, că
coprinderea cărților domnesc ce ai vre-o
câte-va obraze, nu' este
numai pe scutâlă
de vamă şi do erbărit, prec
um era obiceiul din vech
ime, ci îi apără
să nu fie amestecați,

nici supăraţi la chel
ca ori să fie supuși și aceituelile breslei măcelarilor pomăcelari la tâte cheltuelile
breslei, ca fie-care dintr'ai
mai fi măcelari şi a ținea acestui isnaf, sau să lips6scă cu totul anu
chiăme să le arăte acâstă scaune şi să aibă volnicie epistaţii, ca să-i
.şi de vor da legătură şi
prin zapis,ca să intre Şi hotărîre,
prinsâre
iar de nu îndată să li se ei la tâte chelţuelile breslei, aşă să fie slobogi
înch
igă scaunele și de vor.
vinde, să li se dea iama
obrăsnici'a mai
se cuvine. să fie primită. la t6tă caarne a căror cerere fiind cu cale
o
6) 'Taleri 10.000 ce are Să|
ia de la curtea gospod
ai dat între numitul
după carnea co
an, cer să li se plătâscă
ai rădicaţi bani eu dobândă
pe şin, pentru că și ci
câte taleri 7 Şi jumătate
nici așă nu pot găsi,
la pungă şi
şi ai şi neapărată” treb
uinţă de bani, ca să
învârti treaba pe anul
potă
viitor.:
D
e
7) Iar cele-Palte ponturi
să
se.
urm
eze
estimp tot după cum ai
întocmite la contractul
fost
pontul al 3-lea pentru din anul trecut, lipsind numai coprinderea
preţul cărnei de vacă
din
Şi
i
litiei şi cer,

al 19-lea care sunt pent
de 6e, i pontul al 18-lea
ru carnea ce se dă
fiind-că precum sati
dela
scaunul: de Beili
dis mai sus, cu acel
scaun r&mâne a se încă c,
contracciul ce se va aşed
rcă

ci6sa de peste an carne, ă cu vistieria Şi acola are a dă tâtă trebuinatât la domnâsea
dumnâ-lui Divan Efen
disâ şi la dumnâ-lui curte, cât și la Beilic îi la
8)

Așijdereu

Baş-beșleagasâ.

cer măce

carne nici de vacă, nică larii, ca 'nimenea să nu fie slobod a vind
e
de Gie, nici de rîmător,
ține Vornicia politiei,
ori pe marginea - politiei, în tot coprinsul cât
de afară, de va fi trebci uinț
ă a se vinde carne, sai în oborul târgului
politiei a pune Scaun
să fie datori măcelarii
acol
o şi a vinde carne după
fiind cu cale. se cuvine
nart; a căror cerere
a fi primită, iar hotărîre
1815 Apri
a
_ Const.

l

7.

Filipescu

|

Vel] Vistier,

„escu Vel Vornie, Cons
tantin

e

Grigorie

rămâne la Măria

Brâncoveanu,

'Ta.

Barb

u VăcăBălăcânu Vel Vornic,
"Vel Vornie,: Gheorgache
Mihalache Manu .
Fili
pesc
u
Vel
Logotăt, Fotache Știrbei
Logofăţ.
Vel
|
(1) 1815
Slam.

avend

anuar. 19. Sau

făcuţ carte

:

legată. la ispravnicii.
din Sud .
seaune de carne din
oraşul Focşanilor că
statornicie la un loc şi le
ne
mutându-se prin multe
locuri sc face

Râmnie

pentru

ISTORIA ROMÂNILOR.
Cu tâte că, după

cum

văqurăm, se

pe,unele mărfuri,

Caragea

comisiuni, care să

aşede

155

hotărise

desființarea

namturilor

ordonă, în 3 Ianuarie 1813, întrunirea unei

nart nu

numai

pentru lucrurile cele de mân-

care, ci şi pentru muncă, adecă să se pue tarif de plată pentru dulgheri, zidari, salahori, ba şi pe marfa de căvăfie, blane şi postav de
țeră (1)
Articolul lumînărilor de sei încă ai i preocupat tot-deauna guvernele. In 1814 Domnitorul dă obișnuitele porunci pentru adunarea 'de
seii din ţeară în trebuinţa lumînărarilor din Bucuresci. In 1815 se fi-

x6ză preţul de vîngare al lumînărilor pe 54 de parale ocaua şi se
prohibă exportarea de lumînări în Ardeal şi:lă Serhaturi. Asemenea
se prohibă facerea de săpun din seul dat ori-care se va mai dă lumînărarilor.

(2)

O ciudată măsură se iea atingând îndestularea publică în 1814. La
bâlciul de la Moşi se vindea bucate gata în locante și cârciume şi negreşit se vindea

donă,

după

şi băuturi

La

spirtâse.

or-

1814 Domnitorul

11 Mai

Barbu Văcărescu Marele

propunerea 'lui

Vornic, să se

oprâscă asemenea comerţ, la Moşi, pentru. a se evită <amestecătura norodului, ce se pricinuesce la acest fel de bâlciuri, din b&uturile: şi mân-

cările ce se fac acolo. (3)
La vândarea

de

legume

nart.

se ipune

Bucuresei. nu

în

Dăm în

note acte relative (4).
putâre

şi pricinuesc

ble, de aceea

au

hotărât

Măria

Sa, ca scaunele

din oraşul Focşani, să se mute la hanul dumnâ-lui Biv Vel Ban Constantin. Filipescu, unde: să fie statornice tot-dea-una:
(Cod. LXAZV, fila 170 v)
(1) Vedi
_(2) Vedi

anexa sub No. CĂ şi CXL
anexele CXII şi CXIII.

(3) Vegi anexa

(4) Anaforaua

CĂIV.

ce s'aii făcut în dosul jălbei grădinarilor zarzavagiă
din

15 Ioan Gheo ge

Bucuresci pentru privileghiul

Caragea

Voevod

lor.

î gospodar. zemle

laliseoia.

Intocmai. după orânduiala ce se vede. întocmită prin mai i jos arătatele domnesci sineturi, poruncim Domnia 'Mea dumnâ-tale Vel agă, să
se facă urmare şi de acum înainte.—1815 Maiii 12.
|
„(Pecetea pd.) .
va

Logofăt.

„ (Cod, LXXXIV pag. 190).
V. A. Urechiă.— Tom. X, —Istoria Românilor.
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.

Anaforaoa prin care Marele Logofăt cere nepunerea de nart
la legume

- este

din

1815.

«

|
După

Prea

Imălțate Dâmue,

;
luminată

porunca

|
|
Inălţimei Tale, co ni se dă la acâstă jalbă

a grădinarilor zarzavagii de aici din. Bucu
resci, făcând corcetara vt- duii la mâna lor două anaforale, una a
Agiei cu I6t 1799 August 12,
întărită de Măria Sa

Alexandru Vodă Moruz, alta a Logofeţici, cu
Iât
1803 Aprilie 26, întărită de Măria Sa Constant
in
Vodă
Ipsil
ant,
în
care
se arată, că ai vădu

mâna

t şi alte anatorale întărite
lor, cu coprinderea ce se arată mai jos:

de luminaţii

domni

la

1782 Maiii.. Anaforaua dumnâ-lor boerilor
grădinarilor zarzavagii, întărită de Măria Sa Epitropiîn dosul jalbei
răposatul Nicolae Vodă
Caragea, cu coprindere, că zarzavaturil
e ne-având statornicie nu se
pote urmă nartul ce li se pune, flind-că
cele cele 'ce se pun la nart
în număr

de fire, cu crescerea făcându-se căpă
ţină, se păgubesc,
iar alte zarzavaturi înmulţindu-se se
eftinesc de ajung la jumătatea
preţului nartului; de aceca s'aă găsit
cu cale, ca grădinari zarzavagii
să vîndă zarzavaturile fără

să nu fie

de nart precum și vătăşie de precupeţ
i
fiind trebuinei6să, cum şi pentru vamă
să
cu spinarea, iar cu carul aducând
zarz

nici de cum

fie apăraţi,. aducând
să plătâscă vamă.

1796 Decembre

ne

9. Anaforaua

dumnâ-lu

E

a

avaturile

i Vel Logofătul întărită de
Măria Sa Alexandru Vodă Ipsilant,
iarăși în dosul jălbei grădinarilor
zarzavagii, prin care arată obice
iul
anafora a Epitropiei, Și se întăresc ce ait avut, după mai sus numita
jăluitorii să fie următori a vinde e a se urmă, dar se îndatorese ȘI
zarzavaturile. și legumele cu preţ
cuviincios, făr' dea nu face precupie
E
1799 August 2. Anatoraua dumnâ-lu și scumpătate.
i Vel agă în dosul jălbei grădinarilor zarzavagii, unde se văd
amestecați şi precupeţi, prin care
se coprinde, că aii văgut şi altă
anafora întărită de Măria Sa Alex
andru Vodă Moruz cu 1& 1795, a nu
aveă grădinarii nart la zarzavaturi,
însă când însuşi grădinarii le
vor
precupeţii să fie următori nartului, duce în târg şi se: vor vinde, iar
şi arată, că s'aii fost orânduit
vătai numai asupra precupeţilor,
şi
după cererea precupeţilor, şi la
întărirea ce. face Măria Sa Alexandr
u Vodă Moruz, gice, că numai
grădinarilor le dă întărire după
sineturile ce ati avut, cum şi
cu vre-un
nume de vătaf de precupeţi să nu
fie supăraţi.
|
1803 Aprile 16. Anaforaua

Logo
i întărită de Măria Sa Constantin Vodă Ipsilant prin care arată feţi
tote
obiceiul, ca numai grădinarii zarzavag aceste de mai sus și le întăreseo.
ii să nu fe legaţi şi supuși nar„tului, vânqând cu -mărunţişul,
păzind şi ei dreptatea dea nu
se face
scumpătate, precum şi pentru vamă
să li se urmeze obiceiul ce ai avut,
spre a fi apăraţi.
1805 Iunie 12. Hrisov al Măriei Sala
Constantin Vodă Ipsilant ; se
găsesce în condică,
prin

care pune la orânduială

breasla precupeţilor

ISTORIA: ROMÂNILOR
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Şi de îndestularea publică din unele oraşe mari se preocupă Caragia.
Aşia dăm în note acte relative la îndestularea: publică din Craiova (1).
să aibă şi vătaf, dar îi legă ca să nu easă înaintea Gmenilor ce vin
cu lucruri de vîndare, ci în urmă să cumpere ei şi nartul să păzâscă, la cari

precupeţi

fiind legată

şi vîndarea

zarzavaturilor, apără

pe jăluitorii grădinarişi pe muierile ce vin cu lucruri de vîndare ca
să nu fie oprite nici supuse la nart.
n
1809 Ianuarie.

Hotărârea

Obştescă

când

s'aii rădicat

vama din Bu-

curesci în care se coprinde ca vătaf de precupeţi să nu fie, deci după
orânduiala ce ai avut din vechime,ca grădinarii zarzavagii-să fie
slobodi şi nesupuşi la nart, saii la vătăşie, iar precupeţii ai să fie supuşi nartului, dar şi grădinarii zarzavagii să păzâscă dreptatea, iar
să nu pricinuiască scumpătate la obşte precum sunt îndatoraţi şi prin

hotărârile domnesci, de care arat Inălţimei Tale.—1815
Gheorghe Filipescu, Vel Logofăt.
(1) Jo loan

Gheorghe

Caraga

Voevod

Maiu. 7. --

î gospodar zemle

-

Vlahiscoie

Anaforaua acâsta a dumnâ-lui.
Vel. Logofătul de 'Ţâra-de-sus, ca o
următâre ponturilor şi catalogului. vămilor, o întărim Domnia Mea şi

poruncim

dumnâ-tale .cinstite şi credincios. boerule

al Domniei Mele

Cra-

Constantine Samurcaş, vechilule al Căimăcămiei

biv Vel 'Vornice

iovei şi dumn6-vâstră boerilor Divaniţi de acolo, cum şi dumnâ-vâstră
să faceţi urmare precum în jos”
ispravnicilor ai. judeţului, ca întomai
se cuprinde.—1815 Iulie 19.
A
Pecetea gpd.
A
) +
SP
(
(Cod. LXXAIV pag. 466.)
„Prea

După

EREI

II
a
a
Vel Logofăt.
a

Inălțate Done,

luminată

porunca.

Inălţimei

Tale, ce mi se dă la acâstă jalbă

a măcelarilor de la Craiova, făcând cercetare şi cetind ponturile i catalogul vămilor, văduii orânduit la vitele mică: oi, capre, să dea vîn-

dătorul de una 30 bani i mielul.ce se vinde de la Pască pânăla
întâiti să dea

be o vită doi

de

lei,

pentru nică un fel

miel

iar

6 bani, i de vitele

mari

să plătâscă

măcelarul tăindu-le la scaune

Iulie

viîndătorul

nu are să dea

de vită nimic, ci numai pentru pei când. le va

vinde,

pentru pielea de Gie i de capră să 'dea câte9 bani, pentru pielea du
doii să dea: bani 45, pentru pielea de vacăsă dea bani 30, pentre
pielea de miel i de edi pânăla lulie:1: are să dea câte 6 bani, iar de .

acolea înainte are să plătâscă ca de 6ia sau de capra mare; pentru rîmători este rânduit să 'dea vîndătorul: de unul 90 bani şi măcelarul
ce-l taie la scaun numai de la rîmători este îndatorat să de de unul

30 de bani; şi acestă rânduială de vamăse păzesce în t6tă ţerace Mâriei
taie la
Tale, nu numai la măcelari,ci și la toţi neguţătorii de Obşte,
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.

Pentru ca să nu se scumpâscă articolele de îndestularea
publică
Caragia scutesce de vamă aceste articolela intrarea lor în
oraș (1).
Asemene scutire a fost acordată în 1809, sub Ocupaţiunea
muscălâscă.

alte
peste

târguri şi Dbâlciuri
acâstă

rânduială

cum
este

şi la zalhanale

catahrisis

cu care pricinuese scumpătate la obşte;

porunca

al

şi de li se ică mai mult

vameşilor

şi luare

neprâptă

găsesc cu cale să fio luminată

Inălţimei Tale către dumne-lui vechilul Căimă
cămiei Craiovei,
i către dumnâ-lor cei-l-alți boeri divaniţi,
cum
şi
de
către dumnâ-lor
ispravnicii dintr'acele 5 judeţe ot preste
Olt, ca păzind orânduiala
ponturilor i a catalogului
de

urmări

împotrivitGre,

ceea ce le va fi luat
Tale.—1815 Iulie 1.
Vel

vămii, să cerceteze
dându-le nizam a se

răi să le

şi nu numai să-i apere
feri de catahrisis, ci şi

întârcă înapoi;

de care arăt

Măriei

Logofăt.

(1) Jo Joaa

Gheorghe

Caragea

Voevod

î gospodar

zemle

Viahiscoie.

Pitac către dumnâ-lui Vel Spătarul
i Vel asă, ca să se păzâscă hoce este dată, de a da poruncă să
nu iea vameșii, după la capul
podurilor parale de vamă.la cele
ce
vin
în Bucuresci,
Cinstit şi credincios
tărârea

fiind-că

de la

boerule

Lt 1809, prin

Domniei

Obştâsca

Mele

hotărîre,.

dumnâ-ta

Vel

Spătare,

s'a rădicat vama și
ori-ce alte luări cu catahrisis de la
lucr
uril
e
ce
vin
Și vând aici în politia
Bucurescilor, adecă de la zaherele
i ori-ce alte de mâncare ale pămîntului, cum și de

la cherestelele i lemne de foc
Şi ori-ce lucruri
care sunt pentru îndestularea
obştiei Bucurescilor, spre a
„lipsă şi scumpete (afară din
nu pătimi
peşc
de peste Dunărea, acele pentru ele i icrele ce vin din țeara turcâscă
catahrisis ce făcea pescarii sai
la vamă încă de atunci); care
supus.
hotă
Domnia Mea, atât prin ponturil rîre obştâscă s'aă întărit şi de către
e i catalGgele vămilor ce:s
ati dat la
t6te vămiie ţărei, cât şi prin oseb
it hris

ov ce am dat Domnia
fiind-că venise la augul Domniei,
cum că unii ce țin venitul poduMea şi
şi alţii asemenea lor, se întind
a luă și acele parale de la acâst rilor
lucruri, care prin obștâscă hotă
fel de
însă din anul trecut la Iulie 21rire sunt popriţi cu. totul, pentru care
s'au dat porunca Domniei
pitac către dumnâ-ta, trimeţân
du-se: şi copie după acea hotă Mele prin
râre, a se
pune pe la capul podurilor, şi
grijiți tot-deauna de a se urmă s'a poruncit de Domnia Mea, ca să înşi a se păzi spre a nu se face în
trivă_ vre-un
po-

fel de cereri sati sup&rări lăcu
itorilor ce vin cu ori-ce fel
şi altora ce sunt legaţi a nu
se supără, ca să fie îmbelşugare şi oitinătate obştiei aceşt
Domnia Mea, că unit din zapeii ii politii; acum dar ne-am însciinţat
şi căpitanii după la capul podu
sine-şi iai parale în natură şi
rilor, de
de la legumi i de la carăle cu
şi de la lemne, pentru care strașnie
fân,
poruncim dumnâ-tale, ca nu numcum
să nu îngăduesci a se mai face
ai
nizamului ce este dat, ci încă vre-o acest fel de urmare împotrivitâre
să corceteză cine fac acele jafu
ri şi să
de

vindare

ISTORIA

Tot în interesul nescumpirei
aduceai

de vândare,

Vodă

ROMÂNILOR

produselor

mai

dă

citit şi s'aii

DMilostiiii
zemle

pus

în

de

îndestulare

şi următorul

Publicaţii de a lipsi jafurile
care s'a
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Bojiiii Iv
—

Ioan

'T6te

.

ce făcea zapciii în politie,

Torgul de

afară

î în

pe la capul podurilor, cât și prin

Vlahiscoie.

pitac;

ce ţăranii,

Gheorghe

Caragea

ţările şi locuriie

Tergul

Cucului i

respântii.
Voevod

i gospodar

ce sunt locuite

de norâde,

atuncă se socotesc mai fericite când vor av6 acei lăcuitori cu îmbelsugare cele ce privesc spre hrana, acoperămîntul şi încăldireă lor,
de aceea şi oblăduitorii nordelor, datorie neaptrată având întocmai
ca nisco părinţi pentru -fiii lor de a îngriji

cu ori-ce

mijl6ce

vor

so-

coti înlesnitâre şi pricinuitâre de acâstă trupâscă mângâere, nu numai

ni-i arătaţi ca să-i pedepsim spre pilda şi altora. Tolco pisah gpd.—
1814 Decembre 2.
|
Asemenea pitac s'aii făcut și către dumnâ-lui Vel agă, însă cu.acâstă
deosebire adecă cum că ai ajuns la mai
a lua şi de la legumi i păseri deciuială.
(Cod. LAXIV fila 161.)

mare

catahrisis

îndrăznind

E

Pitac călre Vel agă, ca să pue în lucrare hotărârea Măriei
Sale ce s'aii dat pentru a ui se superă lăcuitorii ce vin cu bucate
şi altele la târg,

I6 Ioan

Gheorghe

ca să se eftinâscă

al

cu nume

de havaet.

î gospodar zemle' Vlahiscoie.

Voevod

Caragea

Cinstite şi credincios boerule
că pentru

şi altele

de vamă

Domniei

Mele

de hrană

lucrurile

dumnâ-ta
şi alte

norodului, ce vin din ţeară aică şi să fie tot-d'auna îndestulare
nătate, este dată

hotărîrea

şi luări nedrepte,

de capul

Domniei

Mele,

Vel agă,

trebuinţe

ale

și efti-

ca nici de cum vamă

de la.

acest fel de lucruri să nu se ia, şi fiind că ne-am .pliroforisit Domnia
: Mea cum că dela o vreme încâce unii din cei răi nărăviţi în hrăpiri
lor, făr” de

nică o poruncă şi hotărîre dom-

nâscă, păzesc târgurile şi capetele podurilor și ulițele, de pradăși jăfuese pe lăcuitorii ce 'vin cu lucruri de hrana norodului și de. alte
trebuinţe, cu cât pot să-i înşale şi să le hrăpâscă, adecă zapcii agiesci,
păzese tot-deauna la dilele. târgului-de-afară şi cu nume de avaet al
lor, izvodit de dînşii, le ieai și parale și din. lucruri cât pot apucă, cât
şi Căpitanii atât de pe la mărgini cât şi de prin târg iarăși asemenea
îi jăfuesc pe la veri-care str6jă trec, din care pricină zătienindu-se

lăcuitorii şi netrăgându-i

inima a veni

la târg, nu, numai, lor li se

face cheder şi neînlesnire alişverișului „de nu vin spre întimpinarea
păsului şi trebuinţei ce aii, ci norodului se pricinuesce lipsă şi scumpete, căci şi cei cari vin, urmâză a-şi vinde lucrurile scumpe ca să-și
acele hrăpiri

ce li se fac de 'către zapeii şi căpitani; pentru

NA
.

mn
dl

*
.“ra

i

2 AZ

Y
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se cuvine de-a le pune și în faptă, ci încă şi pe cei cari se vor vădi
în vre-un fel de chip zăticnitori acestui obștese folos, să-i abată cu
totul dintr'acel al lor răii cuget. Hrana, acoperemîntul şi încălgirea
norodului ce l&cuesce într'acâstă de Dumnedeii păzită politie a Bucurescilor

este

zahereaua

din semănături i de

îndulcire,

cum

brânda

în ori-ce felurimi, i untul şi de tot felul zarzavaturile, legumile, p6“mele, şi oră-ce alt lucru de mâncare, ce ese de aici din pământul ţării,
i cherestelile.de

tâtă

care câteşi trele aceste
mângâere

felurimea,

şi îndestulare

i lemnele

de mai sus
a obştiei

de

foc,

cărbunii
. şi fânul

arătate. trebuincidse spre trupâsca

norodului,

vedem

că

încă

din

mea trecutei răzmeriţe, prin sfat de obşte chibzuind Divanul ţării vrede
atunci ai ridicat vama cu. totul afi slobode și apărate, ori la oborul
Târgului de afară, de se vor aduce spre vândare, ori aici
înlăuntrul
politiei (bez vite i haine i bez altele ce se aduc din alt pămînt)
puind şi la mare blăstem i la vecinică anatemă pe cel împotrivă suurmător; care acel nizam al ridicării vămei acestora, ca un
obştesc
folos
„Și bine l-am întărit şi înşine Domnia Mea prin
vămilor ce
am dat în toţi anii de la a nâstră bună venire ponturile
până acum și osebit
Şi prin pitace poruncitâre întradins, de a se păzi
acel nizam nestrămutat din fiinţa lui; dar fiind că din multele
jălbi ce ni s'aii dat din
partea norodului,

ne-am pliroforisit, că zapciii ori ageşti sait spătărescii ce sunt orânduiţi pentru nizam la oborul Târgului
de afară, cum
şi cei de priri politie i căpitanii ce sunt orânduiţi
pe
la
străjile din
capul podului

politiei, nesfiindu-se nici de a stăpânirei temere,
nici de
a blăstemului grâză, ai început a se întinde,
luând
de
la
vîngă&torii
mai sus arătatelor lucruri, Şi bani şi lucruri
cu. numire de avaeturi,
în cât ait ajuns a le luă la unele lucruri
preţ mai mare şi peste vama
„ ce era orînduită mai nainte (din care

acâstă a

lor rea

urmare

-

se

care am mai dat
prin domnescile
poprirea acestui
şi de-o-camdată

Domnia Mea într'atâtea rânduri, înde
nâstre pitace de a lipsi acest! fel 'de stule porunci
catahrisis, ce sunț nesuferite la audul jafuri, pentru
Domniei Mele,
contenind, iarăși aii început a face acele
netrebnice
urmări, şi mai cu asupră; care acâst
a
Mele, iată poruncim dumnâ-tale ca cunefiind suferită la audul Domniei
totul pe zapeii şi căpitanii agiesci de tGtă străşnicia să înfrânezi cu
a se părăsi de aceste jafuri făcându-le cunoscut porunca Domniei Mele,
căci de la trei dile în urma
primirei domnescei n6stre porun
ori-care

dintre

acești răă

ci, avem a face adese cercetări şi
pe
nărăviţi îl vom găsi urmând împo
trivă cu
în vre-

câtuşi de puţină luare
un fel
depsi făr” de milostivire, i saam receh de chip, să sciți că-l vom
Spd—1817 August 25.
„ (Pec

etea gpd.)

(Cod.
Asemenea

|

aa

„Vel Logofăt. '

LĂXXXVII. fila 43,).
pitac s'aă

făcu

t.şi
Brâncoveanu epistatul Spătăriei,

.peRa

către

dumnâ-lui

Si

Vel

Banu

|

Grigorie
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nasce făr de îndoială o nesuferită scumpete la cele trebuinci6se obştiei
şi o simţitore ticăloşie săracilor) şi ne mai putând suferi Domnia Mea
de a vedeă aceste obrâznice hrăpiri, din care se pedepsesce omenirea, iată printr'ac6stă Domnâscă a n6stră carte şi poruncă, orânduim pe :
sluga Domnici Mele . . . . . . . Logofăt
de Divan,ca mâne Luni,:

luând împreună de la preaosfinţia sa părintele mitropolitul şi o carte.
de afurisenie i un cleric al sfintei mitropolii, să mârgă la târgul Cu-cului când

va

fi

adunarea

norodului,

unde.

să .citâscă

mai

întâiu.în

audul tuturor acâstă poruncă a Domniei Mele spre -a înţelege toţi
de obşte că de acum înainte zapciii agiesci saii spătăresci, atât cei ce
vor fi orînduiţi acolo la obor,i pe la străjile de pe la capul podurilor.
politici i în lăuntru

în politie, nu

aii a

decât ca nisce orînduiţi pentru nizamul
ori-care din ci sait şi ori-cine altul va
vor veni spre vîndare

cu lucrurile

de

se socoti

alt-cevaşi

mai

mult

de gâlcevuri şi de pază, iar
îndrăzni a luă de la cei ce

mai

sus arătate, măcar

un ban,

saii măcar câtuşi de puţin lucru de Ia ei, cu veri ce fel de numire, atunci
acel jătuit împotriva aceştii domnescii n6stre porundăă, numai de cât să

alerge însuși aici la domnâsca n6stră curte, fără câtuşi de puţină sfială,
ca să-şi ar&te plângerea sa şi pe acel jăfuitor, căruia numai de cât i se
va face o pildă învederată și nepomenită către alţii asemenea ca el,

obşte acestă poruncă şi hotărire a Dom-

şi după ce vor audi toți de

nici Mele, să se citâscă

apoi

de către

obştiei şi cartea de afurisenie

spre

orînduitul

aducere

gr6znicul blăstem ce s'aii întocmit pentru
apoi făcându-se asemenea porunci după

cliric iarăși în audul

aminte

a

fieş-căruia de

acest nizam în l6t 1809, şi
acâsta, să se. lipâscă atât

acolo la obor i la târgul Cucului, cât şi pe la străjile de pe la capul

podurilor

(unde

poruncim

să se facă

asemenea

urmare

ca şi la obor

cu citirea acestei cărţi i a cărţei de afurisenie), i prin r&spântiile de
prin târgul politiei, ca să nu pricinuiască în urmă cine-vași, că nau
sciut

sai că

nai

audit

acâstă

poruncă,

iar.de

la

carul

de

fân ce

întră în politie să se ia câte două parale avaet al ciaușului spătărese,
i saam receh gpd.—1817 Decembre 2.
|
a
„
a
(Pecetea gpd.)
Vel Logofăt.

Grija de bune recolte eră,. de sigur, în legătură cu îndestularea puplică. De aceea Domnitorul, când vede că nu merg bino semănăturile
din lipsă de plâie, cere Bisericei să facă rugăciuni, ca să trămită DumDi
nedeii plâie. (1)
ploc.
(1) Pitac către Mitropolit să facă lilaniă pentru

'15 loan Gheorghe

Caragea

Voovod î gospodar zemile Vlahiscoie.

“Prea Osfinţia Ta Părinte Mitropolite al Ungro-Vlahiei, te însciințăm

că rugăciunile către Milostivul Dumnegeii pururea și in i6tă vremea

760

-
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DI
Epidemia.. Incă din 1811: August, tâma
de stârnirea ciumey în ţâră
se manifestă prin certe măsuri luate de
apăr
are contra ei.
|
PN
II N
sunt cuviincidse, cu cât mai vârtos
acum într'acâstă vreme de trebuinţă
pentru ploi, se cade, mai cu deose
bire, ca cu osârdie să se facă de
către
norod de obşte, fiind că acesta este
blândind şi întoreâna pre Dumnedei mijlocul cel adevărat cu care îm, să nădăjduim milostivirei Dum.
nedeirei

Sale; nu lipsim -dar a.scr
într'adins, ca să îndatorezi pe î6tă ie Prea Osfinţiei 'Talo
de pe la sfintele mănăstiri de aici câta bisericâscă, adecă
preoţi, ca să se osârduiască cu durerdin Bucurescj,i pe
e și făr'de lenevire
şi rugăciuni către milos

și a porunci
pe egumenii
protopopi şi
întru slujbe

tivul Dumnedei, făcându-se
osieştanii şi litanii
cu adunare de norod, atât în
biserici, cu sfintele icâne i cu sfintele biserici, cât și dinaintea sfintelor

asemenea am dat Domnia Measfintele mâşte, unde se vor afla; do care
cându-se acâsta şi aci la sfinta porunci şi pe afară prin judeţe, făMitropolie; de care toți de obşte
şi mici, parte bisericâscă şi
, mari
mirenâscă,

să se facă cu durere rugăciun
fierbinţi şi cu acestea şi cu
i
credință nădăjduim a se întâr
ce milostivul
și a câştiga milă de pl6ie, ca
de la un iubitor de Smeni și
mult milostiv, tolco pisah
&pd.—:1817 August 2.
(Pecetea pd.)

Dumnedeii

(Cod. LĂXĂVII fila 40,)

Publicaţii la tote judeţe
le şi la Caimacam
Pentru ploie.

| 15 Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod

i gospodar

a

face litanii.

scmle

Viahiscoie.

Dumnâ-vâstră ispravnic
scire că rugăciunile cătreilor ot sud. . . - . sănătate. Vă facem în
milostivul Dumnedei, pur
vremea sunt cuviinci6se,
urea Și în t6tă
cu
cât mai vârtos acum înt
trebuinţă pentru ploi, se
r'a
câstă vreme de
cade mai cu deosebire
face de către norod
și
cu
osîrdie a se
de obște, fiina-că acâsta
este mijlocul cel adevăr
cu care îmblândind și înt
at
ore
ând pre Dumnedei, să năd
tivirea Dumnezeirei Sal
ăjduim milose; nu lipsim dar a vă

scrie și a vă porunci
într'adins, ca să îndatoraţ
i pe tâtă eâta bisericâscă,
după la sfintele mănăstiri
adecă pe egumenii
,
cu durere şi făr' de len pe potropopi, pe preoţi, ca să se osârduiască
evire întru slujbe şi rug
tivul Dumnedeii, făcând
u-se litanie cu adunare ăciuni către milossfintele biserici, cu sfinte
de norod afară cu
le mâște pe la t6te ora
şele şi satele, la care
Şi însuşi dumnâ-vâstră
preună și cu boerii i
să vă aflaţi, cu ada la din
boe așii judeţului .
toţi
de obște mari şi mici parrin
miren6scă să se facă cu
te bisericâscă şi
credinţă nădăjduim a se durere rugăciuni fierbinţi şi cu acestea şi cu
întârce milostivu

l Dumneg
milă de ploe, ca de la
iubitor de Gmeni ȘI mult ei şi a câștiga
sănătoși. —1817 August un
milostivul, ȘI fiți
|
(Cod. LXXXVII fila 4.

40)
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măsuri afost neînpăduirea să se aducă!

zarzavaturi. Acestea nu

se mai pot vinde în tîrg, ci la

loc depărtat, în marginea orașului. Caragea înnoesc6 asemeneă măsuri
- Incă înainte de
rînduit boerinaşi,

i

Su

Se

-

-

-.

(1)

în anii următori.

sosirea lui Caragea la Bucuresci, Căimacamii lui ai
cari să steă pe la schele, să privigheze, să nu se in-

troducă prin călători şi marfă b6la ciumei.. Acestor boerinași li să dă
o 16fă între

200 până la 350 taleri.

Punctele

de privighere

ceea ce ma

împedicat

întinderea

bâlei

sunt, Brăila,

i
marginea

n
:
Silistra, Giurgiu şi Zimnicea. (2)
Incă din vremea Muscalilor existaii lazarete pe

Dunăreb

aşă că la începutul

lui

Sep-

tembre 1812, ca isbucnesce cu violenţă în Teleorman. Mor aşăde mulţi
locuitori în acâstă parte a ţărei, că nu mai se prididesce cu îngroparea
şi cer să li se trimiţă ciocli din-Bucurescă. La 10 Decembre 1812 Ca-:
ragea Vodă ordonă ispravnicilor de Teleorman «numai de cât să punoţi să se facă o grâpă mara şi să orînduiţi 6meni cu căngi dea
trage pe toţi acei morţi în acea gr6păşi apoi să se astupe iarăși la

loc dându-se pămînt peste ei>. (3)
e
In 13 Ianuarie 1813 Caragea rînduesce 'pe fostul
de la marginea

lazareturilor

asupra

Costachi Suţu

mare

a
Postelnic

ţării, în locul

lui

Aga anteriormente însărcinat cu acâsta, fiind-că Aga este ocupat în oraş

cu afacerile postului săi. (4) - 1 August

La

1813

mai

aa

aa

adaoge ca - Eipistat,:pe Vornicul Barbu Văcă-:

a

|

rescu şi Logofătul Grigore Băleanu.

- In privinţa lazareturilor de la Dunăre, Domnitorul dă,la 11 Iunie 1813,

un noii nizam.

din

Unul

ispravnicii de Vlaşca este obligat să se.mute

La cele patru căla satul Măgura, între judeţul Vlaşea'şi Teleorman.
pitănii de margine (Cacaliţii, Odivâea, Daia şi Zimnicea) să se rînduâscă căpitani 6meni vrednici, împlinindu-se şi numărul slujitorilor
de fie-care căpitănie. Să se mute căpitănia de la Fălăginca la Petre.
La fie-care căpitănio

„se întărâscă căpităniile cu cătane
leorman, puse

sub

câte

să fie năpristan

comanda

patru

Gmeni

paznici

și să

de la polcovniciile de Vlașca Şi Te-

Clucerului Urlăţeanu. Să mai dă acestuia

și un număr de seimeni şi de 6meni de slujbă, toţi plătiţi cu 16tă şi
având
(1)
(2)
(3)
(4)

tain.

Vei
Vedi
Vedi
Vegi

Urlăţânu

se va

aşeqă

la Daia

anexele respective la ac6stă pagină.
anexa la acâstă pagină.
anexa.
anexele la acâstă pagină

şi va împedică

trecerea

762
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peste cordon, cu saii fără martă, nici din ţ6ră în Turcia, nică din Turcia în. ţâră.

Ispravnicul de Vlașca
lazareturile,

dând

mutat

raport

-

la Măgura,

lui Costache

e,

va inspectă

Suţu.

Un

a

căpităniile şi

ispravnic

din

ai Te-

leormanului se va mută la Zimnicea şi va urmă şi el
ca cel de la
Măgura, stabilindu-se cordon, adecă strajă d6să de la o
căpitănie până
la alta, privighind drumurile mari şi mici cu catane
şi slujitori gi și

nGpte. Diverse pedepse se. prevăd pentru deliquen
ţi.
asemenea pază se vor da do la Visterie.
(1)

In Aprilie 1813 se pare că ciuma aizbucnit

acâsta

încă

nu-și dă

s6mă

regimul. Pe

Spesele

pentru

şi în Bucuresci, dâr de

strade: sunt

numeroşi

Gmeni

şi
copii bolnavi. Domnitorul la 6 Maiu 1813 scrie.
lui Archi-Iatros (primul medic): «fiind-că înşine Domnia Mea am
văgut pe mulţi din copii şi 6meni stând pe poduri bolnavi, unii
având pe. trupul lor multe
bube, de aceoca poruncim Domnia
ca aceia: ce boli aii şi ce bube

Mea, 'să orînduiţi a corcetă pe unii
sunt acelea? și să ni se arete. (2)

Curând apoi b6la se manifestă în pr6jma
mănăstirei Văcăroscilor.
Domnitorul ordonă. Spătarului, să orînduâs
că un zapeiii Spătăresc cu
15 Gmeni să nu mai pâtă intră despre
Văcăresci nimenea în Bucuresci:
fără de scirea
Spătăriei

şi a ipistăsiei

Casei

Lazareturilor,

(3)
la 1 Iulie se organisâză întregul sistem
de combatere al bolci
în Bucuresci. Se rînduese Epistaţi pe

Acum

la mahalale

cari,

împreună cu
preoţii şi vătășeii mahalalei să întrebe
de sănătate
pe
la
tâto casele
și nu numai să întrebe, ci să inspecte
ze însuşi de aprâpe în fie-care
qi raportând

boerilor ipistaţi Marele Ban Radu

Golescu

şi fostul Mare
Postelnie Costache Suţu. Pe dată
cese va află un bolnav de ciumă,
acesta
să fie ridicat, după povăţuirea
boerilor ipistaţi. Ipistaţii din mahalale
să dea povăţuiri tuturor, să facă
fumuri îndestulate în tot locul.
(4)

„In acelaș timp Marele Spătar,
prin Muhur dagi Başa şi un stegar
„_Spătăresc să âmble necontenit
pe la marginele orașului și să
nu lese
decât opt.strade de întrare în
el,: îngrădindu-se tâte cele-lalte
căi.
Chiar şi la acele “opt drumuri
lăsate să se facă .porți, cari
să se
închidă și să se deschidă după
trebuinţă. (5)
|
; Până în patru dilesă fio gata aceste
îngrădituri: Şi porţi. In aceiaşi
(1) Vedi

anexele.

(3) Vegi
(4) Vedi

anexa.
anexele,

(2) Cod. LXXIV, fila 4.
(5) Vedgi anoxele.

-

"
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scrie Mitropolitului să ordone preoților de

oraşului

ca în tâte gilele

să citescă

paraelise

şi

molifte rugend pe Dumnedeii să înceteze bla. (1)
Tot la 1 Iulie 1813 Domnitorul ordonă Marelui Armaş să isgonâscă
din Bucuresci şi din jurul Bucuresciului pe toţi ţiganii lăeşi ordonân-. .
du-le să so ducă în judeţele de munte. (9)
Imediat Domnitorul. se preocupă de spitale şi în âpecial de cel de
la Dudesci. Domnitorul amintesce Mitropolitului, că atunci când s'aii
luat de la'acest spital veniturile celor 3. mănăstiri Tismana, Cozia şi
Câmpu-Lung, s'aii hotărît să dea tâte mănăstirile cu analogie cuviinciosul ajutor pentru spitale. Prin urmare Domnitorul, având trebuinţă

“spitalul de la Dudesci
pentru

de. 3.030 de lei pentru reparaţiuni şi de

cheltueli, ordonă

la

“năştiră, iar până

că acâstă

împlinire

sumă

să se

împlinâscă de la m&-

| să o dea. Mitropolitul, ca să nu se în;

târdie reparaţiunea şi pregătirea spitalului.” (3)
Altă mâ&sură în interesul igienii publice este

rilor din oraş, după

2.000

o prealabilă catagrafie. (4)

îndepărtarea

.

cerșito-

e

In 2 Iulie 1813 Domnitorul ordonă: Vistierului, să facă porunci la
Sameşii din. judeţele contaminate: Iltov, Vlaşea,: Teleorman şi Olt, că.
„
banii ce se strînge la zărăfia judeţului să-i spele în oţet. (5).
incetâză
oraşului
marginea
:la
de
lazareturile
î813.
Septembre
In
de a mai fi sub privigher ea unor speciali ipistaţă şi se pun sub directa:
îngrijire şi pază sub căpitanii de margine ai Spătăriei. Acestor. căpitani

margini ispravnicii: ai

de

de

Gmenii

a trimite

servicii

de

ho-

tărîți mai dinainte. (6) :
(1) Vedi

anexa.

|

(2) Vedi anexele.
(3) Vedi

(4) Vedi

anexa.

|

,

anexa.

1813 lulie 12. Pitac către pr easfinţia sa. părintele mitropolitul pentru

opt-Jeci cerşetori

de aici din politie a se trimite afară pe la mOnăstiri

|

dându-li-se şi hrana lor cea trebuinci6să..
(Cod. LXXIV pag. 68).
(5) Vegi

(6) Eată

anexa.

actele

ae,

:

relative

la tâte aceste

disposiţiuni:

„ Pilae la Spătar u.

I6 Ioan

Ghoor glie

Cara, gea

ncios boerul o al Domnie
ori-ce
este Zcă oregii
sciut
pinstito

felurime de pază

Voevod.

Mele, dumnâ-ta. Vel Spătare,

a tuturor

mărginilor

ai fost

şi

|
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de lazareturi eră mare,

acee - mulţi : din

locuitorii

mai cu s6mă

bucuresceni

din

contaminaţi

causa cioclilor, de
de

bâlă,

fugeaii

este datornică trâbă a Spătărici; fiind dar
de'a se rădica de la tâte marginile cei-ce că acum s'aii găsit cu cale
ai fost până acum, cei-co
au fost într'adins orînduiţi cu epist
asia lăzăreturilor, şi voim și de
acum înainto. să se urmeze lăzăreturile,
epistaţi, ci prin Gre-care alt mijloc, şi însă nu printr'adins orînduiţi
Spătărici dregătorie, de aceea poruncim acâsta fiind-că se cuvine la a
dumnâ-tale, ca după a aceșştii
dregătorii: datorie, să te însăreinezi
şi cu acâstă pază, care voim a so
urma într'acost fel de chip, ea şi lipsi
nd epistaţii cei orinduiţi, nică să
se
numâscă:

măcar

că

ati

contenit lăzăretul, ci să se urme
ze printrai
ai spătăriei; ca să nu pricinuiască
însă
că din lipsa
trebuincioși

mărginilor căpitani

Gmenilor celor
se stânjinesce lucrarea aceștii dator
ii, să-ți
fie sciut, că s'aii trimis poruncile Domn
judeţe, unde ati a se face lăzăreturi iei Mele către ispravnicii acelor
aceiași Gmeni ce-i trimetea Şi până , ca să trimiţă căpitanilor tot po
acum la epistaţii lăzăreturilor şi
osebit sai trimis porunci și către
besle
gii acelor locuri, ca să deă
ci după trebuinţă, câte un nefer
doi, prin cari să se facă întîmpinareaşi
Turcilor ce Vor veni, cari și aceia
Bordeile'şi coşarele cele trebuincio ati a face lăzăretii, ca,şi până acum.
se ca să se pue mărfurile
dă mai înainte epistaţilor şi
ce se
acum din porunca n6stră se
fac, remâne
dar la a dumnâ-lui epistasic şi
dormire: de a nu se abate câtuş îngrijire ca căpitanii să fie cu neai de puţin din dator
pricina. aceştii epistasisă
i facă niscare-va catahrisis, ia lor, sai cu
ori luând
„să slob6gă mărfuri făr” do vre
me
; iar către acâsta lăzăretul Turcimită
să-l iconomisâscă întwacestaşi
lor
chip, ca să nu se nască prici
siădiri şi scârbiri despre serhatlâi,
nuiri şi
care nici odată nu le suferim Domnia Mea, ci dar cu mare silinţă
.
să
îngrijesci a se păzi acest niza
după cuviinţă, de a nu se face
m
cel
mai mie cusur, Toleo pisah gpd.
1813 Septembre 20.
—

(Cod. LXXIV fila 87 »,)

Porunci la 6 județe, ca să se
ridice epistaţii de pe la lăză
de prin judeţe şi sd fie căp
returile
itanii măârginilor cu paza
lăzăreturilor.

Dumnâ-v6stră

ispravnicilor

. sănătate. Fiind-că epistații lăzăreturilor ce sunt întodin sud. ...
b6lă a ciumei, din porunca Domcmite pe la mărgini pentru năprasnica
niei Mele

ati lipsit şi ai remasa se
urma nizamul acelor -lăzăreturi
li S'aii şi trimis prin dumnâ-lui de către căpitanii mărginilor (cărora
Vel Spătarul cuviinciâsele poru
de aceea vă poruncim Domnia
nci)
Mea
câ Gmenii ce până acum îi tri-,
meteaţi .epistaţilor să-i trimiteţ
i şi de acum înainte la căpi
ginel a acestui judeţ, tot cu acel
tanu
ași mijloc şi rînduială, ce suntl mărrunciţi, ca să nu se întâmple
eţi povre-un cusu
r

--(Cod.

din

pricina ne îngrijire
că nu veţi avea cuvînt de înd
reptare.—1813 Septembre 20.
LĂXIV

dumnâ-vâstă,

fila 87.v,) :

e
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într'ascuns de la casele lor afară din Bucuresciă şi se ascundeaii prin
crânguri, porumburi şi câmpii, făcându-şi
rămâneait neîngropaţi de-i mâncai cânii,

colibi pe acolo. Cei morţi
iar cei cari aveau norocul

să se însănătoşeze întorcându-se în Bucuresci contamina pre alţii. La
6 Octobre Caragea ordonă marelui Spătar, să cerceteze prin. tâte-împejurimele Bucurescilor împreună cu doctorişi găsindu-se bolnavi
saii contaminaţi, să fie ridicaţi la lazareturi. (1)
E
In acceaşi

qi prin

Aga

se face publicaţiune,

că nu

mai

este permis

nimănui, privat sai hangiii, să primâscă în gasdă Gmeni străini. făr,.
de învoirea epistasiei a lazareturilor. (2).
|
Sa
Se întrerumpe

comunicaţiunea

până

de Ogrăzeni

la Olteniţa.

cu judeţele

Agenţii

de peste

Argeş

din sus

administrativi, cari vor trece

acest cordon, să-şi spele hainele şi pe ei şi apoi să trâcă. Tot asemenea
cărăuşii cari duc sare la schele şi se întore cu carele înapoi, să-i pro-

pâscă dincolo de malul

(1) Io Ioan

Gheorghe.

Cinstit şi credincios

fiind-că ne-am

Argeşului, pentru a se spăla şi afuma şi dacă

Caragea

Voevod

3 gospodar

zoemle, Vlahiscoie.

boerule ai Domniei Mele dumnâ-ta Vel Spătare,

BucuMea, că mulţi. dintre locuitorii.

înștiințat Domnia

resceni molefsindu-se de năprasnica b6lă a ciumei ai:cșit printr'ascuns
pe la marginea Bucurescilor, prin crânguri, prin porumburi şi pesto
câmpuri şi făcându-şi colibi acolo, pe la care „locuri se. afla şi mulţi

bolnavi.-de naprasnica bâlă şi pe cei .ce se întâmplăde mor de acestă
D6lă, sai îi îngr6pă pe acolo, sait îi năpustesce. de-i mănâncă cânii,
vin
iar cei molefşiţi sănătoşi în câtă vreme, eşiaul cu colibele pe acolo,
saii:mai
lumea,
molefsind
întore
necontenit prin Bucuresci şi iarăşi se

murindu-le vre-unul. dintr'înşiă, acei sănătoși îug prin alte părţi sai
lor şi aşă făpe la sate, sai în Bucuresci, întorcându-se pe la casele
se „molefsesc.
şi
molefsiţi
conduse amestecătură, necunoscându-se de

cu toți de' obşte.

Deci

poruncim

dumnâ-tale,ca

mai

întâi luând

casa lăzăretului năprasdumnâ-ta bună pliroforie pentru acesta de la doftor
de la casa. lăzăun
şi
nicei bâle să orînduesci zapeii luând
retului să mârgă

se va

pe la t6te

împrejmuirile

găsi acest fel de colibi

Bucurescilor, şi veri

unde

să se cercetezede doftor şi de orin-

molefsit cu
duiţii dumnâ-tale şi ori-care se va dovedi bolnav sail
medumnâ-lui
de
orîndui
vor
„se
nde
adevărat să se răgice la.locul'u
înSmeni
cu
zapcii
orînduind
dumnâ-ta
scurt
în
;
“delnicerul Clinceanu

de la medeldestulând, pliroforie pentru urmareă ce este să se facă sai molefșiţi,
bolnavi
acei
toți
negreşit
nicerul Clinceanu, să se rădice
- Oetobr e 6.
că aşă esie porunca Domniei Mele. 'Polco pisah pd.—1813
(Cod. LSXIV
(2) Vedi anexa

fila 89 v.)

dela acâstă pagină.
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până în trei dile nu se vor bolnăvi să li se dea drumul
.
pentru cei ce vin cu marfă, nu vor put trece decât
dacă

Asemenea
au răvaşe

de la: ipistaţii lazareturilor că ai făcut gilele
de carantină „și totuși
să-i mai ţină pe malul Argeşului trei dile
pentru desinfectarea lor

şi a mărfei. (1)

La 12

Iulie 1813 se oprese

cântecul de lăutari. (2) . .
La 13 Iulie 1813 se fac prin

va bolnăvi

cine-va-și în vre-o

adunările

de Gmeni

”
și Spătarul

Aga

casă, să fie dator

prin

cărciume și

publicațiuni, că de se
a da

de scire numai
de cât preotului mahalalei şi preotul la
ipistăsie ca să se trimiță un
doctor împreună cu unul din cercetătorii
despre b6lă Şi deacă bolnavul
nu va fi de b6la ciumei
va fi. lăsat în casa luj și de se va
întâmpla
“să mâră îngroparea să i se facă
fără de pompă, iar de se va dovedi
că este bolnav de năprasnica b6lă, îndată
să se ridice bolnavii cât şi
vecinii de: prin prejur câţi vor
fi fost: avut amestec cu bolnavul
și
să se trimită la spitalul de la Dudesc
i. Cei care vor ascunde bolnavi
vor îi isgoniţi din politie şi t6te
lucrurile lui se vor arde şi se
va
şi pedepsi.
|
a
a
Celetnicele (prostituitele) de pe la
cârciume din raionul Spătăriei să
se isgonâscă. |
Ovreii

ce âmblă

cu

boecele

|
prin

mahalale,

o
_
|
ovreii zarafi, teleldicele,

ovreicele şi creştine cu totul să
se oprâscă.
Nordele din mahalale să le scurgă
mahalagiii cu şanţuri și toţi
obște să fie datori-a păzi curăţe
de
nie în casele lor. Să se
facă fumegaţiuni de gunde aprinse.
Indată ce m6re vre-o vită
s'o îngrâpe
Crişmarii să nu vîngă de
cât diua și numai pe la ușă.
Lăutarii
sunt opriți.
adânc.

N
E
|
„In acesta-și sens se ordonă
și lui Aga, cu adăugire, să
se ordone
lui 'Telal-Başa, de a nu mai
îndrăsni nici un telal să primâs
că haine .
de la ori-ce: Om, Care n'ar
avea
ravaș

curat şi el şi haina.
Târgul Cucului

şi

adunarea

lune, să fie cu totul oprite.
La

unde

de la casa

.
tabacilor

Si
pentru

disposiţiunea

este casa ipistăsiei, să se
deâ o tulumbă
desinfectare

a caselor contaminate,
(3) Asemenea
(scrîncioburile) şi Geamala.

NI

(1) Vegi anexa.

(2) Vedi anexele res
pective,
(3) Vegi

anexele

respective,

lazaretului,

|
alișveriș,

Postelnicului

din

că este

fie-co

Clinceanu,

şi două sacale pentru
sunţ oprite dulapurile
LL
i
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Vedând că poporul de jos nu ascultă de povăţuirile date, ca să se
ferâscă de epidemie, Caragea, la 18 August 1813, publică din noii pon-

tură, adecă diverse articole de pază
anexă

aceste

ponturi

(1). Pentru

pentru

a nu

se molipsi. Dăm

în

ca aceste instrucţiuni să fie mai bine

(1) Ponturi după care să [ie dator lot norodul din politia
Bucurescilor de ori-ce treplă, ca să. urmeze fieş-care spre a _fi păziți
şi feriță de zmreduiala b6lei a ciumei ce se urmăză. .
1). Când

se vor

întâlni pentru

vre-o

trebuinţă

ca să vorbâscă,

să

stea departe unul de altul de trei paşi, ferindu-se de a nu merge duhul
unuia

în gura

altuia,

sau a se

biserică când vor merge
ferâscă.
2). Nimenea

i
să nu

atinge

i pe drum

unul

de

altul,

precum

și la

molipsită,

Aa
ori

când vor âmbla, asemenea să. se

Lc
a intră
îndrăznâscă

e
în vre-o casă

a se atinge de vre un lucru dintr'acea casă, sai a stă prin prâjma
3). Ori-cine
altuia vre-un

de fier, în chip

de cât,ci prin mijloc ori de

numai

altă trebuinţă, să nu-l ia în mână

lemn, saă

ei.

va: avea trebuinţă ca să cumpere sai să ia din mâna
lucru ori-de mâncare, ori de îmbrăcăminte saii de ori-ce
de cleşte, saii de vas, luând acel

lucru. făr”

de a-l atinge de sineşi să-l ducă la casa lui şi de va fi acel lucru de
spălat să-l spele în două trei ape, iar de nu va fi de spălat să-l afume

fârte bine desfăcându-l, deschidendu-l .de tot făr'de a-l pipăi cu mânile
şi apoi puindu-lla un loc curat să stea cât-va, ca să se aerisâscă, aşă
a
|
să-l ia în mână să-l metahiris6scă.
de cumferâscă
se
să
lucru,
de
tel
ori-ce
vînd
ce
4) Asemenea şi cei
lucumpărătorul
luând
şi
paşi,
trei
de
el,
de
cumpărătorul
și
părător

crul

după

mijlocul ce s'aii gis

mai

sus,

să

primâscă şi

vîngătorul

preţul acelui lucru în vas cu oţet, de va fi preţîn bani, iar de va fi
schimb, să primâssă și vîngătorul acel lucru ca şi cumpărătorul.

să urmeze şi cei ce schimbă vre-un ban de iati parale, .
5). Aşijderea
să le ia puindu-le iarăşi în oţet, pentru care pricină să fie dator ori-ce
ca şi
prăvăliaşi sait vîndător de lucruri a ţin6 câte un vas de oţet,
în
spălate
paralele
ia
să
“înqătorul şi muşteriul cel ce schimbă banul,
pada
va
ce
cel
oţet,
fie
nu
să
oţet, iar de se va întîmplă undevaşi
rale să le spele

în apă

şi aşa

să le primâscă

cel ce area

lua.

|

sunt
6). Rachieriile şi cârciumile cu tâtecă din porunca domnâscă ci cel
băutură,
spre
Gmeni
într'însele
popritea nu primi să se adune
cu vas
ce va avea trebuinţă de vin saii rachiu, să mârgă să cumpere
vre-un că:
şi să-l ducă la casa.sa ca să-l bea, dar de se va întîmplă
ca să bea
vrea
va
şi
rachierie,
saii
lător a trece pe la vre-o cârciumă,
vasul cu
ca
rachier
sai
cârciumar
acel
dator
vin sati rachiii,.să fie
cu

bine
care va fi să dea călătorului ca să bea, mai întâiii să-l spele paralele
primâscă
să
şi
rachiii
apă şi aşa să pue într'însul vin sai
ce va:
după mijlocul ce s'aii gis mai sus, precum asemeneaȘI după
cârciubea

călătorul,

acel vas

spălându-l

iară

să-l pue

la loc, iar ușa
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păzite .Domnitorul cere Mitropolitului în aceeaşi
di de 18 August să
comuni
el m&suri
cele profilactice contra. ciumei la toţi preoţii
însoţite

de carte

de

blestem, ca așă

sub autoritatea bisericâscă.
mei

doară

(1)

să se hotărască poporul

a le urmă,

-

saii a rachieriei să stea

su
închisă, lăsând numai
saii la uliţă, ca să nu se facă nici cumo ferâstră cu cheîntâlnire sai să
vînqătorul cu mușteriu

peng la drum

se atingă
7). Cei ce vor

avea

prin

l.
|
|
casele lor copii mai

|

mici, saii şi may mari,
cari se află încă în crudimea minţei
binele din răi, să îngrijască a-i ţin6 de nu sunt destoinici a înţelege
popriţi, ori prin case, sai prin
curţile casel

sciu cu

cine

or de a nu eşi afară din curte
sai din
se întâlnesc şi cum să se întîl
nâscă,

casă, ca unii ce nu

|
8). Pisici nimeni să nu ție prin
vecinilor. şi prin pânzeturi făr: de casele lor, fiind-că intră prin casele
a putea să le păzâscă cinevași.
9). Toţi de obște să aibă prin casel
e lor. vase mari cu apă schimbând-o adeseaşi fum de guno
iii ca să spele şi să afume
tâte lucrurile ce vor aduce la casele lor
10) La veri care casă de ori-ceprecum s'a dis mai sus.
DR
trâptă
va. fi, îndată ce se va bolnăvi
cinovaşi de ori-ce bâlă, să fie
dator
stăpînul acei. casea da de scire
numai de cât vătășelului i preo
tului acei mahalale, iar neîn
du-se într'acea undă vătăşelu
tâmplânunde va fi şi să-i arăte, iarpel acolo, ori preotul, să caute să-l afle
teze pe acel bolnav la un loc de altă parte stăpânul casei să depărmeni dintr'ai casei să se întâ ferit de al casei, făr” dea lăsă pe niori de lucrurile acelui bolnav, lnâscă cu dînsul, saii a se atinge de el
până se va cercetă acea bâlă.
11). Preoţii de la fieş-care maha
la sai. biserică, ori mănăstir”i,
datori, nu numi a urmă şi
să fie
ei asemenea întru tâte câte
sus, ci să şi privigheze pent
sati dis mai
ru toţi enoriașii lor, şi
âmble, ori împreună cu vătășelul,
în tâte
sai singur, pe la tote casele dilele să
sale, de a. cercetă şi' a înde
enoriei
mnă. pe toţi enoriașii săi
"şi lege vor fi, casă fie fieş-care
de ori-ce trâptă
întocmai următori.—1813 Augu
st 18.
. (1) Preosfinţia ta părint
e mitropolit, cu tâte ved
utele mijlâce omenesci câte le-am pus în
lucrare, spre contenirea,
sati măcar scăderea
năprasnicei bâle ce se urm
âză şi.cu tâte că: şi locuit
mai rărit, cu. eșirea mai
multora. familii afară, ved orii politiei sai
duiala din qi. în di se înm
em îusă, că zmrerisindu-o cu bună chibzuire ulţesce şi pricină întinderci acestui rău teo, se cunsce făr de îndoia
socotință a norodului și
lă că este din prâstă
din nepaza care o urm6ză
tot chipul unii. cu alţii
, amestecându-se în

făr” de nici

o sfială, pentru o idee
gândurile lor, care mulţi o şi spu
n,
că
nimeni nu p6to ajunge
lui Dumnedeii nesciind (pr
ecum se vede): dumnez
eea
care. gice: <aseunde-te puțint
el întraceeași undă, pânăsca sa
urgia Domnului», ac6sta
când
dar. sfîntă
poruncă

ce ai

în

dinaintea
poruncă
va trece

şi dumnedeească “povaţă
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In interesul încetărei întinderei b6lei, Domnitorul: opresce -bâlciurile
din Teleorman şi Vlaşca. (1) Asemenea
şi oborul'
din Bucuresci. - A

datori suntem

cu toţii câţi

de la Rîureni. (2).Nu mai puţin
E
Se

purtăm. nume: de creștini, nu numai

să o

credem, ci credinţa să o arătăm şi în faptă, căci neurmând-o atunci
în adevăr suntem supuşi urgiei sale; datorie însă avem şi mai vîrtos

Disericâsca păstorie a

o face

sciută şi celor ce nu

o

sciii, adecă la

prostimea norodului, cari pe'de'o parte. voesc a avea: ferbinte credință către dumnezeire, iar pe de altă parte. nesciind tălmăcirea po:

runcilor sale, alunecă prin nesciinţă la osânda. necredinţei,. vatămându-se nu numai suflotesce, ci şi trupesce, precum în faptă se vede că
pătimesc la întâmplarea 'aceştii bâle. De aceea dar de trebuinţă am
de obştie şio povăţuire, ca
socotit Domnia Mea ca să se facă tuturor
din partea bisericâscă, în ce chip să se ferâscăşi să se păzescă, spre

a fi ocrotiţi, precum stă în putinţa omenâscă, cu urmare întocmai după

coprinderea acestor ponturi, ce se trimit prea sfinţiei tale și nu care
cumvaşi norodu iarăşi după a prostimei nărăviri să socotâscă că acâstă povăţuire este numai o mângâere cuvîntată, iar nu folos şi altor:
înființat, şi ca să scuture odată din mintea: lor: acâstă greşală şi vă-

tămătâre idee, ce s'aii dis mai sus şi scuturându-o să nu o socotâscă
că doar greşesc către Dumnedeii şi împotriva credinţei, trebuinţă neapărată este, ca iarăși prin mijlce bisericesci şi ale creştineștej credinţe

de acâstă greşită

“să se depărteze

şi primejdi6să' a lor socotință, căci

tot-deauna acela 'este mijlocul cel mai. înlesnitor 'spre a-i 'desghină şi
cinevaşi dintro acest fel de rătăcire, când i se.va da să înţelâgă, că

aceca este cea mai mare greşală şi păcătuire de-a nu cunâsce adevăratele voințe. şi porunci ale credinţei şi legii sale şi apoi să nu se .
abată dintracea bună cunoscinţă, se cuvine ca iarăşi prin' mijlocele
credinţei sale

că abătându-se

să 'se îngrozâscă,

în

atunci va fi cădut

adevăr la: urgia: accea. şi .nu'va putea fugi dinaintea lui: Dumnedeii.
Mijlocul dar al îngroziroi, la ereştin6sca.n6stră credinţă și lege, fiind
a se seâte
puterea blăstemului,să orînduesci preosfinţia ta, mai întâiii
atât prin
politie
în
sunt
după aceste ponturi atâtea copii câte biserici
şi

mahalale

târg, cât şi prin

apoi

însoţind

fieş-care

copie. cu câte o

tale (însă nu
carte de'blăstem şi. de afurisenie din partea preosfinţiei.
şi mai gr6zosebire.
din cele obicinuite, ci cu cât se va putea maicu
porunci
osebite
cu
bișericile,
tote:
la
nică). să trimiţi pe la preoţii de
ale preosfinţiei

tale ca cetind

mai

întâiit ponturile atât pe la biserici

lor. cu bună
cât şi prin ulițele fieş-căreia enorii în audul enoriaşilor
ce nu va fi
cel
ca.
blăstem,
de
cartea
-să le citâscă -apoi şi
înţelegere
sau insuși
mirean
(ori
ponturi,
acestor
următor întocmai povăţuirei'
preoţii) să fie căduţi

sub

osânda

şi luiși şi obştici şi. împotrivitor.
(1) Vegi anexa de la acâstă pagină.

(2) Anexa respectivă.
V. A, Lrechiă.— Ton

X.—Istoria

.

Românilor.

acestui

chiar

blăstein, ca un voitor. de răi

poruncilor „dumnezeirei ; în
,

DR

i

i

a)
49
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In Martie 1814 stinchind ceva b6la, Caragea redeschide bâlciurile. (Anexa respectivă). Clinceanu în Iulie 1813 devine unul din cei mai importanți agenţi ai stărpirei b6lei. Dăm în anexă actul de numireal acestuia.
In acest act notăm, că pentru a se put feri cetăţenii de contact
cu
ciocliă, cari îngr6pă pe cei morţi de ciumă, Clinceanu le pune
semn o

bucată de postav roș pecetluit. (1):
Gr6znici

agenţi ai morţii era

: -..

Aa

ceata civelilor.

Ei

amintiai pre con-

fraţii lor din vremea epidemiilor anteridre, cum sămâneaii
deplin, ba
și
întreceaii: pre cioclii descriși de Jlanzoni în Promesi
Sposi. .:
Iatăce dice despre ei Ion Ghica: Aaa
«Spaima intrase în tâte inimile şi făcuse să dispară
ori-ce simțemînt

de iubire şi de devotament.

Muma

își părăsiă copiii Și bărbatul soţia

pe mănele .cioelilor, nisce 6meni fără cug
et
şi fără.
frică de Dumnedeii. Toţi beţivii, toți destrămaţii “şi atârnaă
un şervet roș-de gât, so
urcaii

întrun

car cu boi, şi porniaii pe hoţie din'casă în

casă, din
curte în curte. Ei se introduceai giua şi
nGpte, prin locuinţele 6me-

nilor şi punâii mâna

pe

ce. găsiati, luai. bani, argintării,. ciasornic

e,
scule, șaluri etc, fără ca nimeni să îndrăznâscă
a li se împotrivi. Tugea
lumea de
dînșii ca de.mârte, căci ei luaii pe: bolnavi

saă

pre “morţi
în spinare, îi trânteaii în car, clae peste. grămadă
Și plecaii cu carul
plin spre Dudesci sati spre Ciopunde
lea
erati ordiile ciumaţilor. Se
încreţiă
carnea pe trup, audindu-se grozăvii
le.
și. crudimile

făcute . de
"aceștă tâlhari asupra bieţilor creştini. căduţi
în &hiarele lor.
Rare ori bolnavul ajungea cu viaţă la câmpul
ciumaţilor. De multe
ori o

măciucă peste cap făcea într'o clipă ceea ce era

să facă bâla
în două, trei dile!.. Şi pote că acok uciși
ast-fel oratii mai puţin de
plâns, căci mai mult erai de jale: acei aruncaţi
vii în câmp fără aşternut și fără acoperământ pe pămîntul
ud Şi îngheţat. Cale de jumt„tate de ceas se 'audiaii ţipetele şi vaetele
nenorociţilor din câmpul
Dudescilor!.,,

i

aa

Pa
“In urma mai multor: scene oribile, neomens
se şi bestiale petrecute
la ordie, unde unul din: aceşti mizerabili
fusese: rupt cu dinţii de un
tînăr

“care apără cinstea

soţiei: sale lovită

de ciumă chiar în giua

cărţile însă de blăstem să se cuprindă şi noima
acestui domnesc

nostru pitac, a. dă bună desluşire, spre a înţelege cei ce vor audi-o, al
că
sfîrşitul și cugetul bisericei privesce
adevăr spre isbăvirea lor din
osîndă, și trupâscă și sufletescă. Toleo în pisah
gpd.—1813 August 18. (Cod. LXXI V, fila
(1) Vedi anexa respectivă,

52.)

!
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_
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nunţei şi în urma

revoltei ciumaţilor,

zi

cari. ati sărit cu parul şi ati o-

morît qece ciocli, autoritatea în: sfîrşit.-a luat măsură de a organiză
un fel de serviciu sanitar. Ea înființase câţi-va vătăşei însărcinați de
a întovărăşi pe ciocli, din casă în casă şi aceştia, striga de la pârtă:
Sănăloși copii ! Unul din ei într un raport către şeful săi, dicea:
cAgi am adunat 15 morţi, dar n! am putut iîngropă de cât 14, fiind- că

unul a fugit şi nu Pam
Deasupra

oraşului

putut prinde.»

se ridică un

fum

galben

şi acru, fumul “băliga-

rului, care ardea în curţile boeresci şi orașul răsună de urletul jalnic
al cânilor rămași fără stăpân. |
La fie-care pârtă eră câte o șanduamă,' un fel de. gheretă, în care
se adăpostiă câte un. servitor pus acole paza "ghidan (comisionar)
pentru târguelele de pâne, de carne şi de zarzavaturi. Nimic nu intră
în curte de cât după ce se purifică. la fum, Și trecea prin hârdăul cu
apă sait prin strachina cu oţet.
Cioclii, când treceati pre 'lângă o casă bog ată. nu lipsiati de a aruncă sdrenţe rupte de la ciumaţi, ca să văspândescăi contagiunea. Ei

nu se temeau de molipsirea bâlei, căci mai toţi erait dintre
zăcuseră

de câte două, trei ori.de

acea

grozavă

acei cară

epidemie, Ciuma

ca

t6te bâleie mortale şi lipici6se, ca vă&rsatul, ca tifosul, ca ling6rea n6gră,
î6rte pericol6se

Gră,

întâia

devine. puţin

violentă li acei cari ai mai

fost loviți de ea.»
Nimic exagerat nu este în naraţiunea acâsta a d-lui Ioan
precum pot dovedi şi „următorele acte din. anul 1813.

Iă Ioan

Gheorghe

Caragea

Ghicay.

Voevod î gospodar zemle Vlachiscoie

Vel SpăCinstite şi credincios boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta iură unul
încung
se
tare, ne-am însciinţat Domnia Mea, că aici în politie
t, apoi
numindu-se pe sineşi polcovnic de cioeli, şi după ce intră molefsi curate.
locuri
şi
esce
molips
de
.
locurile
t6te
se amestecă cu toţi prin
îîn feluri de
şi osebit pradă şi jăfuesce pe mulţi din locuitorii politiciscumpătate de.
cu
zi
cercete
să
,
-tale
chipuri; de aceea poruncim dumnd
cu ai lui, să-l aibi în
a află cine este acesta? şi prindându-l împreunăpisah
spd., — 1913 Orcbună pază şi. să arăţi; Domnici Mele. . 'Lolco:
a
Da
tombre 27. (1).

1813 Noembre

1.—Saii

rînduit să mârgă la sud

brat protopop “Nicolae
ca unii ce şi cu

alţi doi

făcut porunci de '“volnicie. cu

mumbaşir o-.

Prahova de unde ridicând pe un diacon Marin

'Trăznea

tovarăşi

(1) Cod. LĂAXIV, fila 92.

i pe un
ai

sti

State

zidar, să-i aducă

ai îngropat

aici,

„morţi, de bâla

209
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ciumei și ai luat multe lucruri precumşi de lă un Gheorghe băcan

aii luat marfă. de băcănie şi t6tă averea lui, buţi
„Cod. LĂXIV, fila 92.

cu vin, bani şi arme.

„ Cioelii devin totuși agenţi tot mai indispensabili ai boerilor Epistaţi

amăsurat cum b6la se întinde. La 18 Iulie 1813 cesta lor fu complet
ată
până la numărul de ş6se-deci, adecă
cu 36 peste 24 câţi erai până la
acestă dată. (1)
a
|
Cioclii mergeati pe la casele smreduite cu care cu câte doi
cai saii

cu câte doi boi. La începutul epidemiei Naziîrii lazereturilor ai
făcut

trei care

cu câte

doi cai «pentru

căratul celor morţi şi smreduiţi», la

„olaltă morţi cu vii! Imulţindu-se epidemia, Caragea ordona
să se mai
cumpere 9. care cu câte 2 boi. să fie de tâte 12. Profită
Domnitoriul
de ocasiune, ca să mai ordone, ca doctorii orînduiţi
pentru bla ciumei

să se afle <nepristan

împreună

cu

unul din

la casă epistăsicişi pe tâte gilele, unul
cei. doi cercetători

ai

bâlei, ori

din ci

Pitarul

Iane
sati Vataful de aprogi, să mârgă pe unde va audi
vre un bolnav». (2),

Profită de epidemie Stolnicul Alex. Paleologu,
ca să dobândâ

scă strămutarea oborului de vite de la Urziceni în altă margine
a
moşiei
sale.
Nu ne putem explică, mărturisim, ce interes. își
făcea disul boier, cu
acâstă strămutare, (3) .
a
a
|
|
" Poleovnicia cioclilor ai fost organizată din
noii la 16 Mai 1815
pri
. hrisov
n
domnesc,

prin

care .a

fost

numit

Ior

dac
heea
' Chebacc
ipistat acestei polcovnicii, după ostoirea bâlei. Acâst
ă
poleo
vnici
e are
jurisdicţi

une peste cioelii din

t6tă ţâra

„(1) Veqi anexele de Ia acâstă pagină.
(2) Eaca acest pitae:
De

şi a fost ridicată

De

la

rang

do

a
n

,
"Pitac către dumnâ-lor boerii. naziră:ai lăzăre
turilo
r,
ca
pe
lângă
trei
cară cu câte doi cai ce sunt pentru căratu
să 'mai cumpere alte nouă care- cu câte doil celor morţi şi zmreduiţi
boi, să fio 12, şi dohtorilor
ce. sunt. orînduiţi, să
li se poruncâscă a se află napristan la
casa episunul din ei împreună şi cu unul din
cei doi,
ai b6lei, ori pitarul Iane, saii vătavul de

tasiei și pe tâte' gilele

cercetători

aprodi, să :mârgă
“pe unde se va audi vreun bolnav,
şi făcându-i cercetare -cu scumpătate
să reportuiască către dumnâ-vâstră şi
dumnâ-vâstră să reportuiţi sâra

către Domnia Mea.

E

-

|

Pitac la Vel vist ca: să împlinscă negreșit
altă prelungire.
Ca
(Cod LXKIP fila 7 0.)
(3) Vedi anexa.

N

lipsa! cioelilor
a

fă”

ae

do
u
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boerie cu caftan. Hrisovul pune polcovnicia de cioc sub Marele Aga,
EI reduce steagul cioclilor la 50 din câţi eră din vremea. bâlei. „Toţi

cioclii sunt scutiţi de dările

către visterie

covniciei plătit cu taleri 100 pe lună
vi6ța, afară de vină dovedită. (1)
Necurăţenia

obişnuită

şi de angarale.. Epistatul pol-

e declarat
a

inamovibil

pe

totă

în casele Evreilor. face că bola se
s întinde mai

cu îurie între dînşii. Domnitorul nu vrea să se6ţă pre Evrei din oraş,
din pornire umanitară, dar, scrie hahamilor Şi starostelui, de evrei, să
oblige pe administraţiunea lor să ţină curăţenie în case şi după cererea

lor li se destine un loc deosebit pentru cei contaminaţi dintre dinşii. (2).
In 1813 sbucnesce bla în.mai multe judeţe. Caragea ordonă Căimăcămici de Craiova şi la tâte judeţele ce măsuri profilactice, să se 'iea.
Aceste măsuri se pot ved6 în anexe (3). In „Septembre 1813 se iea
mesuri speciale pentru judeţul liov. (4).
e
Atât de mult se întinsese grâznica: D6lă în cea mai mare parte a
țării, în cât nu mai

pridideaii

să îngr6pe

morţii,:nu

drumuri, dar şi prin sate. Insuşi Domnitorul
tombre

1813

spuse

că

numai

căduţi pe

în circulara de la 9 Oc-

staii morţii: năpustiţi cu

pe cei mai

dilele «Şi

„mulți îi mănâncă câinii şi alte jigănii.» Domnitorul ordonă că pe viitor
să nu se îngădue nici o oră măcar neîngropaţi morţii ci să se facă
câte o gr6pă

mare

şi cu

să se, tragăîn

căngile

ea cadavrele.

(5)

Ca măsură profilactică domnitorul ordonă în 5 August 1813 închiderea tuturor judecătoriilor, mai ales pricini de datorii să nu se: mai
caute la departamentul Spătăriei şi. la alte autorităţi. Numai causele
criminale se vor căuta la criminalion. să se 'libereze din temniţa Spătărici toţi închișii penru datorii şi alţii .să nu se mai aducă la în.: ..chisâre. (6) .
La 4 Ianuarie 1814 însă domnitorul vădend căi bâla: continuă şi că
nu se pâte împedică mersul justiţiei, domnitorul ordonă să se ţină

tribunale

câte două gile

pe.săptămână, îngrijind judecătorii,. ca în
să nu intre lume multă, ci

casa Tribunalului, ori a Departamentului,
numai cei cu procesele. (7).
In interesul

rărirei : “populaţiunii

din

Bucuresti, „Caragea

învoise
:

(1) Vegi anexa relativă.
(2) Vegi

anexa.

(3) Vedi anexa respectivă.
(4) Vegi
(5) Vegi

anexa.
anexa.
anexa.

Da
|

-

(6) Vegi anexa.
(7) Vegi

,

-

:

E

a
„

(ID

”
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eşirea din 'oraş, la ţ6ră,:în August 1813, a familiilor, nevestile și copii,
glar nu şi bărbaţii. Cu t6te acestea se daii ordine și la Ispravnicii din
judeţe, ca să vegheze de aprâpe prin zapeii, preoţi, părealabi şi Caimacami de sate asupra celor cari prin sate vor merge din Bucuresci
ori de pe aiurea, de sunt cu toţii sănătoși și să nu-i lase a intră
în.

sat de cât după'o carantină de O di, două, pentru desinfec
tare; iar,
în cas când ar fi bolnavi de ciumă, ori: bănuială de
acâsta, să fie îndepărtaţi din tâte satele. . ... Numai atunci unde
să fie primiţi acești

nenorociţi? (1)

a

.

a

Infama purtare a cioclilor
și, după cât'se vede puţina îngrijire ce
primiaă bolnavii infectați de ciumă la Dudesci,
îndâmnă pre supușii
austriaci, ca prin agentul lor să câră lui Caragea
permisiune. de a-și

crea

un lazaret propriii cu spesele

lor şi o ceată de ciocli do asomenea

a lor. Acâsta li-se învoesce la 4 Septembre
Ca

și în secolul trecut, la ocasiunea

1813 Domnitorul ordonă
în

două,

1813. (2)

altei epidemii,

în 19 Septembro

Mitropolitului, să facă aghiasmă la Mitropolie

trei -tocitori, care

aghiasmă: să se-'mparţă prin preoţii
din
mahalale la toţi locuitorii, ca cu dînsa
să. se stropâscă stăpânii de case
din acele mahalale. (3)
E
e
In anul
1813, când

ciuma eră în

„rităţile 'bucurescene: diverse
mătâre:

e

4)
prin
din
vor

.

toiul ei, se mai

măsuri. Să

memorăm

ieati de către auto-

aci

pre cele ur-

a

Desintectarea caselor prin îngrijirea
marelui Spătar şi a lui Aga, spălare, atumare şi aerare, cu ajutorul
casei lazaretului, ămblând
mahala în mahala Şi din casă în
casă. Din casele boeresci se
desinfectă numai cele în cari s'a întâmpla
t bâla. Domnitorul cere
Mitropolitului cărți de blăstem
în “contra proștilor, cari vor tăinui
vreun lucru molipsit,
E
e
Ia
e
“Gara ce ridică asemene

nitorul

revine

asupra

a inspectare a tuturor caselor,
face că Dom.
disposiţiunii, limitând inspecţiunea
numai la

casele contaminate. (4) .
o
Ii
0) La 9 Septembre 1813 Domnitorul
scrie nazirilor lazareturilor să
îndoiască zelul în: urmărirea afacerilor
lor. (5)
Sa
a
6) La 5 Novembre 1813 sosind în Bucuresc
ă patru indivigi veniţi
(1) Vegi
(2) Vedi
(3) Vedi
(4) Vegi

anexele.
anexa.
anexa.
anexa,

-

(5) Vegi anexa relativă,

|
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din locuri

suspecte,

Domnitorul.

ceanu, ca pe-un

Ivan

lui Stan

și: lui Diaconul

şi să-i

Zidarul

îmbrace

obştâscă,

însuşi

Sârbul şi. Radul

E

Novembre 1813
compusă

din

115

ordonă „Medelnicerului
să-i

curată

Caragea

!

Ciobanulşi Nicolae,

'Marin,

cu câte o cămașe

patru, cinci dile. (1)
d) La 25

ROMÂNILOR

şi

desbrace

hainele

de

hainele lor

lor să

a

convâcă .o adevărată

boeri halea ,şi. mazili,

Clin-

tovarăşi
le

spele

|

adunare

şi în deosebit local pre

neguţitorii cei mai bătrâni şi mai importanţi, ca:să se chibzuâscă mijlâcele după cari s'ar put combate bâla, ori cel. puţin să fie înpu-:
ținată şi să aibă şi bolnavii din spitale îngrijirea cuvenită. (2)
0) Acâstă adunare sait sfat obștese, propune un noii nizam pentru
combaterea b6lei care se.va aplică de la 1 Ianuar. 1814. Asemenea
se aplică noii nizam şi:la lazareturi. Se rînduesce Barbu Văcărescu
şi Vornicul politiei Alexandru -Niculescu îngrijitoră lazaroturilor. (3)
Prin noul

nizam ' Bucurescii

sunt.

închiși de la 1 Ianuar

1814. Ni-:

meni nu p6te intră în Bucurescă de cât după.ce a făcut carantină.la
marginea oraşului 12 qile. Nici marfa-nu întră în Bucuresci de cât
după o desinfectare de 15 qile când este marfă din ţera Turcâscă, iar
marfa din Europa. va.veni în cufere întăşurate în păturişi rogojini.
de învelitâre la lazaretul exterior:şi. apoi
Cuferile se vor desfăşura
vor putea fi introduse în oraş prin cele 9 drumuri! ce r&mân slobode
(Tergul

de

afară,

Pămînt, Antim,
Şerban Vodă).
sub pedâpsă de
Tirgul Cucului,

Cherăstrăii,

Podul, Mogoş6ei,. Târgoviştea,

Podul Calicilor, Drumul Cișmigiului, Filaret
Se opresce vîndarea. de.. pânzeturi, haine, in,
ardere a lucrurilor acestora ce. s'ar. aduce
care se ţineă Lunea este oprit cu totul.. Cei

b6lă să so declare

singuri

la ipistaţii mahalalei,

Podul de

şi Podul
cânepă
la obor.
atinși de

spre. fi duşi la spital.

Cei-l-alţi din aceeași casă, :vor: rămân acolo fără să aibă voie de a
âmblă pe afară. De vor aveă stare «li se va orîndui. de către ipistaţi
pazarghideni, ca să le cumpere cele - trebuinci6se ale “mâncării cu

plata lor;.iar când vor:fi adevărat neputincioşi şi scăpătaţi, acelora
înli se va orîndui mâncarea de la. casa lazaretului, socotindu-se
tocmai ca nisce bolnavi ai spitalului». Dacă se va .tăinui vre-un bolnav, merg la spital toţi cei din casa lui. . Cei rămaşi în casele conta-

minate sunt 'datori înşii să şi le spele, să şi le desinfecteze. Când un
bolnav n'are cui să-şi lase în păstrare lucrurile, acelea se primesc în
Cod. LXXIV, fila 92.
?
(2) Vedi anexa.
relativă.
anexa
(3) Vegi

1176
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I

păstrare la 'casa de deposit “(la lazaret) iară cosa sc dă în s6ma vo:

cinilor și a preotului niahalalei. Vîngarea obiectelor de mâncare so
va face nu la anumit loc sai pe la tărăbi, ci purtându-se vîndătorii
prin mahalale, numai banii să-i primâscă într'un vas cu oţet. Cafenelele,

cârciumele,

rachigeriile,

tutungeriile,

se

închid

sub

pecetea

casei lazareturilor. Prăvăliile şi spițeriile sunt libere de
a vinde numai pe câte o îerâstră. Cine va vinde vin și rachiă
va fi spânzurat

la ușa prăvălici.

Bărbieriile să

prăvălii să nu fie pormisă.

Cei cari

vin cu

lips6scă şi
i

adunare de Smenipe lu

cc

afaceri la guvern

să

conăcâscă

la

casele

do

la

Beilic, iar nu prin case străine. Neguţătorii
Turci venind cu mărfuri
să facă carantină. Inchisorile - Agiei să
se desființeze afară de puş„căria

să

nu

meze

eriminalionului. Strejele care ămblă pentru
siguranţa publică,
între prin casele locuitorilor. Servitorii bisericesc
i să-şi urdatoria

din mahalale

lor la

biserică,

străine.

In fine

dar

să

nu

cei morţi

se

de

admită

altă

-potă fi îngropaţi pe la biserici, dar fără
pompă.

bâlă

în

(1)

"“In conformitate cu o disposiţiune
din nizamul de
publicat şi afişat la respintine, în
16 Decembre
1813

ordonat ca peste '5 dile să se pecetlu6scă
tâte

viile. (2)

biserică

să

a
sus, care sa
Domnitorul a

cârciumele

-.

Gmeni

de cât ciuma,

şi rachige-

a

„La 24 Decembre 1813 Domnitorul
ordonă publicarea în judeţe, că
sătenii cari vin cu jalbe la domnie,
să nu fie ţinuţi să facă 12 dile
de carantină,
cale deschisă

In Decembre
de ciumă

ceea ce le-ar pricinui întârdiere
și cheltulă,
la :domnie. (3)
E
|
,

ci să

aibă
|

1813 un preot care a îngropat pe
un alt preot mort

în contra

nizamului,

mai. sus

adus,

tul mortului, care a conrupt şi pre ipistatul

fiind

mituit de cumna-

mahalalei, ai oeasionat

aplicare de grele' pedepse: Ipistatul
a fost bătut la falangă înaintea
celor alţi ipistați spre pildă şi isgonit
din slujbă, iar pe preoţi i-ai
dat Mitropolitul sub chezășia mahalagiilor,
urmând să-și iea pedâpsă
de la Mitropolie. Chiru, cumnatu mortului
și cei ce l-aii ajutat la în-.
gropare,
după 'ce se vor

împreună

cu

preotâsa

pedepsi la faţa loculuivor
. fi trimiși la spita

mortului,

nisce contaminaţi.
Pentru a se ajutoră lazareturile,ca epistăsia
lor cere. domnitorului,
în

Octobre 1813 şi domnitorul

DIN

A

încuviinţâză,.ca averea

(1) Vegi anexa de la acâstă pagină,

(3) Vedi

anexa.

" (2) Vegi anexa.

morţului : de ciumă
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Stavropoleos, să fie lăsată. în' folosul

spitalelor,

Cirăi

conform

ha-

Pra

-

tișerifului de la leat 1712. (1)

”

a

Este de amintit vorbind de lazareturi că unii din doctorii orașului
aii fost cei dintăi cari la isbucnirea
curescă. De aceea Domnitorul: încă

a

N

torul pitac:

b6lci-s'aii făcut nevăduţi. din Bula 24 Septembre 1813, dă:urmă-

e

a e

a

a

Piluc călre vistierul. Moscu, a se popri lefile doftorilor, cari. ati
„ Hipsăt din politie afară...
a
Cinstit şi credincios

vist.

Vel

Mele, dumnâta Biv

boeruleal Domniei

Ioane Moscule, epistatule al Epitropiei Obştirilor, Domnia Mea 'am orînduit lefi doftorilor

politiei,

nu

aibă

dâr să

acestă

numire,

ci ca:să

o

tre:
arăte în faptă şi să fie nelipsit din politie pentru întâmplătârele
buinţe de patimi şi b6le; împotrivă însă suntem pliroforisiţi că esto
destulă vreme de când mai cu toţii lipsesc din politie, arătându-se cu
totul alliatori către a lor datorie şi cei co aii trebuinţă pătimese; do
aceea,

lipsit
racaş
să li
cstă

după

t6tă

dreptatea,

dumnâ-tale,

poruncim

ca

din: giua

.ce 'ait

fieş-care din ei de aici din politiu (bez doitorul. Constantin Caşi doftorul Constantin Filipescu, cu voie dată de Domnia Mea)
se poprâscă leafa, a nu li se mai dă, făcându-se şi. lor.sciută aporuncă a Domniei Mele. 'Tolco pisah ,gpd-- -1813, Septembre 24.
„i

A
IES
EERO
pi
it
ai
Mai dăm în anexe, pentru anul 1813, diverse acte .cu referinţă. la
organizarea pazei, la transferarea lazareturilor sub căpitanii de magini (12 Septembre 1813);la aprobareas ocotelilor lazareturilor pe 16

boldile din luna Iulie 1813; la rînduirea. pitarului Iane, ca cercețător
lazareturilor
epistăţiei
navilor din Bucuresci; la aşezarea cancelariei

de
în 2 case din mahalaua Dudescului (18, Octobre 1813); la darea
Novem(5
câte unul sati doi neferi pe lângă boerii nazîri ai lazareturilor

bre 1813). 'La

schimbarea

epistăsia lazareturilor, fiind-că

casei pentru

Novemcasa unde s'aii căutat trâba acâsta până acum s'a molipsit-(21
a. i
Carage
lui
rea
aproba
şi
r
bre 1813); anaforaoa epistaţilor lazareturilo
ser”
să
ca
i,
de a se plăti 16fă la 4 tulumbagii daţi pe lângă epistaţ
_
E
vâscă la desinfectări. (2)
lacasei
a
iţiune
dispos
la
pune
î) In 15 Decembre 1813 Domnitorul
Măşi
căi
Florâs
ina
zareturilor moşia Băn6sa lui Văcărescu, Colent
pi
ti
.
năstirea Văcărescii(3)
1813, prin care, se orIulie.
303) In anexe aducem o circulară din
,

Adei

(1) Vegi anexa. a
(2) Vedi anexele! relative.
(3) Cod..74, fila 95 verso.
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donă ispravnicilor

măsurile.
de luat spre a

împedică

lăţirea

bâlei în

sate.” Vai de casa unde sbucniă bâla! Bolnavul eră perdut
înainte
dâ:a fi mort, prin izolare cu cordon de pază; membrii din familia
lui

scoşi din casele lor, puşi sub alt cordon, iar casa cu
făcut în cenușă pănă la pămînt! Nu. mai bună :s6rtă
tot satul în care se însemnă b6la: el era ţăpuit de nu
eşi nimeni din el. Da, cărţile deschise către ispravnici

tot avutul
aşteptă.şi
mai intră
însărcinată

prepre
nici
pre

acești agenţi, ca' să îngrij
asc
de hrana
ă ţăpuite. Dar cu cc fonsatelor
duri? cu ce mijl6c? De aceea vai! de satul ţăpuit! I'6metea
se întrecea cu
ciuma

în a seceră pe nenorociţii locuitori.

un: gr6znic -mormâînt

din cari

se: ridică

nori

Un

do fum

sat țţăpuit era

înccăcios

de gun6e aprinse în:t6te drumurile şi bătăturile
caselor. din ordinul Cârmuirei, care credoă că fumul de gunde
eră un deşinfectant 'sigur.

In Septembre Caragea rînduesco
Ilfov cu.anume nizam.
o
In anul 1814,

în primele

naziri le ordonă Caragea:

luni, bâla

|

un anume epistat pentru judeţul
Da
|
mai

scade.

Da

La 7 Ianuar bocrilor

Dă

a Dumnâ-v6stră boerilor naziri
ai lazareturilor, pentru două pricini
cuviinci6se: este primită. Domniei
costă anafora, întâia, adecă pentruMele arătarea ce ne faceţi printr'anemulţămitori. milostivirei' Domniei căci lăcuitorii politiei s'aă argtat
Mele de a nu se rădică la spital
ȘI cel ce' eră împreună
ședători cu coif: bolnavi,și al
doilea că cele
mai, multe case. sunt. nici şi pâte-unele
să
nu
fi
având
mai mult. de
cât o odae ca să se mute, urmâză
negreșit a 'se-. bolnăvi şi aceia,
în loc de pază: şi curăţenie, să
se întemple mai multă zmreduială şi
aceea poruncim, să puneţi în lucrare'
; de
chibzuireace ne faceţi printr'a
cestă anafora, afară numai de
a se face lazareţ mănăstirea
RaduluiVodă, acâsta nu este primită

Domniei Mele, pentru 'că atunci 'urmâză
negreşit
să: catandisâscă a A spital numita
moOnăstire înăuntru în politie, ci dumnâ-vâstră veţi chibzui
cu imprejmuire afară din politie de a se găsi vre-un asemenea loc
şi să arătaţi. Domnie
Mele.— 1814
Januare7.
|
e
aaa
(Pecetea pd.) aa
.
o
2 1SIR Cooa: LXXVI
,
pap
!
de
p ”
T
e
l
Locofăt,
i
Vel Logofăt
Ma

CEREA a

Ne

o a

„

Pui

RI

Pa

RR

In 17 Martie. 1814 Domnitorul dă
un noii nizam în 11 ponturi, prin
cărți deschise cătră ispravnicii
de judeţe. Se ordonă rînduirea
a
câte un boer judeţean, ca epistat
în judeţele molipsite și se pune
la
dispoziţiunea lui pre polcovnicii
şi căpitani cu slujitorii lor. Se ordonă
facerea de bordce afară din
sate pentru isolarea celor molipsiţi,
obligându-se sătenii
a le înlesni

hrana,

ME

ISTORIA ROMÂNILOR

.

19

Se pun la dispoziţiunea epistatului. de judeţ câte.4 cioeli, din care
2 curați pentru morţii de alte bâle, ca să. nu mai steaa neingropaţi

morţii prin sate şi pre drumuri (1)
La 17 April se dati ponturi noue

e
la 12. judeţe de

dineâeo de. olt,

prin care se hotărasce, ca casele molipsite din sate.
de o val6re de:50
taleri să se ardă, iar cele de o val6re mai mare să se desinfecteze.

Cioclul molipsit. se intre singur în casă să sc6ţă rufele la: marginea
satului, să le spele şi să le aeris6scă bine şi apoi să le dea stăpânilor
lor. Zapeiii plăşilor şi oră-ce slujbaș -să aibă în fie-ce;sat câte o casă
spălată şi spoită, ca să.nu tragă pe la gazde. La acea casă să aducă

pe părealab. să-i comunice celo poruncite. Răvaşele de bani ce.-se
dait de zapcii părealabilor, să le iea aceştia în.băţ şi.să lo afume şi
numai apoi să le ica în mână. Neguţătorii Turci venind cu, cărți domnesci :vor trage şi ci numai la casa: zapeiilor, aducându-le. acolo pâr-

călabul de ale. mâncării. 'Trecătorii :pe: drum. nu: sunt primiţi în sat,
ci numai la margine. Mămularii, colportatorii de marfă. prin» sate vor
încetă de a cutreera satele, afară numai. când -vînd. de ale mâncării:

Cărciumarii şi băcanii din sate să.nu vîndă de. cât pe. obl6nele: deafară,

restrelor şi. pe

_Să se desiniecteze
La 17 Mai 1814

şi înn prăvălie. Banii să. fie ținuți înînn oţet.

dar nu

se 'ieaii măsuri

nouă

i

„

iai

marfa. (2).

pentru £a se evită: sbuenirea

din noii cu violenţă a bâlei în Bucuresci. Nimeni nu: „pote. intră în
Bucuresci de cât după prealabilă inspecţiune .la margine: de unde
vine

şi de este

inspecţiune, dacă

curat? După

i se dă „bilet:

e curat,

cu care să pâtă intră în oraş, iar de este bolnav sati bănuit, fie măcar
de ori-ce treptă, să-l întârcă înapoi. Marfa nu intră fără prealabilă
desinfectare.

Pentru corcetarea de sănătate prin

mahalale

se rînduose

iarăși vătăjeii mahalalelor împreună cu preoţii respectivi. Funcţionarul
|
care. nu va păzi nizamul va fi vinovat de ocnă. (3)
- In primele

lună

din

1814 bâla. sbucnesce

Masti 1814 s'aii molipsit 9 case şi..se
“Teologu

ca epistat

pentru bâla ciumei.

în: mai. multe. judeţe. In

vînduesce
(4),

paharnicul Costache
i

In Satul Liţa din judeţul. Olt, la finea lui. Mai, isbuonesce ciuma.
Al doilea pitar Iane, este însărcinat să mârgă în judeţul Olt pentru:
combaterea b6lei. (5)
"(1) Vegi anexa.

«

(2)
(3)
(1)
(5)

Vedi
Vedi
Vegi
Vedi

anexa.
anexa.
anexa.
anexa.

.

pia

EL

E
NE
a

AIE
!
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Se daii porunci la tâte judeţele pentru

nizamul “năprasnicei boli a

ciumei! şi se.ordonă cetirea instrucțiunilor 'prin t6te satele în faţa
locuitorilor. 'Tot-odată locuitorii sunt îndemnați de a aduce de
vîndare

de ale mâncării la Bucuresci, conform anexatelor instrucţiuni. (1)

“ In 16 Septembre 1814 b6la seceră în judeţele Râmnicu-Sărat,
Buzăi,
Ialomiţa, Ilfov, Vlaşea, Secueni, Prahova, Teleorman și Argeş.
Şi pe
aci cadavrele zac pe

drumuri.

Domnitorul

vrelor:şi desinfectarea .caselor. (2)

Un focar pestilenţial
şi în Moldova. Ambele
cetăţi

salahori,

aceştia

ordonă

îngroparea

A

cada-

eră fie-care : cetate ocupată de Turci în ţ6ră
principate obligate, fiind să. trimiţă la aceste
când

se

întorceaii,

dacă

se

întorceati,

erai

neîndo
factori!ioș
i
răspândi
tori ai epidemici. Divanul domnese la
3
Iulie 1814, r6gă.pe Domnitor să intervină
la Constantinopole, ca
în loc de a mai trimite ț6ra salahori și care,
măcar pentru un număr
din. aceştia să 'primâscă. p6rta bani. Domnito
rul. aprobă. şi ordonă
totuşi; ca Ispravnicii să aibă: grijă de.a
desinfectă. pe salahorii și
carăle întrse de la cetăţi. (3)
îi
e
“Se pare'că în anul 1815 se maj ostoesce
epidemia, dar pe la finea
lui Novembre isbucnesce
din noi. Caragea la 4 Decembre 1815
institue
o comisiune, compusă din Postelnicul
Lucache Arghiropol, Marele Spătar
Gh. Arghiropol, fostul Mare Vornic Barbu
Văcărescu și mare Logofăt
al străinelor

pricini, Atanasie Hristopol, «ca să întoemâscă
aici în ţeară
îngrijirea sănătăţii «şi vă însărcinăm cu
purtare de grijă a isbăvirii
răului ce'a intrat în ţâră». Domnitorul acordă
depline puteri acestei
comisiuni, sub grele pedepse pentru neascult
ătorii de dînsa. (4).
|
“In urma ivirei din noii a bâlei, Caragea
dispune ca la mănăstirea

Plumbuita să se stabilâscă

loc de desinfectare

pentru

călătorii şi neBuţătorii ce vin la Bucuresci cu marfă. (5)
E
e
Dăm în anexe diverse acte relative la sumele
de
bani
de
încasat
în -favârea.
lazareturilor,

în -

parte mare de la monastiri, cum
și o
dare de s6mă de cheltuelile ocazionate.
Asemenea lectorele va află di.
verse acte do alegeri

'rînduiţi

(1) Vegi

pentru

anexele.

(2) Vegi anexa.
_(3) Vedi anexa.
(4) Vegi anexa.

(5) Vedi anexa.

de case pentru aşedarea cancelariei
ipistaţilor
combaterea bâlei şi grija lazareturilor.
Este 'de notat
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- pitacul din 5 August 1813, prin care stăpânii de ţigani

sunt obligaţi

de a da hrană pentru
' robii lor bolnavi din lazareturi. (1)...
Din causa sbucnirei din. nou a bâlei:
în Bucuresci, se opresc iarăşi.

îngropările pe la

biserici,

fără, de

care a pătimit mortul. (2).

prealabilă constatare.
a. b6lei de

oo

Se -opresce din .noit vinderea.la tîrgul de afară.a mărfurilor de
bogasierie şi de cojocărie grâsă,.a hainelor.şi pânzeturilor,
cum şi aducerea de către locuitori pentru vîndare de cânepă, lână şi pânzeturi. (3)
In 9 Decembre

1815, Caragea

provâcă, din noii

pe

Mitropolitul, ca

să ordone preoţilor din mahalale, de.a nu tăinui Gmenii molipsiți, saii
morți de b6lă, sait niscai-va lucruri
molipsite,ci îndată ;:să: dea de
scire la ipistaţii mahalalei, căci alt-mintrelea în locul preotului,; Mitropolitul va fi răspungător. (4).
e cnc
ni
Măsurile luate în pripă şi cu Gre-care energie aii dat finalmente,
bun resultat, căci epidemia n'a: persistat, «b6la a început, a. se domoli, scrie I. Ghica, şi lumea :-s'a readunat.. încet cu încetul în. oraş:
Acei cari se regăsiaii se îmbrăţişaii, dedeaii o lacrimă celor perduţi
pe câmpia de

Dudesci

la

şi -porniait .cu vi6ţa . înainte,: uitând ;sufe-,

rințele şi însetaţi de plăceri». (5)

e

o

că la Galaţi s'au ivit
In 1816 luna : Maiă, se.constată în Bucuresci,
din noi b6la ciumei. Caragea! ordonă. nazirilor casei.de priveghere

să iea măsuri pentru a se evită întinderea din noii a bâlei. (6)....Tot în 1816

Mai,

descopere în Bucuresci

doctorul:Const.:Samureaş

că b6la este
doui indivigi cu patima: de of. (lepră).:Caragea arătând
a nu ocaspre
Elefterie
Si.
lângă
i6rte lipici6să, ordonă să. fie 'isolaţi
face câte
se:
Li
;cu. alți Gmeni.
" sionă întinderea bolei amestecându-se
20 lei pe lună

cutia

din
de: fie-care,

milosteniilor, pentru ca să-aibă

cu ce să-şi ţină gilele. (7)
. oc
ci
Spitale. Primul act-ce întâlnim. în domnia lui Caragea
„.

Decembre

1812 este

Hi

pi

EI

Fi

încă din 7

cu 'referinţă: la -spitalul: Filantropia.: Domnitorul

acesta reînoesce 'milele şi ajutorul anteriormente acordat acestui spital
şi mai adaugă câte.cova.
(8). .
ct

iţi

.

:

ee

(1) Veqi anexele,
în
„(2) Vegi anexa. .: .. : iii.

(3) Vegi anexa.

1.

(1) Vedi anexa.

aa

(5) Scrisori pag. 27.
(6) Vegi anecsa.
_(2) Vegi anexele

(8) Vedi anexa

respective.

L.:
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aa
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“La 6 Februar 1813 Caragea reînnoesce hrisovul pe numele logofătului Grigore Ghica,în fav6rea spitalului Pantelimon. Acost boer e re-

cunoscut protector

şi: Efor

al acestui

şi do a pune în-bună urmare
spre folosul și întemeerea

spital,

cu

dreptul «de

a chibzui

cele câte 'va cunâsco d-lui că privesc

casei aceştia .. .. şi cu un cuvânt făr de

iscălitura “şi sciinţa d-sale nici-o mişeare. sait

urmare să nu se facă.» (1)

Argeş 'şi de'Buzeii şi. toţi boerii Divanului

recunosc

“In 14! Martie -1815, Mitropolitul Ignatie cu Episcopii de Rîmnic,:de

prin cartea lor

de epitrop 'al bisericei spitalului Pantelimon, pre biv vel spatarul
Gri-

gorie Ghica, tot aşă precumla 16 Fevruar. 1813 recunosc
eă marelui
logofăt Grigor
Ghica titlul
e
de protector şi Efor. acestuiași 'spital. (2)
„» La: 10: Fevru: ar
1813, Caragea acordă spitalului de la Sf. Vineri
dreptul de a ţine un brutar scutit de dări înpreună
cu casa de pi-

tărie. (3)...
Arie
” In Martie:1814, Caragea

o
DI
Sia
reînoesce în favârea spitalului de la Pan-

telimon: dreptul de a încasă fumăritul oraşului
'Târgoviştea din DâmDboviţa şi 'din' târgurile şi. bâlciurile: din acel.
judeţ. Acest fumărit
constă 'din: o taxă co:se..prelevă; pentru pivnițe
şi cârciume de vîn„area vinului şi în genere de la ori-co prăvălii
cu marfă.. Taxa eră
de taleri 2, bani 9%, de prăvălia sati cârciuma
mare și de la prăvălia
Şi cârciuma mai.mică 'taleriă. 1 şi bani 48.
aa
ie
Sudiţii cari ţin. cu. chirie prăvălii nu plătesc
ei direct acâstă dare,
care'se' prelevă de la: stăpânul prăvăliei. (4)
- - -.
E
"Spitalul Pantelimon -ţinea 12 paturi cu
bolnavi de b6le cronice, iar

lângă 'bisericuţa aprope

Eraich

b6lele

de' monastirea Pantelimonului, cu hramul

Visarion, ctitorii Pantelimonului

lipici6se. ling6re

adăugat

18

paturi,

iar

şi

ciumă;

Caragea

Alexandru
Vodă

Sf,

aii destinat două chilii pentru

Moruz: Vodă

la 12 Marte

-1813

aii

dă un

mai
noii

hrisov,: dispunând, ea biserica şi nosocominul
adică spitalul .Sf.. Pantelimosă
ni,
fie slobod şi în pace de tâte dăjdiile obişnuite
și neobiş-

nuite,. să-i -fie

scutite.i6te bucatele;

și 2 grămătici la biserica

să

aibă .a

țin6

2 preoţi,

1 diacon

de sus şi 2 preoţi jos 'la biserica Sf.. Visa-

rion, scutiţi de tâte dăjdiile aruncate pe
câta preoţescă; să mai ţină
un doctor și un spiţer cu l6fă ; două muieri
pentru spălatul bolnavi.
lor şi

un om

chelar, un
(1) Vedi

de strînsul

buruenilor

jimblar, un bucătar
anexa

de. trâba doctoriilor, cum şi un

și ş6se slugi, cum și 40 dărvari pentru

II.

(2) Vedi anexele III şi 1V.

„

(3) Vedi
"() Vegi

anexa
anexa

V.
VI,

.

-
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căratul lemnelor

pe

lângă
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răndaş
în 'serviciul
i

bolnavilor, toți

aceştia luaţi din Zadele visteriei cu pecetluituri domnescă 'de scutâlă
şi de apărare de ori-ce dăjdii şi angarale. Caragea mai acordă acestei
i stituţiună Balta Greaca din Vlaşca şi Balta Zimnicea din 'Teleorman
cu tot venitul

lor de pesce, eu: vama

cu

scaunele: şi cu

tâte

alte

obi-

ceiură ale acestor bălți. Nu mai puţin fumăritul din Târgoviştea din
Craiova şi din 5 judeţe de peste Olt, din tâte târgurile şi oraşele 'de
acolo. Asemenea vama târgului de 'la : Vâlea Tâncului -şi a târgului
ce se face tâmua sub dâlul Pitescilor şi vinăriciul din: tâte' viile de
pe moşia Clătescii din judeţul Ilfov, a mănăstirii. Asemenea vînăriciul
din mai multe poproe de: la - Râmnicu-Sărat. "Asemenea! să percâpă
mănăstirea Pântelimonul” şi spitalul'câte 2 bâni de jug de la' Odivaea;

milă ce i saii

dât

de -Constantin' Vodă

Mavrocordat. Asemenea să

primâscă câte 2.300 de taleri pe fie:ce an dela Ocnele- Mari, după
nrisovul lui Mateiii Ghica Vodă, find Oenele deschise pe moşia 1 mMĂ-

năstirei. (1)

|

Spitalul neniter nicilon QPilantropia) capătă -șșiel în, 1814 venitul din
:
vinăriciii. (2)
In favrea acestuiaşi spital al nomernicilor străină, Caragea acordă
milă banii ce se vor strînge din' pripasurile vitelor, cari fac strică:
ciuni prin d6lurile: din judeţul Saac;: câte taleri 5-de vită. (3):
In 1 Iulie 1813 Caragea acordă mănăstirii Colțea reînoirea anteriGrelor hris6ve 'cu - referinţă la milele' bisericei şi ale spitalului. (4)
Spitalul Filantropia în 1813 'se ţin6 în-case cu chirie, dar sub Garagea s'a zidit anume local şi atunci, la 26 Iulie 1813, 'orânduiţii boeri
epitropi al acestui spital Radu Golescu: vel :Ban şi: Grigore Brâncoveanu

biv

vel

Ban,

cer

Domnitorului:

acordare

de

mili,! fiind-că

în

200
noul local construit lângă cişmeoa lui Mavrogheni-pot 'încăpeă la
Măreuţa
mănăstirii
de paturi. Caragea acordă vinăriciti din -popârele
şi mănăstirile Arnota şi Govora le ofierosesce cu tot venitul lor pentru
10 săținerea noului spital. Asemenea mat 'înzestrâză acest spital cu:
(5):
laşe de ţigani din: 'coi domnesc, aleşi: din cei cu meșteșug.
de omenire
- Spitalul acesta dis: al nemernicilor ' şi apoi al 'iubirei
cheltuiala
sail al Filantropiei, s, a. început mai întâi prin osîrdia si
(1) Vedi
(2) Vedi

anexa VII.
anexa VIII.

(3) Vegi anexa IX şi X.
(4) Vodi anexa XI.
(5) Vegi

anexa

XII.

|

.
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Sa
ai
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marelui “Logofăt de 'ţâra-de-sus
Grigore Bălânu şi d-r politiei Constantin Caracaș. Spitalul deschis mai întâii în oraș a fost apoi
mutat
«la zidirea. unde. se chiamă

fabrica

de

postav,

afară

din

Bucuresci,

îndemnând şi.pre unii din neguţitorii epitropi ai biserice
i Sf. Neculai
din: Şelari, să se facă Și ei epitropi ai acestui spital.
După cât-va timp
înmiulţindu-se paturile bolnavilor şi ne mai fiind
loc de ajuns în zidirea fabricei de postav, Caragea a hotărît
să se construiască o zidire anume la loe larg şi cu .aer curat pe
locul marelui Logofăt Grigor
; Băleanu
e , lângă cișm6oa lui Mavrogheni.
Ajutând Și alţi boeri:

Banul, Radu Golescu, biv vel Banul Grigore
Brâncoveanu, Clucerul
Constantin Golescu, Căminarul Neculai
Văcărescu, biv vel paharnic

Costachi. Cornescu, Pitarul Giani și Dumitrache

zidirea

spitalului,. dar

nu avâii

Văleanu, S'ait început

cu ce s'o termine. Caragea atunci vine

în ajutorul boerilor. epitropi și presto milele
dejă acordate în 7 De.
cembre 1812, îi mai acordă, mile noue, numind
. epitropi spitalului pe
marele Logofăt Grigore Băleanu şi pre
Dr. Const. Caracaş. Acestor
epitropi Domnitorul le acordă dreptul de
a:fi urmaţi în epitropie de
clironomii lor,
prin

hrisovul

de la 30 Iulie

1813. (1)

.
In folosul acestuiaș spital al Filantropiei,
la 1815 epitropii cer voie
Domnitorului să, ămble odată sai de două
ori.pe lună, dise în bisoricile din .Bucur
esci,,ca să potă

procură

hrana

bolnavil

or. _Domnitorul aprobă...In. unele biserici preoţii
negligâză de a facesă circule
asemenea disc .şi în.2 Fevruar 1815
epitropii spitalului: reclamă la
Domnitor, care ordonă din noi ămblarea
regulatăcu discul în folosul spitalului. (2)... i
|
-- Mai. aducem două acte cu referinţă
la spitalul noi, din Fevruarie și
August 1816, unul relativ la țiganii
Domnesci dăruiți spitalului şi al

doilea: pentru

iratul vitelor,

care fac stricăciune în viile de la
Dâluvi,
: Asemenea aducem în .anecse pitacul
din 18 Septembre 1815 prin care
Serdarul. Nicolae 'Trăsnea este numit
epitrop la Pantelimon în locu.
răposatului Clucer

Dinu Predescu. „Câte-vă. gile după
acâsta, la 3 Octobre 1813, Caragea pentru a
remuneră serviciile Dr. Constantin
Caracaș,, medicul spitalului Pantelimon,
dispune, ca din I6fa ce primiă
rposatut epitrop. Predescu, de
2.000 taleri .pe an, să se dea 1.000.
doctouului Caracaș pe fie-care

de 120 de taleri pe lună.
(3)

an, cât-va fi medie

a] spitalului, peste I6fa

DI
(1) Vedi

anexa

(2) Vedi anexa

XIII,

XIV.

(3) Vegi anecsa XVIII,

”

E

îi

”
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Mai oxistă în .ţ6ră spitalul de la Craiova, cel de la Slatina şi cel înînființat de păhărnicesa Maria Mihăileasea din Buzău, pe moşia sa.
In favârea acestuia din urmă spital, Domnitorul Caragea reînnoesce
milele și organizaţiunea anteriormente acordată prin hrisovul săi din
a
Dai
Se
Sa
10 Maiu 1813. (1)
In 1813 stârnindu-se ciuma „Domnitorul ordonă de a nu se mai primi
a .epistaţilor lazabolnavi la Pantelimon, fără de-prealabila teşcherea
de ciumă. (2) .
bolnavi
acolo
întroducă
se
să
vetului, pentru-ca nu cum-vă

Acăstă măsură s'aii întins și la spitalele Colțea şi Filantropia. (3)
Epidemia groznică.a ciumei :aii necesitat reorganizarea spitalului

celui mare de la Dudesci şi a diverselor, lazareturi. Pentru acâsta s'au
“impus moOnăstirilor diverse dări, li s'au. luat venitul vinăriciului, de-

ciudla milelor din acest venit, diverse clironomii, s'ait acordat posluşsait luat

dări;

nici scutiţi de
Sai

tot

impus:

profitul

în

pe .s6ma
spitalului

venitul

lazareturilor.

de. postelnicel

taleri

'câte 10

hanului

Tâatrul Naţional,

se află acuma

pe locul unde

Filaret aflător atuncea

de la nâmuri,. asemenea și: de la mazili şi. companist câte 3, de la
breslaşi câte 2, de la scutelnici câte 1'j, de la posluşnici câte 60 bani
|
a
iar de la preoţi .din t6te eparhiile 15.000 taleri. (4) : ..
Pe lângă lazareturile întocmite la Dudesci, la Colentinajţla Plumbuita

ete. stati făcut sute. de bordee pentru adăpostirea bolnavilor deciumă. (5)

Evreii. şi. sudiții .austriaci ati căpătat. voie. de lazarete

deosebite,

:
precum în studiul nostru relativ. la, pestilenţă se pote vedea. .
Spital special pentru nebuni nu aflăm sub Caragea. Nenorociţii a-

ceştia erati însă ţinuţi pe la mănăstiri, mai ales unde se. cinstea vre
noii se credea
La Sf. Gheorghe.
o icână făcătâre de. minunii.
pâte cura bâla. nebuniei, prin rugăciunile bisericii. 6)...

că se
>

Doctori. In 1813 esistă în Bucuresci 10 doctori, o m6şă și o docto-

râsă (?)

şi

aceştia

pelângă

şi un doctor: empiric

iscusit în meșteșugul

la 12 Maii
tămăduirii «celor sacatifsiți de mâni şi de 6se». Acestuia,
de: dăjdii
scutâlă
de
1813, Caragea, ca răsplătire, îi reînnoesce dreptul
şi un
acordă
şi-i
ca mazil, de. dijmărit, vinăricii, potvezi şi angării,

(1)

Vegi

anexa. XIX...

(2) Vegi anexa
- (3) Vedi

anesa

”

|

scutelnic. (7)

XX.

.

.-:

XXI

(4) Vegi anexa XXII, XXIII
(5) Vedi anexa XXXIV.
(6) Vegi anexa XXXV.

— XXXIII,

(7) Vedi anexa XXXVI.
V. A. Urechiă.— Tom.

A- —Istovia Românilor.
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Celor. dece doctori, doetoresei şi m6şei, li: se dedâaii
lefile de

la Epi.
tropia Obştirilor, ca şi învăţătorilor. La 20
Maii 1813 Domnitorul dispune, ca aceste lefi să se plătâscă din iratur
ile Eparchiilor, iar nu dintr'ale Epitropiei. (1)
a
Principalii doctori cunoscuţi din acte
publice sunt: dr. Silivestru,

dr. Constantin Darvaris, dr. Pascali,
dr. Constantin Filipescu, dr, Stavrache Moscu, dr. Sior Meschitz
chirurgul, dr. Constantin Caracaş,
dr.
Constantin Filiti, dr. Nicolae Gaval
a, dr. Reider.

Epitropia Obștirilor plătiă din

cutia milostenii

lor lefi la doctori şi
chirurgi în sumă de 10.113 taleri
pe lună. In acâstă cifră intră cişmelele, orfanotrofia și milosteniile.
Pe un an budgetul acesta tăiă
suma
de 121.356 taleri pe când ca venit
nu aveă de cât 19.715 taleri, deci
eră un deficit de 41.641 taleri,
pe lângă că nică veniturile aceste
a nu
se încasaii cu înlesnire. La 1814
Epitropia voi să lasă numai 4 doctor
i
plătiţi din cutia milelor, anume:
Silivestru, Stavrache Moscu, Const
antin
Filiti și IGn "Pascale, iar 16fa
lui Constantin Darvari și Const
antin
Caracaş, Divanul Domnese
propune lui Vodă, să li
se plătâscă letile
de la spitalul Pantelimon,
unde servese şi pentru funcțiunea
de doctori
al politiei. Domnitorul nu încuv
iințâză şi deci pe anul 1814
rămân şi
aceștia între doctorii politiei
pe lânA gă cei 4. Se reînoesce
tot o dată
+ La 1815 Aprilie Caragea num
esce doctor
torului Moscu, care Plâcă
din Bucuresci, (3)
Cu

pe Reider

în locul doc-

înfiinţarea lazareturilor se
înmulţesc doctorii (4), iar
cu sbucnirea ciumei unia 'din cei
vechi fug din Bucuresci, Dom
nitorul ordonă,
să nu se plătâscă l6fa acel
or

epidemiei.

Intre

aceia

erai

şi

doctori, cari aă părăsit oraş
ul în vremea
doctorii Silivestru, Const.
Darvari: şi

" (1) Vegi anexele XXĂVII,
XXXVIII şi XXXIX,
(2) Vegi anex

--() Vegi

a

XI,

anexa XLI

(4) Ză Ioan

.

și XLII,

Gheorghe

„Dumnâ-vâstră

-

Caragea

:

voevod i gospodar

zemle

vlahiscoie.

boerilor

niei Mele arătarea ce ne naziri aj lazareturilor, primită fiind Domfaceţi printr'acâstă anafor
lângă acești doi doftori
a, porunecim ca. pe:
ce se află acum,
OI,

ca, să fie pes
4 şi să urmeze
se arată mai jos. te181toți
3 Iulie 2.
(Pecetea pd.)
Cod.

76, pag. 561,

să se mai orânduiască
alţi
întocmai după orânduial
a ce

i

Vel Logofăt
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8%

Filipescu. După ce .în urma ostoirei bâlei se întorc în. Bucuresci,:
Domnitorul ordonă să li se plătâscă lefile (1);:asemenea;se plătesce şi l6ia.

ae

..

lui St. Moscu.şi'a lui; Sior Meschitz. (3)

Inire doctorii cari ai dosit când a. sbucnit ciuma a fost și Krauss.
Marele Vornic al obştirilor, Barbu Văcărescu; propune. Domnitorului,
„la 14 Iulie 1814, numirea în locul lui: Krauss şi: a lui Meschitz, a gerahilor Wieler şi Gebauer. Domnitorul aprobă înlocuirea;numai a: lui
Si
Cu
ta
Krauss. (3).
Doctorul Meschitz. eră protejat de beizadea G. Caragea. In:.3 August 1814, după cererea acestuia, Meschitz este numit doctor şi chirurg

“;

II

al puşcăriei, cu taleri 150 pe lună. (4)...

. In judeţe sunt trimiși în misiuni doctori din capitală la ocasiuni de
epidemie. Aşă doctorul Nicolae Gavala a funcţionat şâse luni ca doctor
în "Teleorman, «cu căutarea satelor bolnave, unde se:încuibase b6la
ling6rea.> (5).In 1815 Ianuarie, Domnitorul: dispune, să i.se.plătescă
I6tă pentru asemenea servicii.In Craiova sunt doctori stătători şi

anume un doctor mai mare plătitcu l6fa, de. taleri 3.000 şi un doctor
al doilea plătit cu 1.200 taleri. Pentru, plata acestor. lefi şi altor..spese
prin. hrisovul de la 29 Iunie 1813. A-.
se institue iraturi, sati venituri,

ceste iraturi se administrâză
La

stă deosebit

Craiova

anume. Epitropie. (6).

de.o

ca doctor

de

Ferarul, locuitor acolo

Petre

Prea Inălţate Domne,
.

i.

:

o

.

'

.

i

a

n

fi

bolRiind-că doi doftori ce sunt .orânduiţi la casă pentru cercetarea
bănucu:
mahalalelor
vătăşeii'
de
'reportuesc
se
ce
politie
navilor din
prin tote părţile. şi cer. ca
ială, ne făcu arg&tare că nu pot întâmpină:

ca: să fie patru,
să se mai orânduiască încă: doi cu dinşii împreună,
a o face cunos-.
'lipsim
nu
cale,
cu
fi
a
noi
şi
cunoseând-o
a cărora cerere:
. Tale, să
Măriei
şi:
:
primită
cută Măriei Tale, rugându-ne, ca de.va fi:
mahalatote
şi
doi,
alţi
şi.
orândui:
se
a
de
se deă luminată poruncă
să'se, orânpartie
fieş-care
pe
şi
părţi
patru
facă
se
să
lele din politie
îngrijască "pentru
duiască câte un. doftor îndatorindu-i fieş-carele.să
vre-o bă-:
raportând
vătășel
un
vre
casă
semptul lui; când va veni la

nuială, să mârgă
Iulie 20.
Radu

Golescu

spre cercetare, şi cum
|
N
|

vel

ban, postelnic

(1) Vegi anexele XLIII şi LIV,
(2) Vegi anexele XLV şi XLVI.
(3) Anexa XLVII.
(4) Vedi anexa XLVIII.
(5) Anexa XLIX.

(6) Vedi anexa

L.

va fi-mila

Şuţul,

:

Măriei Tale. 1813
|
i
i

738,

.
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mai mulţi ani, precum se constată acâsta prin atesta
tul ce i se dă de
Domnitorla 3 Iulie: 1816. (1)
--:
.
.
In Craiova a mai funcţionat şi un chirurg numit Andrei
. (2)
“La :26..Noembre':1815: Domnitorul : constatând,
că veniturile : aşedate
pentru' medicii din. Craiova la 29 Iunie 1813, nu
sunt suficiente, mai

adauge aceste venituri prin noi hrisov.

(3)

|

Doctorul Ioan Pascali din Bucuresci dobîn
desce 'de la Caragea, ca
dar şi recompensă pentru serviciile sale, o casă
cu locul ei, proprietate
Domnsc

ă.(4) .
sr.
.
""Ori-cât de puţin își vor fi făcuţ datoria, toţi
acești doctori, ei sunt
nu mai puţini

factori culturali, omeni cară represintă
sciinţa și cari,
conscienţi ori inconscienţi, contribue la
propăsirea naţiunii. Intre acești
doctori cu deosebire cităm pre Caracaș
despre care și la alte ocasiuni
am avut'a grăi.
e
a
|
"Deschiderea de farmiacie se face
nu fie-cum, ci cu pitac Domnese,

In :1813

Caragea,

asupra

anaforalei

Divanului,

autori

să pe Lavrentie
să deschidă. 6 farmacie în Podul Mogoş
oei «pentru trebuinţa boerilor
şi a celor-l-alți locuitori, cari își aă
casele într'acel ţinut, cu acest şart,
„ca în soroc'de 6 ani nime altul
să nu fie volnie a deschide prăvălie
de spiţerie
pe Podul

Mogoșâei».

.

-

I& Ioan Gheorghe Caragea voiv
od i gospodar zemle vlahiscoc.
De vreme ce nici unul din cei-l-alţi
spiţeri n'aii primit a deschide
prăvălie de spiţerie în partea locu
roforia ce: ne. daii dumnâlor veliţ lui pe Podul Mogoşoei, după pliii boeri printw'acâstă anaforă, dăm
Domnia

Mea voie şi slobodenie jăluitorului
Lavrentie, ca să deschidă însuși în partea locului pe aces
t Pod al Mogoşei prăvălie de.
spiţ
pentru mai jos arătata trebuinţ
ă a boerilor Şi cei-l-alţi locuitori, erie,.
îşi aii casele într'acel sempt,
. cai
cu acest şart însă și legătură,
ca în soroe
de 6 ani.nimeni

altul afară de jăluitorul să nu fie
volnie a deschide
prăvălie de spiţerie pe Podul Mogo
șâei. 1813 Iulie 14...
» (Pecetea 'gpd.)
SR
aaa
Vel Logofăt
„ Cod..76, pag. 550.
-..
Sa
3 Prea, Inălţate

După

vrentie

luminată

Domne,

porunca

|

Pi

Măriei Tale de

la acâstă jalbă a lui -LaDampner, am făcut întrebare dumn
â-lor boerilor ce şed pe. Podul
—————

(1) Vegi

anexa

LI,

(2) Vegi anexa LII,
(3) Vedi anexa LII,
(4) Vegi anexa LIV.
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şi ne

Mogoşoei

arătară,

|

şi peste
cu anevoio

că viindu-le

189

mână

a tri-.

la spiţerii în târg când ait trebuinţă :de doftorii, am dis spițeacolo în partea loşii
. spiţerie:
ca să deschiqă 'cino-vași dintr'în
şi nică unul wait vrut, ci s'ail găsit acest jăluitor Lavrentie, cafiind-că aro a intră în cheltuială grea cu deschiderea spiţeriei,
ca: în. soroc de 10 ani să nu aibă nimeni altul voie a deschide

mite
rilor
cului
relo
cor

spiţerie pe acel Pod al Mogoşdiei, ca într'acâstă curgerede vreme să
pâtă a-şi scâte cheltuiala şi a se folosişi el cu cevaşi, dar noi an
păsit cu cale să fie acel soroc de 6 ani, ca, până atunci nimeni altul
spiţerie

po acel

Pod al

Mogoş6ci.să nu

deschigă, iar. de la împlinirea

slobogi şi ne propriţi ori-cine va

acestui soroe înainte, aii a r&mâncă

; şi
vreă să deschidă spiţerie; la care acâsta se mulţămi şi: jăluitorul
de se va găsi și-do'către înălţimea Ta cu cale, i se va da luminată
Ta. 1813 Iulie. 7. :
întăriro la mână, iar hotărîrea rămâne la Mărirea.
Vel. vornic, Barbu: Vâcărescu,
Radu Golescu Vel ban, Isac Ralet
Vel vornic, Istrate Creţulescu, Vel vornic, Iordache Slătineanu Vel
|
|
|
:..
Vel clucer. , .
Logofet, Nestor,
|

|
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|
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Diverse niăsură..Intores6ză desvoltarea orașului, siguranţa lui şi alte
diverse măsuri luato între 1813—1819. Aducem aci dar pre cele, mai

de căpetenie...
d) Se opri

din noii,

punerea pe strade

cu pitac

a celor

a

a

Domnesc,

din, 8 Decembre

morţi. Sub

a

1812, ex-

pretext.că, n'are familia cu ce

=
.
speculă
aii
oribilă
ori
Acâstă
să-l îngr6pe, 'expuneaii cadavrele şi cerșet

ca morţii săraci .
a mai fost împedicată și altă-dață. Caragea ordonă
o
lor.og (1)
să fie îngropați,de paVornicia .Obștiri
“e.
li
ci. şi prin
,
ucideri
şi
hoţii
V) Nu numaiîn stradele dosnice s |. făceaii
pitac:
rul
următo
şi
cele principale, mai ales în mahalale, cum probâză

i pentru
Povunea cc s'a făcul la anaforaua bocrilor nazir
om.
_omorîrea unui
pd
|

vlahiscoie.
Io Ioan Gheorjhe Caragea voevod i gospodar zeule
Vel Spătare şi duimnâ-taleVel Agă,să
Povunciiii Domia Mea, dumnâ-tale
găsi negreșit acel ucigaș și de acum
se
a
,
e
d
te,
faceţi cercetare cu scumpăta
giură n6ptea prin
înainte să daţi straşnice porunci străjilor, ce se încun
să ămble n6ptea
și
te,
amin
“politie, ca să. privigheze cu mare luare.
pla asemenea
întâm
mai
se
nu
a
de
ei,
politi
e
necontenit prin țâte ulițel
îl. vor găsi
cari
pe.
“hatale sati hoţii, 'şi pe Gmenii' casei Jăzareturilor
părei
îngro
a
sait
b6lei,
tarea
ămblând prin politie numai pentru cerce
n alt sfîrşit, care pricelor ce mor

de

(1) Vegi anexa a).

bâla ciumei, iar nu

pentru vre-u

Na

790

Vi A. URECHIĂ

vesce la dregătoria Spătăriei, sati a Agiei, să. nui supere,
iar când îi
vor: ved6 :amestecându-se la vre-una din datoriile acestei
dregătorii,

nu numai să nu-i îngăduiască, ci să şi arătaţi Domniei Mele. 1814 [a-

“ nuarie: 7.
n.
(Pecetea gpd.)
„

e

|

Vel Logofăt.

Cod. LXXVI, pag. 261.

Pentru pază de hoți, continuă a se cere ori-căruia
care ămblă n6ptea
pe strade, să aibă felinar. Pare-că hoţul nu putea
împlini scrupulos
acest ordin! (1).
o
e
i
E
"c) Oprirea de a slobodi pușce şi pistâle la :
ocasiunea sărbătorilor
ba şi în genere, se reînnoesce de Caragea.
Acesta în Maii 1815, merge
şi mai departe: opresce vinderea de gl6nţe
şi iarbă de pușcă, decât cu
anume teşcherea de la Aga ori Spătarul. Cu
acest scop, Caragea ordonă sigilarea acestor materiale la tâte prăvăl
iile. Numai în presenţa
unui funcţionar al Agie
— respe
i
ctiv al Spătărie
— iva put neguţătoriul âmblă la asemenea marfă şi a vinde
din ca! (2)
i
d) La ocasiunea alaiului de la 12 Septe
mbre 1812, s'au, întâmplat
mai multe accidente do trăsuri booresci,
din causa desfrânatei alergături a vizitiilor. Domnitorul la 19 Dece
mbre 1812, 'reînnoesce nizamul
existent, prin căro

vizitii erai opriţi de a mâna răpede, In
anul 1815
la 80 Iulie, Caragea roînoesce asemenea
ordin. (3)
6)

In apropiere de puşcăria de la | Curte
a Veche Domnâscă, era o
piaţetă, în caro se executaii osîndele
orînduite la criminali. Preoţii de
la biserica Domnâscă
de la 'Curtea Veche, cerură lui Carag
ea voie, să
zidâscă pe acel loc una prăvălie, ca să
aducă venit; Bisericei. Domni-

(1) Pitac către Agie î Spătărie,
pentru ca să nu mai dmble nime
ni
„pe pod de la un ces înai
nte,

fr

de

felinar.
„Poruncim Domnia Mea, dumnâ-ta
intesă publicarisesci prin tot semple Vechilule al Agiei, ca de astăgi îna-

tul Agici,
n6ptea pe jos, făr'de felinar, de la a nu mai îndrăsni nimeni
un. câs din n6pte înainte
şi. după -co. vei publicarisi acâstă
poruncă a Domniei Mele, să dai
Truncă Gmenilor Agiei,ce sunt orân
postrajă, ca pe oră-cine va găsi după duţi de. se încungiură n6ptea în
făr'de felinar, (fi: măcar» de ori-c un c6s din n6pte ămblând pe jos
e trâptă) să-l rădico negreşit la înhisâre, 'Tolco Pisah..... 1812 Doce
mbre 1..
Sta
(Cod. LXXIV, fla 4)
să ămble

(2) Vegi

anexa:

(5) Vegi anexa:

b), c), d), e).

1), 8).
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torul acordă învoirea, dar «Criminalionul»
aduce anafora lui Caragea
cerându-i să nu se coprindă cu binale acel loc al osândei. Acâstă cerere face.că Vodâ revâcă permisiunea ce acordase preoţilor, în 6
|

a

A

:

Junie 1814. (1)

f) In 1814, Hanul lui Şerban-Vodă ameninţă ruină. Negustorii cară
ai locuinţe în jurul hanului acestuia, reclamă la Aga. Acesta, denunţă
lucrul Domnitorului,

care, la

15 Iunie,

că luând împreună pre Mai-Mare

scrie

Epitropilor

Başa, să mârgă

lui, unde <paretirisând şi luând s6ma
fi slabe şi cu bănuială de periculon»,

Cotrocenilor,

înseşi la faţa locu:

tuturor acelor lucruri, căte vor
să îngrijâscă «când se va faco

cuviinci6sa dregere şi întărire, de a nu se întâmpla vre-o primejdie...» (2)
9) Pentru

strajerii Agiei se luau arbitrar

cum probâză jalba

dată

în 1814 de Teodor

case

şi locuri particulare»

Triandafil,

în urma

că-

Caragea ordonă să se mute straja aiurea, în alto,
pi
aa
E

roia, la 3 Maiii 1814,
case. (3)
a

h) În un document de la 1813 constatăm că Nicolae Alex. Mavrocordat V. V.'a făcut cu 90 de ani înainte de. Caragea «pentru preâmblarea

Măriei

şi a altor Domni,

Sale

o păreche

de

case domnesci,

cu curte împrejur şi cu grădină, pe un loc al Monăstirei Radu-Vodă.
Pentru despăgubirea Mănăstirei, Nicolae Mavrocordat i-acordă 60
taleri anual de la 'Visteria ţării. Ba încă prin o altă carte a sa, Nido-.
pe moșia
lae-Vodă declară că, «casele i biserica şi cu satul ce sunt
acestei numite mănăstiri, din josul oraşului Bucuresci, unde se numesce

sale

Foișoru,

care le arată

case

Nicolae-Vodă,

iar

biserica

că sunt

făcute

de părintele

e zidită din temelie

Măriei

şi înfrumuse-

ţată de Domna Smaranda mama Măriei Sale, unde se prăznuesce
hramul Nascerei. preasfintei născătârei de D-qeii, și le închină casele
cu biserica şi cu satul, să fie metoh al Mănăsirei Radului-Vodă.» (4)

î) O ultimă cestiune, interesând oraşul Bucuresci, ne r&mâne a
aminti. Procesul dintre mahalagii, de la Tirchilesci, Precupeţii vechi,
St. Ioan și Pantelimon, cu proprietarii moşiilor pe cari și-au făcut

Sa
So
|
case.
aceștia dreptul de a
mahalagiii
aibă
nu
să
Aceşti proprietară cer,
al proprietăţei.
monopol
'vîngare
vinde băuturi spirtâse, fiind acâstă
acest privipentru
Procesul cu familia Ghica, proprietara “Colintinei,
(1) Vegi anexa h)
(2) Vegi anexele j, E, 1,
(3) Vegi anexele 'm,
(4) Vegi anexa 0)

n

.

|
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leg
şi ii
pentru ca tîrgoveţii cari aii case pe moșia acâsta să lie consideraţi ca clăcași (1), primesco deslegare de la Caragea,în 20
Martie
1814, recunoscând dreptul proprietarului şi deci obligă pe
tîrgoveţii
din ambele mahalale a se “consideră de clăcași ai
Colintinei, deacă
nu cum-va, rugându-se ci de. boerul:. propriotar, acesta.
se va învoi

ali-fel cu ei !... (1)

NE

a

E
Cele urmate în procesul cu familia Ghica, de
la Colintina, se ropetă pentru mahalalele care veniai pe “moşia
YFundonii a Vornicesei
Catinca

Balș.

Acâsta

chiar

cere

să se aplico

şi po moşia

ci otărirea.
dată în favârea. logofătului Gr. Ghica proprie
tarul Colintinei.
“Trei mahalale : Pantelimon, Iancu şi Oborul
vechii, probâză.că aă

“avut

învoială

cu proprietatea Fundenilor

do'â

da

numai

câte 15 parale de casă anual pentru chiria locului.
De bună-voio însă primesco
acum — liind-că .tâte s'au scumpit— să.
d6e po fio-ce an câto 2 talovi

de casă.

Divanul

punerea

mahalagiilor

însă,

firesce,

compus

din

boori,

nu primosce

Pro-

şi cere lui Caragea să decidă ol. Acesta
.dă remași pre bieţii mahalagii şi-l. obligă
la clacă şi să închidă cărciumilo
„dacă nu se vor învoi cu Vornicâsa
Ecaterina Balș! (2).
(1) Vegi anexa I,.
(2) Vegi anexa Q.

Jă Joan

Gh.

Fiind-că, asupra

Caragea

voevod

îi gospodar. zemle

vluhiscoie.

aceştii pricini-am

veliţilor boeri de la 6 ale trecutul v&qut domnâsca anatoraua d-lor
dințarea ce în 'urmă ai făcut prin ui Fevruar. prin care după înerevel logofetului Grigorie Ghica, i. se blăsten marturii de mai sus biv
jăluitorii ai dosit tăr'de a sta să dă d-sale dreptate şi de vreme: co
li se izbrănâscă pricina după ar&itarea co no face printr'a

câstă anafora d-lui vel hatmanul
al Divanuui, de aceea poruncim d-vâstre
ispr. ai judeţului, ca aducând faţă
luitori la isprăvnicat, să le faceţ
pe jăi întrebare şi de s'ai lăsat de
“să dea adeverinţă de
dava,

mulţămire pe anafora (după care
iată vi
trimite copie), care adeverinţă încr
edinţându-o Şi d-vâstră, să o trimise
teţi aici, iar de vor dice că cer
a se judecă, să urmeze a veni aici,căci de nu vor veni până.
anafora,

la. implinirea :sorocului de "dile
60 de la
Domnia Mea; şi de urmarea
aceştii poMele

să scie că o întărim

runci să trimiţi Domniei
„_
(Pecetea gpd)
,

respuns.
o

1815, Mart 21.
ae
e
Vel logofet. . .

Prea înălțate Dâmne
„După luminată porunca Măriei
Tale co mi se dă la acestă: jalbă
jăluitorului următor fiind eram
a
a face urmare întocmai cu a înfă
ţişă

1793
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co dăm în
Urmâză apoi anaforaoa din 18 Tanuarie 1883 a Divanuluia
De
anexa integrală. ..
E) 3 Februarie 1813. "Resoluţiunea:- lui Caragea. şi. anaforaou lui
Tresnia epistatul casei. podurilor, care pe podinarii. din 5:sate, (Dâmboviţa), i-ail silit zapciii să' descarce.podinele ce aduceaii la Bucuresci
şi s'aă obligat să încarce și să aducă: lomno: la Curtea Domnâscă.

Epistatul se râgă să "nu: mai fio supăraţi podinarii în 'aşă mod: (1) -:
4 pentru întreţinerea în
ID) In 3 Aprilio 1813. Caragea: acordă lude

bună

stare

din

a podului

drumul

aa

e

Terestreuiui.

după cele
m) In 23 Aprilie :1813, Caragea ordonă împlinirea banilor
: proloBiserica
patru uliţe «ce vine din. Tubaci, în mahalaoa.-de: la
ta
|
popului».
i dela
proprietari
obligaţi
lie
să
n) La 3 Maiii 1813 Caragea ordonă
cupul podului

de afară,

Tirgului

să

astupe băltacurile do acolo cu tută

(Qi,
şi vlaiar, în interesul. tirgului -<Moşilor» ;ce'se apropie.

Constantin.(3)
o) La 4'Martio esto rînduit poleovnie de poduri Slugerul

p) Pentru facerea

din

noii a podului: Mogoş6ei,se

ordonă,

în Îl

co so uzită la Iaşi. :
Maii 1813, adoptarea sistomului do pavare
pe: mai multe judeţe. i:
Se ordonă adunarea materialului, cisluit
1814,către Vel Vistior, spu:4) Pitacul lui Caragea, din 13 Ianuarie
podurilor a cerut,
că Vel Vornic G, Slăţinânu' .nazirul Casei
nendu-i.
cuvino
la 2 Ianuarie,

să plătâscă

Casci podurilor

din. resura

Visteria. o xămăşiţă.. de

plata

lefilor şi din

bani,

ce'se

lemnului făcut

la ju-

i.

po:jăluitori înaintea

luminatului Divan

partea d-lui. biv vel Logofătului

: al. Măriei “Pale: cu

Grigorie

vechil

din

Ghica, saii având: jăluitorii

i să urmez pocu. plirexiotită din partea tuturor, iarăş
nu ai stătut
dâr
,
t,
Divan
mina
runcii Mărici Tale cu a-i întăţişă la lu
nu s'ail
unul
nică
e,
părţil
tote
în
mijloc, căcă 'cercotând pentru jăluitoră
pricină
din
cut
fi:fă
o
să
pâte'
că
'o
“găsit, care dosire a lâr” socotind
nu
căţi
jude
când
te,
mari ttecu
că apropiindu-se dilele septămânei ceipo la :casele lor şi am. adăstat, ca
Sai căutat, se vor fi dus şi cei-l-alţi
să vie, dar nici până acum nu s'ail
„dor. după septămâna mare ci va
şi până acum alte opt dile, şi
văqut, trecând de la septămâna mare
iarăşi de acel popa loan de
se vede că acâstă jalbă aii fost dată
l din partea:lor, fără -a avea în scris
acolo, carele: şi întâiti ai fost vechi
Mărie - Tale şi- române a se
orânduit

vechil

re:vechilimea ; ci nu lipsesc a face arăta oră: şi în ce chip
Pale,
imei
înălț
nca.
da luminată poru
|
|
16.
cale de către Măria Ta. 1815 Martie
Grigorie Ralea
(1) Vegi anexa.
(2) Cod. LXVII

hatman.-:

pag. 98.

(3) Cod. LXXIV fila 45.

i

se ya găsi cu
a
ui
Ra

Na
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deţe pentru pavare. Slătinânu: cereă, să
nu se plătâscă direct în judeţe banii datoriţi sătenilor pentru facer
ea lemnului, ci ei să-şi trimiţă la Bucuresci 2—3 vechili şi aceștia
să primâscă banii, Caragea
cu drept cuvânt nu aprobă acâstă părere,
'dicând, că «de nu se vor
încredinţă acei locuitori chiar acolo, la
satele lor, (unde s'aii' orînduit
a 'se face podinile) cu plata banilor
pe amână, urm6ză să socotescă
că aducerea podinelor le este podvadă,
iar nu ui plată. De aceea, ca să
nu

aibă

locuitorii vre-o

acest fel de

temere, poruncim

, ca banii să se
trămiţă acolo de a le plăti, nu însă prin
ispravnicii județului (sciă
Caragea ce pmă erai aceştia), ci
să se orînduâscă do aci un om
înt”adins, credincios şi cu frica lui
Dumnegeii, ca însuși să lo plătâscă. (1) |
|

7)

In 12 Maiă

1814

Caragea

ordonă

durilor să pue bine podinele vechi
,

şi capetele
ce

so taie de la podinele

co

Vor.

se

Slătineanu

scot din podul

noue,

nazirul

po-

Mogoşdiei

că ati augit că se sfelerisesc de cătră unii și alții. «Pre
rcii voitori să-i facă cunoscuţi la
spătărie, ca să se pedepsâscă.> (2)
o
|
|
s) Pitac din 19: Maiă 1814 ordonând
lui Trăsnea, să facă podul pe
uliţa din. colţul hanului Golescu
până la Crucea de pâtră, co este
în
zidul curţei caselor Dâmnei Bănuleas
a Brancoveanu, fiind fârte strica
t.
Pe

acestă stradă se aflau: Metropolia
şi

casele Banul Golescu (Hanul)
Băneasa Brancoveanu, casa Consi
lierului (rus) Varlam şi casa
Vor.
nicului Samureaş.
|
Aceștia toţi plătesc 6.500 lei numa
i pentru facerea podului.
4)

Cu

din

de pe lângă

podinele

vechi sc6se

din podul Mogoşsiei

Sf.-Spiridon vechiii.. (3)

-“u) Se pare că'nu numai podin
e vechii
nouă se sfiterisiaii, ci chiar
podine noue,

epistaţi “ay podurilor,

Iunie:1814.

cum. resultă

se repară

şi capete tăiate de la cele
ba încă. chiar de unul din

din pitacul lui Caragea,

Ce e ciudat, e că Domnitorul,

uliţa

după

de la 13

ce a aflat că 'Trăsnea

a vîndut din podinele nouă,
se mulțămesce numai al- opri
de a mai
„vinde pe viitor, că să scie că
nu va aveă (atunci) cuvînt de
îndreptare. (4)
i
i
|
9) În 24 Iunie 1814 Caragea ordonă
SE
repararea cu din podinile vechi
de pe strada Mogoşdiel, a uliţei
ce pogdră de la capul podului gârle
i
până la pârta casei repos. Banu
lui Scarlat Ghica.
(1) Anexa.
(2)

Anexa,

(3) Anexa

din

13 Iunie

1814.

(1) Coa. LXXIV (pag. 127)
,

Asemenea

de la casa d-lui Vorn.

pe uliţa ce merge

pârta lui Jord.

Slătineanu,

14 Iunie

tineanu

Ralet

până la

...:

1814.

lui Biv vel

ordonă

In 10 April 1815 Caragea

20)
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Vornic lord.

<efor al podurilor politiei», să repare strada

Slă-

Mogoşiei, Dom-

sunt s rinâsca Curte, până la Curtea-Veche în podul Calicilor, căci
'
.
Ira
IE
A
..:.
.
cate pe la multe locuri.(|)

z) Iarăşi ordonă în 3 Iulie 1815 repararea. podului Târgu-de-afară

i. '
.:
cu din podinile vechi de pe podul Mogoşei.
de
“podine.
veche
din
4) Asemenea în 16 lunie 1816, cu:

ordonă
dintre Sf. Dumitru şi Curtea cea' veche Caragea

ii
la: podul

a so repară

a, curăpodul Calicilor, de la Curtea cea veche şi pânăla Dâmboviţ
“murbine, cum se cade, ca să.se pâtă scurge apa cu
ind şi şanţul

re
dalicul în Dâmboviţa. (9
Din poafară.
do
2) In 1816 Iunie abiă se reface podul. Târgului

dinile vechi do la acesta se repară „podul

E

lui Caragea. (3)

FI)

Tot în 1816 Sept. 11 Caragea

mâză

ordonă

Şorban-Vodă, din 'ordinul

a

a.

pu

.co utsă se repare şi podul
'Domnâscă

Curtea

de la hanul: Zlătarilor şi până la

„ceaarsă,

şi roparareă “podului po 'âpa
(Dâlul Spirei). Domnitorul ordonă încă
vale de actualul

Dâmboviţei, care veniă în dreptul

casei apelor, în

Sa

Hotel de France. (4).

nai

i

scire de noua : dis. posiţiuno
otarile Bucurescilor.: Inregistrăm . aci
ea întinderei Bucurescilor.
luată în 1816 Decembrie relativă la mărginir
Divanului,să se facă “movili la
Domnitorul ordonă, după propunerea
fost, pus cruci de hotar oraşului
locul unde Const. Vodă Ipsilante ai
ii.
t act:
şi să so taie drumuri

Io Ioan

Gheorghe

de 20 stânjeni

Caragea

Gu cale fiind acâstă

dumnâ-lor boerilor,

voevod

lărgime. Iată

i gospodar zemle. Vlahiscoie.':

obştâscă anafora

primită

este

aces

Domniei

a. Părinților, arhierei

Mele după

şi; a

care şi poruncim

a
Mel biv. Vel Sărdare - Ianache, Haft
ma!
credincioşi boerilor
um
prec
cmai
înto
re
faceţi urma
şi biv Vel Ianache Stănescule să.
Vornical „politiei să „dai -orînduiaVel
le
â-ta
dumn
şi
,
jos se cuprinde
să .pue in lucrare. acâstă poruncă. .
ţilor boerii cuviinciosul ajutor, ca
în scris
ai Domniei

face să ne. facă arătare
Domniei Mele, şi.de urmacea ce vor
ti
1816 Decembre

(Pecetea

11.:

|

gpd-)

(1) Cod. 74 fila 1920.

(2) Cod. 14 fila 255 v,
anexa

după

(4) Vegi anexa

după

(3) Vegi

Cod.

LIXIV

fila 252 v.-

Cod. LĂXIV, îila 267 v.

Vel. Logofăt.

'196..

|
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Ca

aş

„i

.

sa

-Preu Inălţate Done, -- Cu plecată anafora. arătăm
rinduit. luminaţii.

cruci pe marginea
întingă

nici

vre-o

Domni

ce

Măriei Tale, că în două trei rînduri ai

ati stătuţ după vremi

de s'ai

pus

politici Bucurescilor, cu hotărîre ca să nu

unul

din

Bucuresci

a-și face

case

afară

hotare

se mai

din crucile
hotarelor, nică de la ţâră să vie şi să se aşedepo margini, precum
s'au nărăvit țăranii ca să scape de. angarii . şi. părăsire
m'aii făcut,

ce necontenit fac case: şi.se

întind până" în cât se

apropie să ajungă
la Colintina şi la Herăstrăii, cum și la cele-l-alte margini
de către podul” Calicilor, şi de către podul lui Şerban Vodă iarăși
asemenea
ş'aii
întins și'se întind, unde strâmtorînd drumurile cu garduri
şi grădini se

fac mari norde şi. găuri de nu'pâte cinevași
să trâcă,şi fiind-că acestă
întindere este pentru paguba Vistieriei Domnesci,
şi spre stricăciunea

politiei, neputând să-i mai' ajungă nici cu podurile
făcându-se şi grele norde de Îa capetele podurilornică cu zaherâua şi
înainte până a
eşi din rîndul acelor case

şi coprinsuri şi scumpindu-seşi zahereaua
ce vine în politie din pricina acelor Gmoni
ce s'aii
cari cei de la ţâră își lasă siliștelo'lor şi vârîndu-se adaos împrejur, din
aici: se păgubesco
„Vistieria ; de trebuinţă::am socotita li, ca
să se dea.la acâsta un cu-

viincios nizam. statornic. şi cu întemeiere dea
şi

se

păzi în tot-deauna,
pentruca să se iea acum mai întâiă o
“bună pliroforie, găsim cu
cale să se orînduiască de către Măria 'Ta
doi boeri, însă sârdarul Hafta
şi pitarul Ianache Stănescu, ca să mârgă
de. jur împrejurul Politiei,
“să cerceteze cu scumpătate, câ: să afle
şi să dovedâscă unde s'aii pus
hotarele cele, mai din urmă din domnia:
răposatului Domn. Constantin

Vodă Ipsilant, la care acele. lucruri să şi
facă moviliţe
la Dumnâlui
Vel Vornicul al politici, apoi să cerceteze cu salahori de
dintr'acele ho„tare înainte' spre câmp, câte
case,

coprinsură

Şi vii sai făcut de la
hotărîre înainte, alo. cui nume,
ca de ce stare sunt acele case şi namestii?
aşijdorea
să chibzuiască pe
unde. vine” drumul după starea locului,
să
se
deschidă
“uliţe largi îndestul,
hotărîre:

încâce

și câte

aii fost

dela:

ca.de 20 de stînjeni, fără a socot
și alte coprinsuri, căci acelea ce cad în i să se apere curți, grădini
linia drumului aia se tăiă
ca să se lărgâscă uliţa a nu se face
norde șia pătimi norodul; iar
hotărîrea rămîne la Măria "Ta: — 1816
Decembre 7.. :::
i
: 'Costandie Buzăi, Radu Golescu
Vel
Ban,
Grigore Biâncovânu, Isac
„Ralet Vel Vornic, Barbu Văcărescu Vorni
nice, Mihalache” Manu Vel Logofăt, Grigo c, Constantin Bălăcânu Vorrie Bălânui':Vel Vornic, Con'stantin Caliarh
Ve]

Vornic,

dache Golescu Vel Logofăt.

Constantin

..

Dudescu

biv Vel Logofăt,
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„n “CAB. EDILITĂȚEI SUB CARAGEA...
E

ID

Pistioniul “Ioan Moscu. nazâr...
Pitac prin 'care se orânduesce d-lui, podu
ii. ua
rilor...
asupra epistaților
i
it

!

Anexa I. - "16

loan

Gheorghe

Caragea Voevod. -

Si

tatii

Mele; dumnâta: Biv Vel
Cinstit şi credincios boerule al Domnieipodurilor mari de aică din
a
Vist. Ioane Moscu, fiind-că buna stare
-trebuinci6să tuturor de
domnâsea n6stră politie a Bucurescilor ă este
şi Casa podurilor însărcinată
obşte, pentru care pricină este întocmit voind Domnia Mea, ca şi,:poa
cu iraturile şi cheltuelile lor,de acee
şi Casa podurilor să ;se iconomi:
stare
bună
în.
scă
păzâ
se.
să.
e
duril
i ca să nu se sfeterisâscă, ci încă să
sâscă cu. bună cumpănire,;nu numa
domnesc. pitac.; te
de aceea iată. printwacest al; nostru r ce. sunt orânduiţi
se şi sporâscă;:
a epistaţilo
orânduim Nazir al.Casei podurilor. asupr
zi „pentru. tâte , câte privesc
ighe
priv
şi:să
!
ca tot-deauna să îngrijesci
r: întregime, precum şi.la socote;şi
spre folosul Casei şi spre a: podurilo
mos; ci adosea să le ei s6ma
lile sale a nu se face vre-un sieteris epistaţilor să cunâsceţi pe. d-lui
vouă
să le teorisesci; poruncim dar şi
ra Casei podurilor. Tolco. pisah
asup
r
Nazi
de
boer
mai sus numitul
i
Ia
gpd.—1813

Cod

Ianuar

Ţ

LXXV, fila 215
e
A)

taia

i

a

l.
e medelnicerul Manole în locu
Za
II. Pitae prin care se orându,eşcepistal podurilor.
Clinceanului
e

acum epi, Clineânului, ce a fost până duit
DomFiind-că în locul 'Răducanului
orîn
am
,
snea
'Pră
lae
nă cu Nico

nostru
stat al Casei podurilor, împreu
de aceea i-am dat acest domnescul
“ niaMea pe medelnicerul Manole, e, cinstit şi credincios boerule al Domim dumi-tal

r, să
pitac. prin care porunc
cu Nazirule al Casei podurilonă
cu
reu
niei -Mele, biv: Vel. Vist. Toane. Mos
împ
ă
orînduit într'acâstă treb
v.)
21
cunoscă pe numitul. medelnicer. ea
fila
.
LXV
13. (Cod
.
1813 Ianuarie
numitul Neculae 'Pvăsn

798
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III. Pitac cu care
mari

1ă Joan

Manole

Gheorghe

se

orânduesce

Medelniceru

Caragea

şi

cu

Nicolae

ipistăsia podurilor
Trăsnea.

voevod i gospodar zemle Viahiscoie.

Fiine-că în hrisovul Domniei Mele,
ială şi întocmire a podurilor mari de ce s'a dat pentru buna orânducă cu Epistăsia Casei podurilor să fie aici din Bucuresci, se cuprinde
caţi, și cu bun ipolipsis, din cari unul însărcinaţi doui 6meni aleşi, cercu t6te veniturile i cu dosolepsia, iar să ţie Casa şi să fie încărcat
altul cu îngrijirea i facerea i
dregerea și curăţitul podurilor; pent
ru
acâs
ta dar Sati ales de vrednică Manole Medelnicerui Nicolae
Trăsnea, ce;ai fost şi până acum
“ca Nicolae să ţie casa i tâte veniturile
,
îngrijirea dregerei, facerei i curăţitul i dosolepsia, iar Manole să aibă
podurilor, care mai sus numitul
casier să-şi paradosâscă socotâla
orândui de Domnia Mea; ci dar pe fie-care an la boerii ce se vor
de Domnia Mea, mai sus numiții spre a fi cunoscuţi: că s'aii orânduit
asupra acestei trebi şi ca
„_căută tâte veniturile a se strîn
ge în vreme, i a ingrij pentru să pâtă
. tăţirea podurilor, după Hrisovul
bunănescul nostru pitac. “'loleo pisah Domniei Mele, li s'a dat acest Domgpd. 1813 Iunie 28.
„iu
(Cod. LXXIV fila 60)
|
|
IV":

Prea Inălțate Domne,

După

.luminâtă poruncă a
dumnâlui: Vistierul Moscu, am Măriei Tale de la alăturata anafora a
văgut arătarea. ce face dumnâlui
facerea ' celor patru poduri
domnesci mari şi pentru adaosul pentru
chibzuit a se face la venituri
ce aă
le lor şi de cele ce am chibz
uit și noi că
sunt; trebuincise, arătăm
Măriei "Tale, adecă la podărit
daosul ce am însemnat maj.
să se facă .a-

ot' Călugăreni și Fălăstâca şi jos cum şi la butăriţ i trecerea podurilor
altele ce arătăm la vale.
.
"Cat da până
Adaosul ce se . Cât să dea de
ace
* * acum

acum.
tal, bani;

2
1.60
—. 6
d
—12
—.30

2

0:

tal. banr

82
4.60
—.:3
6
—18

|
|
DE
ÎI
O

|

90

-

N

„tal,

2.00 i =

|

-.

înainte
bant

10.—
6.—
—. 9
__8—.
—30

Carele
Carele
Vadra
Carele
Vadra

1—.

i

"

Ea
„3.60

„„

.

,

cu
de
de
cu
de

,
aa

Aaaa

marfă
marfă
rachiii
marfă
rachiii

De la carele

cu

-

de Lipsca şi Turel.
de țera leșască.
de aici de ţeră.
din țara Căzăcâscă.
strein.

marfă

ce vin

în BucuYesci şi nu sunt numite la f6ia
podă.itulul. Asemenea „Şi când vor
scâte
neguţătorii din Bucuresci vin şi rachi
iăi
„afară la ţeră sait la alt loc strein
pen-

„tru

neguţătoria lor, să dea
aşă
strein pentru de car câte taler'tot
i 1, ”
Descăreatul

pivniţă

unei: buţi mari

mare.

cu

vin

în
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Cât da până,
acum
tal. bani

Adaosul ce se
face
tal. bani

3.60

Cât să dea de
acum înainte
tal. bani

1.—

2—

«

199

4.60

1.—

Scosul
nea

3.-—-

unei asemenea
pivniţă.

Descăreatul
pivniță

unei

buţi din aseme-

buţi mari

mică.

cu

vin

o.

la
ÎN

2.60

1.—

3.60

1.60

1.—

2.60
Ia

Descărcatul unei
magazie...

—. 3.

Pentru vite, bivoli, catâri ce trec pe po-

2.—

1—

—. 2

Scosulunei asemenea buţi din asemenea
pivniţă.

3.—

—. 1

buti

Ia

Se

mari cu

vin în
Sa

Scosul unei asemenea buţi din magazie.
dul ot Folostâca

şi Călugăreni...

|

Pentru care pod al Călugărenilor fiind din nelipsita trecere a .armiilor rusesci sait prăpădit de tot, şi când se strică numitul pod.se
înnoesce

de către

stăpînire

prin

îngrijirea

şi silinţa

ispravnicilor

de

Vlaşca și de Ilfov de către satele cele. mai de aprâpe ale acestor ju-

deţe, să fie luminată porunca Măriei Tale către dumnâlor ispravnieii
numitelor judeţe, să-l facă din noi, ca o datorie a dumnâ-lor şi venit
al casei podurilor, căci acum când sunt să se vîndă la cochiivechi
vîngă şi se paguhuzmeturile Casei, nefiind acest pod n'are ce să se op
PE
;
:
besce Casa.

Vama

cărămidilor i a olanelor şi a nisipului ce intră în Bucuresci, .

de la care

se luă

până

acum

din

qece

bani unul, fiind că s'a întâm-

plat tot-deauna gâlcevuri între cărămidari şi -nisipari cu cumpărătorul
acestui huzmet, pricinuid .că n'aii venit pe pod, ci prin mahalale, de
acum să se ia geciuiala cărămidei -din locul unde se fac, adecă de la

tote cărămidăriile din prejurul Bucurescilor, ce se fac atât de pămîntenii cărămidari, cât şi de sudiţi, cum la Giulesci, Colentina, Cotroceni,

Livedea Vlădichei, Dudeşcă şi Văcăresci şi se aduce în Bucuresci, ori
pe poduri, sait prin mahalale.
Fiind că acele patru poduri domnesci sunt să se facă după făptura
“podurilor Iaşilor, adică să se pue podinile în lung iar nu de-a curmezișul
după

cum

sunt

acum,

căci: trăese

mai

mult,

de

trebuinţă

este

să

se

.

orînduiască la Casă un om cu şciinţă de meșteșugul dulgheriei, pentru
facerea podurilor şi'buna aşedare a podinilor, caresă aibă lângă dînsul
ori iaşi 80 de dulgheri din dulgherii ce sunt posluşnici pe la boeri
lucru
la
săptămână
pe
20
câte
intre
macă, sati din birnici, din care să

podvedi şi
podurilor şi a fi apăraţi adecă nedajnici, cum și scutiţi și delucrul
podula
fi
Vor,
angarii, dându-li-se de la Casă şi emeclic când

rilor, pe gi câte qece parale, cu care acești dulgheri să nu aibă amespe an
tec mai-mare-başa nici să le ia acei câte taleri 3 şi parale 20
că- .
lor,
asupra
pentru isnafuri, ci să fie sub ascultarea celui orânduit
pentru
30,
taleri
câte
lună
pe
leafă
ruia orânduit să i se dea dela Casă
osteneala şi slujba lui: asemenea şi podarii să fie nedajnici, după cum ȘI
13 al
sunt, şi apăraţi de angarii, cărora să li se lerte şi acei câte taleri

la poduri.
proviantului, ca unii ce sunt trebuincioşi Şi slujesc pururea fiindcă apodinară,
fi
a
podurilor
Casa
cu
5 sate ce sunt așegate

800
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așegămîntul de anţărţ aii fost aședaţi lude 43, iar
în urmă s'a încărcat cu alte lude 20, să se scadă cu acea încărcătură,
ca să râmâe iarăşi lude.

43, fiind-că este peste putinţa lor. acea încărcătură, ce
li s'au
făcuşi:
t;nu pot să facă podinile ce sunţ tocmiţi a face şi
a
aduce
şi
să se mai dea la Casă alte șepte sate ce se. va găsi
podina
ri
ca
să
facă
şi aceste sate după aşedămîntul ce se' va întocmi
cu dînsele, precum
sunt şi cele-l-âlte. cinci sate, câte 100. de podini
şi
30
de urşi pe anul
acesta, ca nisce trebuinci6se ce sunt pentru facere
a
din
noi a celor
patru poduri Domnesci, căci de va plăti Casa
lude i se pricinuesce scădere. Do la fieş-care dajdia şi a celor, 20 de
huzmet Domnesc, ce se
va vinde
să se adaoge venit la Casa podurilor de
acum înainte, ca să
dea cumpărătorii de pungă 'câte taleri 5.
Pentru

aceste tâte să se facă luminat hrisov
la Casa podurilor, arătător atât de cele-l-alteul Măriei Tale şi să se dea
venituri, ce rămân după
cum ai fost, cât şi de
1813 Ianuarie

adaosul ce se face acum, iar hotărîrea
- ..
a
E

18.

Constandin Filipescu Vel ban, Radu Golesc
u, Radu Slătineanu Vel
Vornic, Iordache. Slătineanu Vel Logofăt,
Nestor Căminar. . Venitul podurilor din. Bucuresei E
tal, .

10
10

bani

:

— adică, gece de la carul cu mariăde
Lipsca.
—:
o
de 'fieș-care-buteă.i.carâtă.

o

- 6 —
>,
şase de la carul cu blane de ţera Leşas
că.
i: 8 :— ...»
opt de la carul.cu marfă căzăcâscă.
;—
9,
»
-: nouă bani.de la vadra de rachiii de ţeră.
1. 30
:. » ., trei-deci bani de la.vadra de rach
i străin.
lia:
un leii de la carul cu postav românesc
.
PE

a

pai
l —
>

pda

a

op

ii ae

„pi

INI
II
ARE
: adică un leii de la carul cu
Pi
did o.»
"»"

Dodo
»
pd

>
wo

Dai

poa

2

oo

„

>.

SL

iri

>>

î

miel.

G6se,

,
>

|

şi testemeluri.

Rae

DR

:;

Draşovenie,
- ..
n
bogaserie, însă astaruri, musu-

luri sait marfă de Rumelia..
arniciii.
ie
DR
e
abale de Dolin. . E
a

>. abale
."»; sticle
„> sticle
„> * postat.

ao"

3»

de

pici de iepuri.

o
»u >»
op
„>

3

RH

piei

d
> vacă
>»
bogasie, astar

pa

>

Îi
Lo
aa

4

>:

>
»

aa

o

mmm

o:

poa
>
oo

„i

de Tuzlue,
Aa
ce vin: din lăuntru.
|
ce vin din țera leșâscă. . leşesc,
a

lână pentru neguţătorie. --:

|
păr de capră.
i,
aramă lucraţă. .
Si
„fier...
,
ia

butia cu vin.ori monăstiresc,
sai |
Doeresc, saţi: țărănesc:..:.
. - i:
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Aşijderea și do la alte care ce vor veni în Bucuresci cu alt-fel de
mărfuri

care

nu

sunt

numite,

să dea de

tot carul po

taleri unul,cum

şi când va seâte din Bucuresci neguţătorii vin şi rachiii pentru neguțătorie, ca să-l ducă în ţâră, sait la altă parte străină, să plătescă
asomenea

podărit,

resci.

cum

se cuprinde

mai

sus,

când

îl aduce

în Bu-

Adăogirea ce s'aii făcut la podărit în let. 1816 Iannaric 1.
_Fiind-că unii din cumpărătorii venitului podăritului se uniseră cu .
căpitanii de la marginile podului şi lua paralecu nume de podărit pe cât
putâ, de la carele ce vin în politia Bucurescilor cu zaherele, cu seuri,
cu cherestele, cu lemne de foc, cu cărbuni, cu legumi şi alte asemenea;
de aceea am poruncit Domnia Mea, ca de la unele ca acestea să se
ferâscă cumpărătorul podului a nu cere nimic, ci să iea de la acelea
ce se orânduesce mai sus şi de la ulte mărfuri care nu vor fi numite, iar acestea dintru început eră, şi la dare n'aii fost supuse, asemenea are să urmeze şi cumpă&rătărul podului de acum.

„(Cod. LĂĂV,

V. Ia loan

fila 55v.)

după

aibă a lua de la toţi acest venit întocmai

Vlahiscoic.

. . . . . carele pe

podurilor

venitul

ai cumpărat

acesta cu let 1813,

Mele

a Domniei

Saii dat acestă poruncă

i gospodar zemle

Voevod

Gheorghe Caragea

anul

din Bucuresci, ca să

se cuprinde mai

cum

sus; pentru care poruncim Domnia Mea dumnâ-vâstră zabiţilor politici,
să aveți ai da ajutorul cel cuviincios, şi aceste de mai sus arâtate a-

vaeturi aii să se iea de obşte de la toţi fără osebire de sudit, saii pă-

mîntân, dar nici cumpărătorul să nu se îndrăznâscă a lua avaot mai
mult peste cele de mai sus arătate, că se va pedepsi. 'Tolco pisah gpd.

1813 Februarie 10.
(Pecetea gpd.)

Vel Logofăt.

(Cod. LXXVI, fila 849).
16 Ioan

Gheorghe
Biv Vel

Dumnâ-ta
pentru

ca să

lipsâscă

Caragea

voevod

Vist. Ioane
acuma

de

î gospodar zemle Viahiscoie.

Moscu,
înainte

nazirule al Casoi podurilor,

sudiţilor, pentru

prigonirea

acâstă madea a podăritului, poruncim, ca podăritul să se iea într'acelaşi chip: adecă, de va fi cărăușul sudit şi stăpânul marfei raia, să
plătâscă

acei câte

cărăuşul

stăpânul mărfei adaosul

nui mărfei

sudit,

taleri 2

ce

eră

orânduiţi

de taleri 8; iar fiind cărăuşul

din vechime

şi

raia şi stăpă-

să se urmeze împotrivă; iar când amândoi vor fi su-

diţi, atunci nu are a li se cere și a plăti mai mult de cât acei câte
taleri doui ce eră canonisiţi do mai înainte. 1813 Iunie 28.
pd.
( Pecetea pd.)

Vel Logofăt.

(Cod. LXXVI pug. 489)
V. 4. Urechid.—Tom.

X.—Istoria Românilor.
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Prea Inălzate Domne,
După
făcut

anaforaua

atât

dumnâ-lor cinstiţilor

pentru cele

ce

boeri

sunt trebuinci6se

la

veliţi, ce chibzuind
Casa

podurilor

ai

mari, câţ

şi spre a avea irat mai mult, ca-să pâtă săverşi mai cu lesnire trebile
podurilor, aii adăogat să iea de la carele ce vin din lăuntru cu marfă
lipscănie i de la butci și carâte, saii de la ori-ce fel de sudit, fiind stă-

pânul

mărfei sai raia, fără deosebire,

câte

taleri

10, care chibzuire

a

dumnd-lor cu cale găsindu-se, s'aii întărit acâstă anafora de către Măria
Ta, dându-se după dânsul și luminate ponturi în mâna cumpărătorilor
huzmetului podăritului, de a stringe iratul podăritului, întocmai deci
eii după

cuprinderea

ponturilor

urmând

a strînge iratul, după

lipsite gâlcevuri având. cu cei ce până acuma

ce ne-

ati adus ast-fel de măr-

iură (cari? cine sunt? şi câte cară și de felurimi de marfă este? însemnarăm mai jos) împotrivindu-se de a plăti fiind sudiți şi dicând că
porunca Măriei Tale este, ca neguţătorii sudiţi, să nu se supere întru

nimic

de plata podăritului, dar cumpărătorii

ati cumpărat acest huzmet

-cu prostichiul acela, ce chibzuindu-se de dumnâ-lor boerii veliţi,
s'aii
„găsit cu cale şi după acela li s'a dat la mână și luminate ponturi
şi

nu numai lor se pricinuesce îndestulată pagubă,ci şi Casei podurilor
că ei opresc banii ce aii să iea de la numițiice ati udus ast-fel
de
martă, din" câștiul de bani ce sunt datori după contract să dea la Casa

„podurilor. Ci Măria Ta ne rugăm privind paguba ce se pricinuesce,
atât unei părţi câtşi alteia şi chibzuind să. dea hotărire în
ce chip
să se urmeze strîngerea iratului huzmetului podăritului, că
neguţătorii sudiţi se impotrivese şi nici întrun chip nu vor să plătâscă
după

- datele luminate ponturi, şi cumpărătorii după cuprinderea lor ai
cumpărat şi se păgubesc şi ei şi Casa podurilor.
Me
Manole Medelniceru, Nicolae Trăsnea 1313 Iunie 19.

Cară cu marfă lipţănie:

„5 Ioan Bacaloglu. *
10

phe Ap

2

Monsu

Letu Lipseanu..

Slip

:

.

...

. Constantin ; Sachelarie.
Sazanie.

..

..

.

2 Isaac Coen ovreiul.
Maro Arecalaitu (2).

Monsu

en

Barbau.

Costaforu. '-.:.:
Bogos Davidoglu.

de

Jan.

Hunţur Carabet..
:
(2 Chiriac Hristodulu.

i
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Cară cu mariă Căzăcească.

Zamfir.
luiul
1 Hristodulu la Han

„2 Gheorghe Delihaşa.
4 Chiriac Hristodulu..
2 Hristofor Manoil,..
5 cară cu marfă
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Anaforaua acâsta a dumnâlui Vel Vornicului al obştirilor întru
tâte fiindu-ne primită, o întărim Domnia Mea şi pe de oparte „0rân-

dum pe. . . . . . . II epitropal Cutiei.să mergă la Craiova, unde
poruncim ca prin ajutorul dumnâ-lui Caimacamului nostrude acolo,să
a împlini

urmeze

vile nemişcătâre

dreptele

avaeturi

ale cutiei milosteniilor de Ja lucru-

prin mezat, și prin riza—pazar, precum

cele vândute

mai jos se arată, iar pe de altă parte . orânduim şi însărcinăm pe
Constantine Oteteleşane, cu îngrijirea
Dumnâ-ta biv Vel Paharnice
acestor havaeturi de acum înainte, după mijlocul ce se
strângerei
arată mai jos, şi Dumnâ-ta Caimacamule al Craiovei să dai orândui.
„tului boer cuviinciosul ajutor: spre: săvîrşirea şi împlinirea aceștii

porunci. 1814 Ianuarie5
(Pecetea spd.)

|

A

RE

|
a

„1

a

i

Vel Logofeţ,

Prea înălțate Domne...

Insciinţez Inălţimei Tale, că Epitropia a luat curată sciință, că la
Craiova, prin mezatul stărostiei de. acolo,a cumpărat Dumne-lui cluJiianul, moşii, acareturi
cerul Haralambie de la paharnicul Stănuţă
a cumpărat un han
Goga
drept taleri 120,000, asemenea şi un' Mihal6.
și nu numai că
100,000,
taleri
drept;
de Îa clucerul Dincă Brailoiă,
cătuși de puţin,
e
Epitropi
la
trimis
s'aii
nu
uri
mezat
dintraceste două
torii, pocumpără
dă
ai
care pâte să facă peste taleri 10,000 ce sunt
se va fi sevîr-

parale ? la leii, ci încă nică de la alţi cumpărători, ce
leit de
şit acolo, mai vîrtos nici din .cele câte o para la.

la -vîndările

i, în. anul trecut
nemișcătre prin riza-pazar de la cumpărătorcare
la Epitropie câtuşi
trimis
sait
nu
S'aă dat irat noii de Inălţimea 'Ta,
iei, este sciută
milosten
Cutiei
starea
fiind-că
ci
de puţin de acolo;
şi iraturi
săracă
la
Inălţimei Tale multele cheltueli lefile ce se ;dau.pe că incă de la Maii
virtos
mai
nu se pot împlini,
ca deal de acestea
judeţele de
let trecut sati făcut poruncile ' Inălţimei Tale pe la t6tecii, ca de la
ispravni
la acâstă îngrijire Dumnâ-lor
obşte, ca să 'aibă
a prin riza—pazar să “aibă a împlini de la
achinit
e
vîngăril
tote
că nici-o urmare
cumpărător pe câte una para la lei şi se vede Râmnic, Greşi-ea
Slam
maii făcut, fără numai de la sud Olt şi
se deă luminată
să bine-voiască Inalta Inţelepciunea Măriei Tale, să
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poruncă, prin II epitropi, ce se va orîndui de la epitropie mergând
acolo, prin caimacamul Craiovei, să se împlin6scă atât havaetul de la

aceste două vîndări, pe câte
şi cele-l-alte vîndări, ce prin

două parale la lei de la cumpărători, cât
scumpă cercetare se va mai dovedi că

s'ait făcut prin mezat, de la bună

venirea

Măriei Tale încâce, pe câle

două

parale

acest

fel de madele ale Epitropiei de la care

la leii, și cele

prin

riza-pazar

pe

câte-o

para

la lei, de

la cumpărători să-i apuce să împlinâscă şi cu însciințare i cu fdie
anume iscălită de Dumnâ-lui caimacamul prin II epitropi să se trimiţă la epitropie, şi pentru ca să nu se mai facă catahrisis acolo la
se ajutoreză

hrănindu-se

săracii, pâte unii din Dregătoriii părţii locului, ori impovăraţi fiind cu
multe trebj, saii din amelie trece cu vederea acest fel de iraturi, de
șse va socoti şi de câtre Inălţimea Ta, să se orînduâscă asupra acestui
irat îngrijitor Dumnâ-lui clucerul Dinul Oteteleșanu ce este cunoscut
boer. cu vază şi suflet curat, ca ori-ce mezat se va face într'acele
9

judeţe saii în orașul Craiovei de acareturi „să
iea de la cump&rător pe câte două. parale la leii, asemenea și de la ceice
vor cumpără prin riza-pazar, după coprinderea poruncilor, ce mai nainte
s'aii
trimis de Inălţimea Ta, să dea la leii pe câte o pară, cari
prin ajutorul

căimăcămiei strîngându-i, să-i trimiţă la Epitropie însciinţând pe
t6tă lună urmarea ce se va face acolo asupra acestor madele,
ca
pentru cei

ce se vor îndărătnici la, plată prin anaforaua Epitropiei
către Inălţimea Ta să i se înlesnâscă stringerea acestui
irat de la cei
ce se vor împotrivi la plată; către acâsta ori la anafora
lele 'mezatu-

rilor, saii la zapisele ce se vor vinde prin riza-pazar
cercetarea
vîndărilor după orînduiala pravilei, Divanul Craiovei peste
sai
Dumnelor
judecătorii şi
adevereze

ispravnicii,

sineturile

unde

stăpînirii

se va întîmplă

acelor acareturi

să nu întărescă, sait să

până

nu

se va vedâ
iscălitura dumnâ-lui clucerului Oteteleșanu, că aii
plătit acest havaet
al milosteniei, iar cari vor face vîndări şi: cumpărători
tainice făr' de
cercetare şi adeverire de judecată şi făr” de a
plăti acest havaet, să
li se deă spre înţelegere că sunt. .... şi neţinut
e în sâmă la ori-ce

pricină

de judecată Li se vor întîmplă, iar hotărîrea cea
desăvîrşită
române a ce fase de câtre Inălţimea "Ta. 1814 Ianuar
ie4.
|
„* Cod.

LXX VI, pag.

Vel Vornic.

758.

VII. Iă, Ioan Gheorghe Caragea voevod i gospodai zemle Vlahiscoie.
” Avaeturilede mai jos, ca unele ce sunt iraturi
Cutiei milosteniilor, spre ajutorul şi mângăerea săracilor, poruncale
im
dumi-tale Vel
Vistiere şi dumitale Vel Logofete de ţeara de sus,
să
se
deă fie vătatului de visterie de suma banilor. avaeturilor ce vor
fi datori cum-

părătorii

meze

a lo

rusumaturilor
de

împlini

1814 Fevruar

(Pecetea
N
e

4.

spd)
|

negreșit

mai

jos. arătate

şi a le faco

a

_

_.

i

căruia

teslim

şi poruncim

la Epitropia

o
|

să

ur-

obştirilor.

Se

a
„Vel Logofăt...

.
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Prea înălțate: Domne,

Insciinţim Inălţimei Tale, că între alte cercetări ce 'am făcut Epitro-

pică obştirilor se vădi şi acâstă remăşiţă din anul trecut let 1813, neîmplinită până acum din pricina vremei, care se înseamnă mai jos: de

unde şi cu ce mijloc chibzuirăm de a se împlini, ca să pâtă şi Epitropia a întîmpină, atât lefile săracilor după catastihul?ce sati aşedat,
precum sai găsit cu cale, cum și lefiie dohtorilor şi ale altora, ialte :
__cheltueli ce se urmâză peste an, din porunca gospodşi cum va fi.

Ce

bună hotărîrea Măriei Tale.

Barbu Văcărescu

Radu Golescu Vel Ban, Isaac Ralot Vel Vornic,

Vel Vornic, Iordache

Ştirbeiii Vel Logofăt.

Slătinânu Vel Vornic, Vel Logofet . .. . Fotache
1814 Ianuarie

dijmărit la pungi

'Paleri 2,110 din

. .

29.

po

422

Dinu

câră de la casa răposatului Serdarului
„Din

torul acestui huzmet.

din

vinăricii

sciinţa canţelariei

taleră 5 la pungă,

saii de la cel ce va

se

sumă

câtă

Divanului,

de la

să se împlin6scă

Din oerit asemenea

va fi

să se

Cernăvodânu - cumpâră-

fi luat aceşti bani.

vîndut

cumpărătorul:

prin porunca

se va
cum

după

taleri 5 de pungă

fi vîndut

cochivechi după

la

huzmet, po

acestui

IE:

pd.
la

cochivechi,

de la

cumpărătorul

acestui huzmet, iarăşi după 'sciinţa canţelariei - Divanu-

cumpărătorul

acestui hurmet, iarăşi după sciinţa canţelariei

să se împlin6scă.
Jui, pe câtă sumă s'aii vîndut, po taleri 5 la pungă cochivechi, de la
la
vîndut
fi
va
se
cum
după
Din ocne asemenea
Divanului,
pe câtă sumă

po

s'aii vîndut

taleri 5 la pungă

să se împlinâscă.

opiei de
Anaforaua ce s'aii făcut la catastihul Epitr
la boerii
de
l
lnicu
Poste
taleri 10.155 prin dumnâ-lui Vel
venirea
la
de
elor
judeţ
i
vnici
ispra
- Drăcat caftane îi de la
iţe.
rămăş
niţi
lui Vodă până acum, ce aii rămas ne împli
:
(Cod. LXXVI, pag. $50).

VIII. 10 Ioan

Gheorghe

Caragea

a se împlini
cei ce au imMărici Sale
i
|

Voevod i gospodar zemle Vlahiscoie.

Vel Postelnic, să se facă cuviinPoruncim Domnia Mea.dumnâ-talea Cutie
i milosteniilor de la cei ar&împlinire a acestor avaeturi

ci6sa
ri ce sunt orinduite şi canonisite
“taţi în alăturatul catastih, ca nisce iratu
i
ie 1.
pentru ajutorul săracilor.—1814 Mart
Prea Inălțate Domne,

alte rămășiţuri ce are să iea Cutia
Insciinţez Inălţimei 'Tale, că între şiţă
şi dumnâ-lor boerii ispravrămă
milosteniei din anul trecut, sunt
let 1812 Decembre 30, ' şi
la
de
nică, ce ati fost orînduiţi pe la judeţe.
6ru un judeţ po taleri 50 cum și dumn
până acum, la fieş-care boer pent
alţii
iar
v,
hriso
gpd. avaet după
lor boerii ce saii cinstit cu caftaneă ispravnici, cât şi pentru dumnâ-lor
boeri
r
â-lo
(94
dumn
nu-s şi atât pentru
nuitul avaet, iată se
boerii ce s'a

cinstit cu caftane

și nai plătit obic

806
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însemnâză într'aceste foi anume; de la care fiind-că alt mijloc de împlinire nu este, am socotit (de se va găsi cu cale şi de către Inlţimea Ta),
să fie- luminată poruncă către dumnâ-lui Vel Postelnic, ca de la boerii
ce se vor fi aflând aici în Bucuresci, să se împlin6scă cu într'adins

mumbaşir,
iar de la cei ce lipsee pe afară în Englichia cu scrisori
dumnâ-lui Vel Postelnie către dumnâ-lor ispravnicii judeţelor să ale
se
facă împlinire de către dumnâ-lor sai de la însuși duma6-lor.. acei
boeri, saii de se.vor împotrivi să împlinâscă al fieş-căruia datorie
acest avaet întocmai după aceste foi de la scutelnicii dumnâ-lor din
şi
“trimiţându-se boerii cu fie la epitropia obştei se va da
ă de
primire la fieş-care judeţ saii cum so va găsi cu cale de adeverinţ
către Inălţi-.
mea

Ta.—1814

Februarie

22.

|
IX.

Ia

loan Gheorghe

Vel Vornic.

Caragea

Voevod

î gospodar

zemle

Vlahiscoie.

Prea Sfinţia Ta. Părinte Mitropolite, avaeturile de
mai jos arătate.
ca unele ce sunt iraturi ale Cutici milosteniilor spre
ajutorul și mângâerea săracilor, poruncim, ca negreşit să se
facă teslim la Epitropia
Obştirilor fără de altă zăbavă, cu urmare întocmai
precum mai „jos.
se arată
.-—1814 Februarie
„+ (Cond. 76, pag. 810).

4.

”

|

i

“(Pecetea

(Vel Vornic).

gdp.)

„Prea Inălţate Donine,
— Insciinţăm Inălţimei 'Tale, că între alte cercetări
ce

am făcut Epitropiei
Obșştirilor, se vădi şi acâstă rămășiță din anul
trecut
let 1813 neîmpli„nită până acum din pricina vremei, care
se însâmnă mai jos, de unde
şi cu ce mijloc chibzuirăm de a se împlini
ca să pâtă și epitropia a
întimpină lefile săracilor după catastihul ce
s'au aşegat, precum sai
găsit cu cale, cum și lefile dohtorilor şi ale altora
i alte cheltueli ce
se urmâză peste an,. din porunca gospod,
şi cum va fi bună hotărîrea
Măriei -Tale.—1814 Ianuarie 29.
|
- Radu Golescu Vel Ban, Isaac Ralet Vel
Vornic,. Barbu Văcărescu
Vel Vornic, Iordache Slătinânu Vel Vornic,
Vel Logofăt, Vel Logofăt,
Fotache

Taleri

10

Vel Logofăt.

De la t6ie cununiile

pate

20

Ştirbei

.

din

Bucurosel, însă

.

de la fieş-care boer

» .» al2-lea mână

mare

„să

„„.

dea

Sf. Mitropolie după.foile po-

|tropopilor dela mahala bani la Epi.-

5 „> >,» 3lea mânăşi neguţători tropie, cât sai
strîns pe anul trecut,
>.» tot ţăranul din oraş.
cumşi de acum înainte asemenea
m
=
urmare să se facă.
Dea

ISTORIA

Voevod i Gospodar zemle vlahiscoie:

Gheorghe Caragea

X. Io Ioan

Havaeturile
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de mai jos arătate ca unele

ce sunt iraturi.

ale cutiei

lor, poruncim . Domnia
milosteniilor spre ajutorul şi mângâerea săraci
a da mai jos. arătată,
etare
Mea dumnâ-tale Vel Spătar, ca făcând cerec

să le şi împlinescă fără de zăbavă
obştirilor.—1814 Februare 4.
(Pecetea spd.):

şi să le faci

Prea Inalţate Domne
Insciinţez Inălţimei

Tale,

la Epitropia

Vel Logofăt.

|

Se

teslim

ocă între alte cercetări ce am făcut Epitr

din anul trecut let 1813 nepiei Obştirilor se vădi şi acâstă rămăşiţă
care se îns6mnă mai jos, de
împlinită până acum din pricina vremei,
ni ca să pâtă şi epitroîmpli
se
unde şi cu ce mijloc chibzuirăm dea după catastihulce sai aședat,
pia a îmtâmpina atât lofilo săracilor.
lefile dohtorilor şi ale altora i alte
precum s'aii găsit cu cale., cum şidin porunca gospod şi cum vafi bună
cheltueli ce se urmeză peste an,
E
o.
o.
arie 29.
hotărîrea Inălţimei Tale.—1814 Tlanu
i
|
Radu Golescu etc,

“Taleri 170 de la 17
Inălţimei Tale către
orînduiţi pe la judeţe
anume după care să

din porunca
polcovnici de judeţe -po taleri 10,
câţi aii. fost
e
etez
cerc
dumnâ-lui Spătarul, să
re cu îdie
emb
Dec
ui.
utul
trec
până la sfîrşitul
â-lui să se
dumn
se împlinâscă acest havaet prin

De la tot căpitanul
frunte de pe afară pe
De la tot căpitanul
de pe afară po taleri

Asemenea să se plătâscă
de. căpitănie de
acest avaet prin dumnâ-lui
.
taleri b.
ul şi cu î6ie anume
de al doilea mână | Vel Spătarla Epitropie.
săi dea
-]
2 bani 60.

_deă la Epitropie,

este irat vechii

care

după

hrisovul

gpd. .

Vlahiscoie.
a voevod î gospodar zemle
XI. Iă loan Gheorghe Carage
ei
ele ce sunt iraturi ale Cuti
une
at
ătca
nâdum
im
Avaeturile de mai jos ar
unc
por
r,
mângăerea săracilo
milosteniilor, spre ajutorul şise facă poruncile Domniei Mele către îssă
ţi,
toniile spre
vâstră veliţilor Logofe
iţă catastihul pentru tâte hiro
ocele ce se
mijl
pravnicii judeţelor, ca să trim
ă
dup
acestor avaeturi,
a se face apoi şi împlinirea
:
aa
arată mai jos- 1814

Pecetea gpd.).
(pecetea sp)

Februarie'4..

IE

Prea înălțute Dâmne,

Vel Logofăt.
i

|

t Epitroîntre alte cercetări ce am făcu 1813 ne„. Inseiinţez Inălţimei “Pale, că
let
ut
trec
l
anu
stă rămăşiţă din
ă mai jos,
piei obştirilor -se vădi şi acâ
cina vremei, care se îns6mn
pri
din
*
um
împlinită până ac
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precum

s'a

găsit cu cale, cum

cheltueli ce se urmâză

şi lefile dohtorilor şi ale altora i alte

peste an din porunca

hotărîrea Inălţimei Tale.
Radu Golescu ete.

1814

Ianuarie
o

29.

gpd,, şi cum va fi bună
Ă

De la hirotoniile tuturor preoţilor şi
la 4 eparhii, de la sfinţii arhierei, însă. diaconilor
.
-

,

ce se hirotonisese

Să se facă luminată poruncă dp. pe
la toţi boerii ispravnici din 17 judeţe
ca să facă cercetare după catagrafia
ce s'aii făcut, câţi preoţi şi diaconi s'a
hirotonisit până la sfârşitul lui Decembre trecut şi făcându-se f6ie de la tâte

5 de tot preotul
2.60 de tot diaconul

judeţele să se trimiţă la Epitropie ca

după acele foi să se apuce iarăşi cu
poruncă gpd. părinţii arhierei ale câte

4 eparhii, ca să împlinâscă banii. --

XII. Jo 16n

Gheorghe

Caragea “Voevod î gospodar

zemle vlahiscoe.
de mai jos arătate ca unele ce sunt
iraturi ale Cutioi
milosteniilor, spre ajutorul şi mâng
âerea săracilor, poruncim dumnâvâstră veliţilor logofeţi, să se facă
poruncile Domniei Mele către
acei orânduiți meem

Avaeturile

arată.

1814

uri cu. asemenea
Februarie 4.

(Pecetea SpA).

.

Si

coprindere

precum

maj jos se

- Vel Logofăt.

Prea înălțate Dămne,
Insciiţăm Inălţimei Tale, că între
obştirilor, se văgi și acestă rămă alte cercetări ce am făcut Epitropiei
șiță. din iraturile anului trecut
ce
făcut de către înălțimea ta, şi
pentru a se împlini şi cu ce mijl s'a
oc însemnarăm

mai jos, ca să pstă şi Epitropia
întimpina, atât lefile săracilor după catastihul ce sai așed
şi lefile dohtorilor: şi ale altora at, precum s'aii găsit cu cale, cum
din porunca gospod. şi cum vu i alte cheltueli ce se urmâ6ză peste an
fi bună hotărîrea Inălţimei tale.
„Radu Golescu ete.
a

6

45
9

6

N

1814 Ianuarie 29,

bani

De

la tâtă pielea de Yepure ce ese
Să fie luminată porunc
afară din țâră să deă cumpăr
ă- | Inălţimei Tale către orândua
torul.
iţii meemuri, ce s'aiă orînduit
De la fieş-care şoc de sticlă
ce vin | decâtre Inălţimea Ta,
pentru
din ţeră străină, de la cumpărător.
| vîndările cele cu riza-pazar
De la tâtă oca de câră ce ese
afară | prin altă anatora mai
nainte,
din ţeară, de la cumpărător.
ca să îngrijâscă şi pentru
De la tot cotul de poştăv de
ţâră | aceste iraturi de a le împl
ce ese afară din ţâră, de la
ini
cumşi a le trimite cu catastih
părător. .
la
..
Epitropie.
|

o

a

[a

Caragea

Gheorghe

Ioun

jos

Avacturilo do mal

milosteniilor, spre

Mr

A ROMÂNILOR
ISTORI
.._..

voevod îi gospodar

arttate,

ajutorul

ca unele co

zemle

sunt

Vleluiscoie,

îraturi ale cutiei

şi mângâerea săracilor, orânduim

dumitale

Domni

Vol Vize

care le porunci
Mea po vătatul de Visterie prin cu urmare îintoemul precum mal joi
eşit
negr
tiero să so împlinescă
obştirilor, 1514 Pebruario 4.
so arată şi să facă teslim la pitropia
(Pecetea pd.)
Vel Lozulet,
XIII. Prea

Inalţate Dâmne,

t pie
intro alto corcotări co am făcu
1515
luseiinţăm Inălţimel “Pale, că
bet
ut
accată rămăşiţă din anul trec
jos
mal
tropiel obstirilor, 50 vei şi
mună
buse
se
vremet care

ina
neimplinită până acum din pric ăim de a so împlini, ca să potă si pie
zuir
chib
oc
at,
de unde şi cu co mijl
cilor după catastihul co pai ațed
tropia a întimpină atât letile săraşi letile dohtorilor și ale altora alte
precum s'aii găsit cu cale, cum din porunea apă. si cum va bl bună
cheltucii co se urmeză peste an
Inălţimei

hotărirea

Radu

Golescu

Tale,

—

1514

Lunuur

29,

ete.

de unul,
l din 17 judeţe, po taleri 50re trecut
nic
rav
Isp
31
la
de
0
1.10
eri
emb
“Pal
ut până la sfârşitul lut Dec
câți vor îi fost pe anul trectierier,să dea fâie cestractarul de câți nume
dupe sciinţa sanţelarici Vis prin dumne-lul Vel Vistierul, cu mumbarir
ai fost şi la ce județe, şi
se dea la Fpitropiee
pd să so împlincacă şi săilor ce sati făcut de la bună venirea Mării
Do la tâte caftanele boer r tul Decembre trecut, arăsi după fâia
lune
utelut Vol Vise
Pale şi până la sfârşitul
ă arhoudolozhie, prin dum la Epitropie.
dup
rul
dea
co va da cestracta
se împlineacă și ai Ko
tierul cu mumbaşir ppd să dat de la Vistieria pd nezuţătorilor pă
ea. Calemul cae
De la tote cărţile cere
a po taleri | de tâtă cart wau dat până la
ere
zah
eni„n
tru
pen
t
ten
i
men
lica Vistieriei câte cărț
panulul să de (sie după com trecut şi să dea si banit la lpitropie prin
sfârşitul lunel Iul Decembrie
ierului,
scirea dumne-lui Vel Vist
capanlăt, irat not, ce tă

uţătorii pământeni
“Pateri 600 de la toţi nep anul treci. Calemgiil capanulul ancmenra
în
a de la zei,
făcut do către Măria Tu
poruncă pp să se Smplineze

cu
să dea fâie de câţi sunt si
NIV.

Je

Joan

(ihcorahe

Cura

Vocroel i sjospoilar

semle

Vlhuhiacec.

iraturi ale Cutici
tate, ca unele ce tn,t vobniciza pe oo.
ape
joi
mat
de
e
ril
Avactu
şi mângăierea săracilor ţi foi edu mutare
milosteniilor, spre ajutorul
t logote
de la dunneelor velițiWa
nd
luâ
cit
Tenpiie canoinstul
im,
unc
por
ce
si
r acelora
ilo
tor
ecă
jud
ale
i
r
egumenilo
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havaet

al Cutiei, să urmeze negreşit a face împlinire, după cupri
nderea
jos, de la fieş-care şi să le facă teslim acele havaet
uri
ale Epitropici Obştirilor. — 1814 Fevruar 4.
|
,
„... (pecetea &pd)
|
„Vel Logofăt.

ce

se arată: mai

„De la toţi egumenii ce se orânduese la mănăstirile
Taleri -

40

.

-.

.

.

|

- de la tot egumenul ce se | : Dumnâ-lor
orânduesce la mănăstire | anume

20

„

de

ţării. |.

.

-

veliţi logofeţi să dea fâie

câţi

egumeni

s'au

făcut în
mare.
-..
anul trecut până la sfârşitul trecutului
de la tot egumenul ce se | Decembre
şi să împlinâscă cu mumorândues

mică.

„De la
câți vor
20 pe an
cutie po

ce la mănăstire | bașir.
-

toţi judecătorii departamentutrilor
avea I6fă pe lună de la taleri 50
la cutie, iar câţi-ati numai până
taleri 10; asemenea și judecătorii

de aici din Bucuresci, adecă
în. sus, să dea câte taleri
la taleri 50 I6fă, să dea la
judeţelor de pe afară și ai

spătăriei i ai agiei de aici, asemenea
dumnâ-lor veliţii. logofeţi să poruncâscă a: seste f6ie după condica
divanului şi să o dea la Epitropie
de numele fieş-căruia -judecător şi dupa
acea fie prin mumbaşir gpd
să împlinâscă de

Ia fieş-care numitul. havaef..

XV. Z5 Joan

Gheorghe Caragea

Voevod d gospodar zemle vlahiscoie.

„După cum aii găsit cu cale dumnâ-lo
r veliţii: boeri printr'acâstă
anafora, primită fiindu-ne, o întărim Domn
ia Mea, şi hotărîm ca întocmai să se urmeze. 1814 August 26.
(Pecetea

gpd.) .

.

„Prea 'Inălțate Domne,

După

luminată porunca

Măriei Tale

cs prin pitac ni s'a dat, că
milosteniei este orânduit a se luă şi
de
„la cci ce îmbracă domneseile Măriei
Tale caftane, după starea boeriei
de la cel dintâii până la col mai mic,
dar vădându-se de Măria Ta,
că nu se osebese cei halea din cei
facem chibzuire şi să arătăm Măriei paialâcuri, ni se poruncesce, ca să
chip vom găsi cu cale, ca teorisindu-seTale mijlocul îndreptării în ce
nizamul' îndreptării; arătăm Tnălţimei de către Măria Ta, să se deă
"Tale, că am făcut chibzuire şi
găsimeu, cale ca cei ce îmbracă
între alte venituri

duitul irat deplin,

ale Cutiei

după

paialâcuri, să dea pe

caftane de boerii halea, să dea
cum . este întocmit, iar cei ce se cinst orânesc cu

jumătate,

iar hotărîrea

rămâne

la Măria 'Ta.
Aa
Vel Ban, Barbu Văcărescu Vel Vornic, Cons
tant
in
Bălă
cenu
. Vel
Vornic, Constantin Filipescu Vel Logof
et,: Nistor Clucer,
-

1814

August.

Aa

Cond. 79, pag. 275.
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XVI. 16 Ioan Gheorghe

Caragea Voevod 3 gospodar zemle Vlaliscoie.

Priimită fiind Domniei Mele anaforaua acâsta a dumnâ-lui Vel Vornicului al Obştirilor, poruncim dumnâ-v6stră veliţilor Logofeţi, să se.
facă cerutele poruncă întru t6te: cele-l-alte cu asemenea cuprinderea,
precum mai jos se arată, osebit numai plata ostenelei celor orânduiţi
din

ca să le fie qeciuiala

deciuiala.

ce se va *strînge la

avaecturilor

fiieş-care judeţ, iar. nu deciuiala din 45tă suma. 1814 Ianuarie 22.
Da
Si
(Pecetea gpd.)

Prea .Inăljate Dome,
Insciinţez

Inălţimei

Să

.

tale, că din luminată

Măriei

Tale, ce

locului dumnâ-lui

paharni-

întărirea

iei
ati dat încă de la cinci ale: următârei luni la anaforaua şi Epitrop
în
fac
se
făcut;
pentru vângările acareturilor. nemişcătâre ce sai
ndu-se
orândui
ar,
riza-paz
şi
cinci judeţe ot preste” Olt prin mezat
îngrijitor la aceste

iraturi

acolo

în partea

acolo ai şi pricul Constantin Oteteleșanu, care poruncă primindu-se plată a ostenelei
vre-o
de
făr'
mit numitul boer ' îngrijirea acâsta
r ce se hrăasupra dumnâ-lui numai şi numai pentru folosul săracilo
a se orândui
cale.
cu
nesc de la Cutia milostenici, fără numai găsesce(afară
din Dolj
numai
acolo
de
„cei mai jos arătaţi boeri în 4 judeţe
aceşti
ască
orândui
se
să
-sale),
domniei
unde este a fi sub îngrijirea
numele
pe
Tale,
ei
numiţi boeri, cu osebite luminate cărți ale Inălţim
sâi pentru ori-ce
ui
judeţul
partea
în
e
fieş-car
iă
privegh
a
dumnâ-lor,
la acele judeţe,
zar
riza-pa
prin
saii
i
vînqare se va face prin mezatur
, adecă să împlinâscă
cu cuprinderea ce a fost mai sus arătata poruncă la leii şi de la cei cu
două
de la vîngările cu mezat pe câte parale
poruncindu-li-se ca
riza-pazar
fără de a
milostenie
vre-o unii

câte o para la leii de la cumpărător,
s'ai primit pentru
nu vedeă iscălitura numitului boer, că
ispravnicii, nică
or
dumnâ-l
iratul ce se arată mai sus, nici
i, aându-li-se
vândări
sinetul
eze
adever
nu
din judecători, să

acest havaet, oră-ce vândări
spre înţelegere de obşte, că de nu vor plăti să fie neţinute în s6mă, însă
sunt
şi cumpărături. achineta,se vor face
la leii de la bună venirea
parale
două
câte
pe
rile
mezatui
nd
cercetâ
Maiit încâce de când. s'aii
Mărioi 'Tale, iar paraua la leii de la trecutul sa, pe suma banilor co vor
făcut irat noi, şi fieş-care boer în parteaapururea să:se corespondari;.
stringe anume, de la cine, cu catastih
tin Oteteleșanu ca şi dumnâ-lui
Constan
cul
sâscă cu dumnâ-lui paharni
e judeţ ceea-ce se va stringe
iarăşi asemenea cu catastih de la fieş-car
d suma. ce se va adună
trimiţn
"să se corespondaris6scă cu Epitropia,
în semă drâpta acâstă. osteşi să li se plătâscă fieş-căruia ţiindu-li-se se va adună pe sema Epitronâlă şi drept 16fă dqeciuiala din ceea-ce
Inălţimei Tale,

Tnalta Inţelepciunea
piei; pentru care: să bine-voiască
atât pe numele aleşilor numiţilor
cărţi
cu a se face patru luminate
corespondenția paharnicului Oteboeri ot preste. Olt, ce sunt a fi sub
Olt pe: numele, boerilor ce

teleşanu, cât şi în 12 judeţe

dinedce

de

812
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osebi ş'ai ales de însumi la fieș-care judeţ, corespondari
sindu-se aici
cu Epitropia, cu chipul ce mai sus se cuprinde, porunc
indu-s
e şi dum.
n6-lor ispravnicilor, să li se deă tot felul mână de
ajutor
la
tte cele
ce se vor arătă că aii trebuinţă, făcându-li-se înlesn
ire la strîngerea

acestui havaet,

ca dâr

cu acest mijloc se va

pune în orînduială iratul
acesta a nu se păgubi Cutia milosteniei de unde
se hrănesc sumă de
sărăcime cu prisosul lefilor ce li se dă, şi cum
va
fi bună hotărîrea
Inălţimei Tale. 1814 Ianuarie 19.
Vel Vornic.

Bocrii ce sunt orânduiţi ot preste
S'am-Râmnic.

Gorj.

Pitarul

-

Vlădescu.

III Logofăt Vasile Moncescu.

Mehedinţi.
Romanați

Nica

Ol.

Polcovnicu Zamfirache.

„

Pitarul

Dumitrache

|

Berendeiiă,

|

„Boerii ce sunt orânduiţi în 12 Județe dine
oce de Olt. |
Slam-Râmnie.
Slugerul Dumitrache Borănescu.
|
Buzăă.
|
Săndulache Musceleanu, ce ai fost
sameş.
Ialomiţa. . .. . II Vornic Marinache Orăş
anu.
Saac. .
„. Anghelache Logofătul.
“Prahova. .
„
Paharnicul Boiarol, .
Dâmboviţa. *
Răducan Greceanu
„Argeş.
Medelniceru Ioniţă vnue părintelui Argeş |
iă.
Musc

el.
Vlaşca
„Teleorman.

„Olt,

Ilfov.

Ia

cu loc deschis. .

loan Gheorghe

Caragea
|

din condeiul mănăstirei: Strihăei

runcă a Domniei

|

Medelnicerul Nicolae Gigârtul.

i

XVI—IX. J5
Viahiscoie, |

Afară

Dumitrache II comis sin Arion.
Vistierul Hristache.
|
Slugerul Marin sameş. |

Mele)

întru

foraua acâsta a dumnâ-lui

tâte cele-l-alte

Vel

Vornicul

Voevod

i Gospodar

(pentru care

zemle
Ai

sai. dat

întărim Domnia

Mea

poana-

ui al Obştirilor. bez condeiul
de mai jos arătat al huzmeturilor
, ce se vând de la Divan prin
chivechi, ne fiind obicinuit din
Covechime, după care Prea Sfinţia
părinte i dumnâ-ta Vel. Vistiere:
Ta
şi dumnâ-ta Ve] Logofete de ţear
a de
sus, să daţi cuviinciosul

nizam
„ tocmai pentru tâte câte privesc și să îngrijiţi de a se face urmare înlici şi la a dumnâ-vâstră, şi cătreîn parte la. îngrijirea sfintei mitropoacâsta poruncim, Vătașe de Visterio
să împlinesci şi de la
,
sf. mitropolie rămășiţa banilor
ce se arată maj
Jos că este datâre la Cutie Şi
să faci teslim la Epitropia Obştiril
să se întimpine trebuineiâsele
or, ca
cheltueli.—1814 Ianuarie 5.
(Pec

etea gpd.)

-

“(Cond. LVĂXII, pag. 752).

|

Vel Logofăt.

|
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-

ISTORIA

Prea

ROMÂNILOR

813

Inălţate Done,

Insciinţez Inălţimei Tale, că
Obșştirilor ce sunt canonisite a
seel nu se pot împlini precum
din iraturi ce sait adăogat de

întrând în cercetarea 'iraturilor cutiei
se primi peste an văd că unele dintrânse arată mai jos anume, cum și unele
Inălţimea Ta anul - acesta irat noii la

cutia milosteinilor, neputându-de împlini cu alte mijilâce, după chibzugăsi
irea ce făcuiit se însemnară mai jos, cum să se urmeze, de se va adăosunt
săracilor
ce
lefile
pentru
Ta,
Inălţimea
către
de
şi
cale
cu
însă
şi din
gate anul acesta mai mult decât în anii trecuţi şi iraturile
aTale
Măriei
face
a
lipsiiii
nu
care
de
câte sunt nu se pot împlini,
28.
Decembre
Ta.—1813
Măria
către
de
cale
cu
găsi
se
cum
rătare, şi
Vel Vornic.

Din

îraturile vechă ce nu se pol împlini.
,

:

,

,

Taleri

va aduce
7700 de la 34 boerice se află rânduiţi prin judeţe, până nu 50 deun
taleri
po
ului
havaet
plata
de
re
adeverinţa epitropiei fieş-ca
de la Vistierie şi
ispravnic, să fie poprit din plecare, nici să i se dea a
de la Divan cărţie de isprăvnicie.
ie cumSă fie straşnică luminată poruncă săi răspunqă la epitrop

ite havaeturi;
părătorii huzmeturilor la vremea când răspund şi cele-l-a
ivă, dumîmpotr
urmând
nică să le dea cărţile până nu vor plăti, căci
bani.
aceşti
lor
dumnâla
de
n6-lor veliţii logofeţi să plătesea
neguţătorilor pămînDo la î6tă cartea ce se dă dela vistieria gpd.
lui să fie dator
capanu
teni po taleri 1 pentru iznea-zaherea, calemgiu
anume.
cine
la
de
h
catasti
să”i r&spunqă la Epitropie, cu
ce se hirotonisese la
De la tâte hirotoniile preoţilor şi diaconilor

prin sfînta micâte patru eparhii ale părinţilor archierei;să se strîngă
cu catastih
pie
Epitro
la
dea
să”i
şi
topolie (după cum ai fost obiciii)
po taleri 2 şi bani 60,
anume,

însă

după hrisov.

de

tot preotul po taleri 5 şi diaconul

Si

De la tâte cununiile

din politia

|

Bucurescilor,
|

Taleri

:

însă:
”

i

asemenea să.se strîngă prin
50 de la boerii cci mari.
mitropolie să se dea
sfinta
“A
10 de la al doilea mână.
pie cu catastih.
Epitro
la
|
tori
5 de la al treilea şi de la neguţă
e

1 de la prostime.
_De la toți egumenii
40 de la mănăstiri
20 de la mănăstiri

De

să nu li se dea cărţile de egumen
apână nu va aduce dela Epitropie
l.
havactu
s
deverinţă că şi-aii răspun
şi paele să se
ce se cinstesc cu ofichion halea
nu și-au

mari.
mici.

la tâte caftanele

ovânduiască mumbaşir
răspuns havaetul.
„De

a
îi
mănăstiri mară şi mici.
la
pe
ese
orându
se
ce
ie

ca să împlin6scă fiina-că cei mai mulţi
e

rilor de aici şi judecătorii.
la toţi boerii judecători ai departamentuînsă cei: cari au l6fă până

judeţe,
agici şi ai spătăriei i cei de prin

814
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la taleri 50, să dea po taleri 10 şi cei de
la “taleri 50 în sus. să dea
taleri 20, să li se, poprească din lefi
de
către zarafii vistieviel la .
darea lefilor și.să-ă răspungă la Epitropi
e cu catastih.
po

»

Jraturi: nouă
|
|

date în. anul acesta de către Inăl
ţimea
care nu se pot împlină.:

Ta,

Tot venitul mănăstirei Strihăei
care ai fost vechii irat al Cuti
se luaseşi acum prin hrisovul
ei şi
Inălţimei Sale în anul acesta
s'a 'dat
iar la epitropie, cu luminată
porunea Inălţimei Tale să se
ia de sub
„Stăpânirea egumenului, care
se află şi să se vîngă venituri
le pe s6ma
epitropiei.
Taleri bani

—.

6 De tâtă pielea.
de iepure ce
E
ese din ţeară.
acum. la vîndarea vămilor să
—. 6 Della tot cotul postav
de ţâră | se strige şi acestea a
p
se cumpără
"ce se lucrâză aici.
.
de către vameşi cu deosebit
„=> 45 De la tot şocul de sticl
e ce
preţ, care să se dea la epitroîvine din ţ6ră streină,
!
pie, fiind-că într'alţ chip nu
—. 9 De la t6tă ocaua de
se
eră ce | pât împlini.
___” ese din ţâră, -.
:. 600. — De la neguţătorii capanl
âi pamînteni. Calemgiul capanu
„
lui să-i
“oprâscă de la acei neguţă
tori fără de-alţă zmintelă
şi să-i
-Tespundă la Epitropie.
ii
”
5. —' dă la câpetenia de frunte
de afară ) să nu li se dea de Să
„2. 60 de la tâtă căpetenia
la dide a 2-a mână
"Van cărţile, până nu va
de afară,
a
-Ș aduce dela Epitropie o a2. — de la tâtă cartea de vătă
şie de ţideverinţă că aii plătit acest
:
gani.
havaet.
”

Din iraturile şedlelor.
8.446... — Ce sunt rămăşiţe

de la Sf.

Mitropolie din citertul Sf. Ghe
gheo trecut, care îi opresce
parte dintr'înşii pentru dasc orăli și
doftorii de prin eparhii şi
tii; pentru dascălii de princă alţii sunt rămăşiţă pe la mOnăs-

eparhii este luminată întă
dumnâ-lui Vel Ban Radu Golrirea
și dumne-lui Vel Vistierul
escu
Constantin Filipescu, ca
Măriei 'Tale la anaforaua

tâscă

să se plă-

din

chiar veniturile epar
tropioi, să se orânduiască mumhiilor, iar nu din cifertul Epibașir spre împlinire,

Za Ioan

Gheorghe

Caragea

Poevod î gospodar zemle

Vlahiscoie.

„Primită fiind Domniei
e anaforaua acâsta a dumnâ-lui
-Dicul al obștirilor, ponuncMel
Vel Dvorim Dumnâ-tale.
ca de nu vor cumpăra

Vel logofete
vameșşii de la cochi vechi şi de ţeara de sus,
acele iraturi 'ale
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Cutici, să se facă osebite porunci alei Domniei Mele de a se însărcină

ca să le caute

şi să le strîngă în credinţă pe sâma

precum

întocmai

(Pecetea

mai

gpd.) -.
a
|

Ianuarie

— 1814
jos se arată.

o

|

Cutiei cu urmare
i

:

15.

Vel Logofăt.

Prea Imălțate Dâinmne,
Insciinţez Inălţimei Tale, că între iraturile de mai jos arătate ce s'ait
dat la Cutia milostenici de la Inălţimea Ta în anul trecut, cu tâte-că în
trecutele gile. prin anaforua Epitropici s'aii chibzuit a se strigă osebi

la strigarea vămilor,
toţi din

strigare

să scie care

ca

să le cumpere

muşteriii

schelă

cu cuvînt

rămâne asupră-i,

va

de vamă

vameșşii, la care cea dintâiii

să depărtâză

vameşi

ca

să

că

nu

pot

atirdisâscă

şi la iraturile acestea ale milosteniei, pentru care iarăși dic, că de se va socoti de către înăltă înţelepciunea Inălţimei Tale, când în acea după
urmă nu le vor luă și acesta în. parte osebi prin cochi-vechi, să se
asupra vameşilor, cu osebite luminate poruncă la fieşînsăreineze tot
care schelă şi vamă, adecă pieile de epure şi e6ra asupra vameşilor
celor de pe la schelă pe unde ese afară din ţeară, şi șocurile de sticlă,
i pentru cotul de postav ce se luerâzăîn ţeară asupra. carvasaralei din
politie, şi toţi, pe t6tă luna, ori “prin isprăvnicaturi: saă prin sineşi
să se corespondarisâscă cu Epitropia. dându-şi socotâla osebi pe ceea
ce aii strîns dintraceste iraturi, şi să le răspundă la -Epitropie cu soco'cercet6lă în frica lui D-qeii, căci în urmă li se vor face şi osebite

tări, şi de se vor găsi cu sfeterismos, vor plăti îndoit;
va fi bună

cum

hotărârea
Ie

Ivaturile

noue

dat

Tale.

apoi

rămâne

— 1814 Ianuarie 13. *
Vel Vornic.
i

:

la “Cutia milosteniei.

!

!

Parale,

|
Da
De tâtă pielea de epure ce ese din]
e
schel
prin
de
ii
vameş
Ja
|
ţeară afară să plătâscăcumpărătorul.
ui
|!
De tâtă oca: de câră ce ese afară

2
3

ce s'aă

Inălţimei
|

din ţeară, să plătâscă cumpărătorul.

15

l ă ce vine din
de sticl
Do'tot şocu
scă neguţătorul:
plătâ
țară străină să
|

.

ce le va aduce.

lu2 De tot cotul de postav ce se cumscă
plătâ
să
" _crâză aici în ţeară
a
.. .
-părătorul..
Ia Ioan

Gheorghe

Caragea

la carvasaraua politiei . '

Voevod î Gospodar zemle Vlahiscoie

pe al nostru e...
Cât pentru cei ce se află aici, oriniduim
se va da de la Epitropia Obştia şi poruncim, ca după f6ia ce

cărui

-

816

E

:

“Ve

A. URECHIĂ

rilor, să împlinâscă negreșşit orânduitele avaeturi
şi să'i facă teslim la Epitropie, iar pentru cei ce se devorla cei ce sunt dator”
fi aflând pe afară
poruncim dumnâ-vâstră Veliţilor Logofeţi de țeara
de
sus și de jos, să
se facă straşnice porunci ale Domnici Mele
către ispravnicii judeţelor,
iarăşi după f6ia ce se va da dela Epitropie, ca
să împlin6scă negreşit
avaeturile ce vor fi datori şi să le trimiţă aici
la
Epitropie, cărora să le
dea isprăvnicii a: înţelege, că de nu vor
plăti nică acum, să scie că li
se trimite mumbaşir cu grei treapăd..—18314 Iulie
21.
(Pecetea

“(Cond.

gpd.)
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Vel Logofăt,

85,

Prea Inălţate Domne,

Cu al doilea plecată anafora însciinţez
Inălţimei Tale, că Epitropia
este î6rte stenahorisită la răspunde
rea lefilor săracilor şi dohtorilor
politiei i cişmigiilor şi altora, din
pricină că aro să iea r&măşiţă din
avaeturi peste taleri 3.500 şi nu se
pot împlini, care rămășiţuri cu
catastih curat, anume în trecutele
dile, s'au dat dumnâ-lor Veliţilor
boeri, de s'aii teorisit, Şi dumnâ-lor făcâ
nd Inălţimei Tale anaftora, cu
arătare, că de nu se vor împlini
acele rămăşiţuri nu are Epitropia
de
unde a răspunde lefile săracilor, până
acum nu s'ati făcuţ nici o energhie de împlinire; pe trecuta lună
lui Iunie, (din neajungerea banilor)
lefile nu s'a dat, fără numai la
prea puţini. Iată se apropie şi
sfârşitul lunci aceştia lui Iulie pe
care
tropia să răspungă aprGpe de taler aceste două luni este datâre Epii 1.400 şi Epitropia alți bani nu
are,
fără numai aceea ce se adună
din di în di şi din avaeturile cafta
nelor
care pe de o parte se string şi
pe de o parte se dai iarăș lefaş ,
ilor
celor ce n'a apucat să-și iea
l6fa pe trecutele luni a lui April
ie şi
Maiii. Ci se bine-voiască milos
tivirea Măriei Tale, de a se
orîndui
mumbașir pentru împlinirea acelo
ce va da de la Epitropie, ca să r rămășiţuri, după catastihul anume

se facă împlinire prin strașnice luminate porunci cât mai în grabă, căci
de nu se va face împlinirea acestor rămăşiţuri Epit

ropia nu are alt tacat de răspunde
re, în vreme
ce se află: şi dat6re, atât cu zapis
torii ce este datâre din banii. clirode la trecutul Martie, cât şi alte aanomilor ce sunt depozitonla Epitiropie, şi din banii Cutiei şeGlelor,
cu cari sai împrumutat pentru
dare
lefilor lunelor trecute, după cum
-s'aii vădut şi de către dumnâ-lora
Veliţii boeri, socotâla ce ai daţ
fi bună hotărârea.— 1814 Iulie. Epitropia în trecutele dile, şi cum va
o
Ei
Vel Vornic.

XĂ

16 loan

Gheorghe

„După 'aretarea

Caragea

ce ne face prin

Voevod i Gospodar

zemle Plahiscoe.

tr'acâstă anafora dumnâ-lui vel
nicul al Obştirilor, poruncim dumn
vorcile Domniei Me'e către ispravni â-tale vel Vistiere, să se facă poruncii judeţelor, ca să dea orânduiţ
ilor
meemuri ai Epitropiei, de la fieşcare judeţ câte doui slujitori pe săp-

ISTORIA ROMÂNILOR

.

SI

tămână de a se sluji cu ei la strîngerea orânduitelor iraturi ale Epitropiei;
către acâsta poruncim şi dumnâ-vâstră veliţilor logofeţi, să se facă osebite porunci ale Domniei Mele către :numiţii:meemuri, ca ori-câţi bani
vor fi având strînşi până acum din iraturile Epitropiei, să-i -trimiţă
făr'de zabavă

cu f6ie

la Vornicie.

anume

— 1815 Ianuar

(pecetea gpd)
Prea

Inălţate

Dommne,

Insciinţez Inălţimei
obştirilor,

am

6. .

:.. "Vel: Logofăt.

şi intrat

'Tale, că încărcându-mă
cu psrierghie

cu dregătoria Vorniciei

în' cercetarea a tuturor iraturilor

cu
şi cheltuelilor Cutiei milosteniilorşi văgquiii că din vremeîn vreme ne
sunt
câte
puţine
iestatornicia lefilor întru cerere cum şi'veniturile:
şi din
stringându-se t6te la vreme, nu esto:cu “cuviință a.se tăcea,
virtutea

t6tă
«partea mea, sluga Măriei-Tale, cela ce: din râvnă şi din
vechime este
din
ce
dregătorie,
acâstă
stare:
bună
în
pune
se
voiesc a
la. care

alcătuită

spre

săracilor, . căci afară .din

mîngâierea

am privit, precum

şi dumnâ-lor

veliţii:boeri

cele-l-alte

de:obşte prin anafora

în

pe larg la 'tâte, dar am vădut
trecutele gile. aii arătat. Inălţimei “Tale
sunt orâncă de la cei mai jos ar&taţi boeri, ce încă. din anul trecut
ale Cutiei,
iraturi
întâmplătârele
tote:
duiţi cu cărți pd, ca să adune
s'ar şi mul-

carii
precum sunt porunciţi şi să le trimiţă la Epitropie, adună, dar :s'ail
i s'ar
ce
:dece
din
:deciuiala
cu
slujbă
pentru
țămi
din pricină, că apururea face
folos după la dânşii,

vădut prea puţin
însciințări, că făr'de

Gmeni

adună, căci de la dumnâ-lor

trepădători : într'acâstă
boerii ispravnici

nu

tv6bă nu se pâte

văd

nici-un ajutor;

se face luminate porunci
pentru care să bine-voiescă Inălţimea Ta orăa să le facă câte şase Gmenii
către dumnâ-lor ispravnicii judeţelor şi
stringerel acestui
din .cei făr'de paguba Vistieriei a fi în posluşania
orânduiască pe
se
li
să
negreşit
sait
irat, pe lângă orânduiţii boeri,
ai. judeţului, făcându-se şi către
tâtă. s&ptemâna câte doui slujitori de
poruncit6re, ca să trimiţă
orânduiţii meemuri osebite luminate cărţi
de acum înainte. darea

cum ȘI
ceea:co va fi având adunaţi până acum,
Ipitroplei, către acesta
partea
în
Gmenilor spre ajutorul posluşaniei
veliţilor. boeri
dumnâ-lor
la anaioraua
să se dea şi-luminată hotărîre
dumnâ-lor cu
-găsit
ai
cum
după
în ce chip este.a se face urmare,
12.
Decembre.
Ta: — 1815;
cale, iar hotărîrea rămâne la Măria
Vornic.
„Vel
ut
RE
|
|
i
a
983),
pag.
VXXVIII
(Cod.
od 4 gospodar:zemle vlahiscoi.
XXI.IT Ioan Cheorghe Caragea voev
'
cerle Vel:Spătare, să faci scumpă
Poruncim 'Domnia Mea dumnâ-ta trecut al: Cutiei-milosteniilor şi de
cetare pentru acest avaet din' anull Logofătul trecutei spătării numai
Niţu
de
se va dovedi că:aii luat.acel
sau. poleovnici, atunci, să împlinesci
tani
căpi
ut
“de la doi trei măcar
trec
anul
din
e:
ciil
ovni
polc
şi
ile
tăni
la dînsul .avaetul pentru tote căpi
al Obştirilor, iar dove-

şi să le facă teslim. la dumn6-lui
V. A. Urechiă.— Tom.

Xe—Istoria

Românilor.

Vel Vornic

52

818

-

_

-
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dindu-se că n'aii luat numitul Niţul acest avaet de la nici unul
din
polcovnici, sait căpitanii anului trecut, atunci prin mumbașirul spătăresc să-i împlinesci

după
1815

suma.de

Ianuarie

dumnâ-ta

de la însuşi

acei

polcovnici

şi căpitani,

mai jos arătată şi să-i faci teslim la vornicia obștirilor,

21.

o

(Pecetea gsp.)

Cod. LXĂVIII,

p. 246.

|
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Prea Inălțate Domne,

Insciinţez Inălţimei Tale, că între condeile
obştirilor, ce prin zapeilâcul c6uşului de 'aprodi,rămăşiţelor Epitropiei
cu luminat pitac este
:mumbaşir a le împlini se află și condeiii
de rămăşiţă al polcovniciilor
şi căpităniilor din anul trecut, însă de. poleo
vnie po taleri 10 şi de
t6tă căpitănia de frunte po taleri 5, iar
căpitănia cea mică po. taleri
2,60 bani, în tot chipul sati făcut mumbaşirlâ
c dumnâ-lui Vel 'Spătarului,

ce ai fost

în anul

trecut, şi mijloc

nu este dea se împlini nici
un ban de la polcovnicii căpitani drept ăvaet
aii dat alăturata f6ie pentru toți polcovnicii ul Epitropiei, fără numai
şi căpitanii ce aii fost în
anul trecut; osebit am adus înainte şi
la -calemul Spătăriei, şi iarăşi asemeneape Niţul, Logofăt în anul trecut
arătare făci că n'aiă fost împlinite nici un ban pentru Cutie. Drept aceea
ca să nu mairămâe Cutia
săracilor isterisită de acest avaet de se
Ta să se facă luminată poruncă către va socoti şi de către Inălţimea
dumnâ-lui Vel Spătarul îndatorindu-se şi Niţul Logofăt a merge la Spătă
rie şi îndreptând pe unde
se :află aceşti polcovnici și căpitani,
dumnâ-lui Vel Spătarul să împlinâscă deprin porunci şi mumbaşirlâcul
tani, ce aii fost în anul trecut suma banil la toţi.acei polcovnici şi căpi“să-i teslimatisâscă la Epitropie în trebu or datoriilor și fără zăbavă
ința lefilor săracilor, iar hotă“rirea rămâne la Măria Ta. — 1815.
Ianuarie 18. Mihalache Manu Vel dvornie.

XXII. I& Ioan Gheoryhe Caragea
Poruncim

podurilor,

Domnia

Mea,

să dai nizam

Voevod i gospodar zemle Viahiscoie.

serdare Nicolae

cumpărătorului de

Trăsnea, epistatule al Casei

venitul podurilor din Bu-

vin aici în politia Bucurescilor
find-că dintr'un început acestea pentru hrana
nu aii fost
venitul

şi îndestularea obştiel,
supuse la dare pentru

podului, precum se vede în cata
logul săii ce'l are, pentru că
s'ar fi îndatorat şi acestea la
plat
ă
precum sunt cele-l-alte. puse,
“urmă să fie şi acestea, nică în cuvi
ntul
ce
gice de la sfirșit, că şi de
la carăle ce vor veni cu alt-f
dea de tot carul po taleri unul,el de mărfuri care nu sunt numite să
iarăşi nu se potrivesce căci el se
drăznesce de iea de la acest
înfel de lucruri de la parale opt
până la
parale. 20, vrând cu acâsta să facă
de

obiceiii de dare, iar mai vîrtos în
-

819
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hotărîrea obştâscă 'ot let 1809, care s'aii întărit de Domnia Mea, ap&pătâre unele ca acestea a nu se luă cu.nici un fel de.numire parale
saii lucruri, precum şi la

cele

ce sunt orânduite la dare

să nu câră

de
şi să iea mai mult de cât este orânduit, căci dovedindu-se cu cât 1].
rie
Decemb
1815
puţină urmare în potrivă, strașnic se va pedepsi.
Si
e
pl
ă
(Pecetea gpd.) .
Logofăt.
„Vel
i
.

fila 23 î.v.

Cond. LĂXIV,

aa

Vlahiscoie.
XXIIL. Jâ Ioan Gheorghe Caragea Voevod i Gospodar zemle
Poruncim

Mea

Domnia

dumi-tale

Vel Vistiere, ca de nu va fiavând

r aceşti bani în
acum Vistoria mijloc de a plăti la. Cutia milosteniilo
25.
natură să i se deă pecetluituri. 1813 Martie
Vel Logofăt.
i
.
(Pecetea spd)

Prea. Inălţate Domne

opiei este de se dă
Insciinţez Inălţimei Tale, că după hrisâvelelunaEpitr
Cutia milosteniei,:
la
tâtă
pe.
500
i
de la Visterie po câte -taler
i
Domn ce au stătut după
care este irat vechii legat de câtre luminaţii
ă şi acum din

urmat şi se urmâz
vremi, pentru lefile săracilor, ce s'au
După datorie nu lipsesc cu
taţi.
scăpă
porunca Iuălţimei male la cei
Inălţimei Tale câtre scăpătaţii
aducere aminte, ca să se reverse mila
luminată poruncă către dumnâce se hrănesc din Cutie; spre a se dacâte
taleri cinci sute pe.cinci luni,
Imi Vel Vistierul, să răspundă aceşti
stăpânirei Inălţimei Tale, urmânde la Octombrie, din-qiua uminatei
(precum am dis) lefile săracilor du-se pe t6tă luna, ca să se întîmpine.
hotărîrea rămâne:

Epitropiei, iar
şi a altor multe curgătore cheltueli aleMarti
|
_
e 25.
1813
Tale.
la milostivirea Inălţimei
Moscu
Ioan
a
N
i
Cond. LXXIII, pag. 370..

NAIV. I5 1oan Gheorghe

Mea

Intărim Domnia

e Vlahiscoie.
Caragea voevod i gospodar zeml

aacestui irat..al vorniciilor de prip dumi
ncim
poru
şi
00
28,5
i
de taler

vîndarea

jos,
Mele
suri cu preţul ce se arată mai
sus, să se facă cărţile Domniei
de
ară
'Țe
de
fete
atul
căut
tale Vel Logo
ru
pent
numele cumpărătorului,
|
după condica Divanului, pe 30.
a
P
ie
acestui huzmet. 1813 Mart

(Pecetea sp

„Vel Logofăt.

)

N Prea: Inălţate:

Domne

m

Aa

din 17 jupentru vorniciile de a pripasuri
Tnsciinţez Inălţimei "Tale unc
se vinde prin cochii
ă ce mi s'aii dat

deţe, că după

luminata

por

PUA

820

0,

A» URECHIA

vechi, ai eşit. mușşteriii. de cât toţi cu preţ mai mare, prin țidulă
dumnâ-lui Bimbașa 'Taca cu taleri 28,500, carele are şi chezaş
gazdă

cu destoinicie spre respunderea
acest preţ găsindu'l şi însu'mi cu
sprea se dă poruncă, să se facă
loe deschis de numele slujbaşilor
cumpărăt
la căutarea
or

acestei

Inălţimei Tale. 1813 Martie
.

ciierturilor de bani la vreme, care
cale, să bine-voiesci Inălţimea Ta,
cărţi pe 17 judeţe după obiceiii cu
ce se vor orânduide câtre numitul

slujbe

28.

şi cum

va fi

Ioan

Cond. LXXIII pag. 441.
_XAV.
"

Rîvnă

Hrisovul

desăvârşită având

Domnia

de folos, de trebuinţă şi pod6bă
Bucurescilor,

unde

este

bună

Moscu.

Casei podurilor.
Mea

dea

pune

în faptă câte

aceștii de Dumne-geii

și scaunul

hotărîrea

Domniei

sunt

păzită: politie a

că tr6ba podurilor mari a aceştii politii este Nâstre, drept aceea find
una din cele mai mari
şi delicate, care din vechime se află sub
zaptul şi îngrijirea Epitropiei
Obştirilor şi iraturile, podurilor fiind amestecate
cu ale Cutiei de milostenie, se cheltuiă

veniturile în alte trebuinţe ale Cutiei, şi
aşa la facerile podurilor din noi i la alte merem
eturi lipsiă cheltuiala cea trebuinci6să, din care pricină în let 1801
la prâstă stare şi derepănare, când atunci şi 1802 ajunseseră podurile
, cu sfat de obște şi prin hotărire domnâscă, s'aii deosebit Cutia
podurilor cu iraturile ei, făcându-se :Casă osebită şi cu obraze rându
ite osebiţi .epistaţi şi purtători

de grijă, ca să strîngă iraturile Şi să chelt
uiâscă numai la trebuinţele
mari cari sunt sciute Şi să ţie
catastih curat, a da socotălă;
care iraturi sunt acestea: venitul podului
din Bucuresci i încăreatul
Şi descăreatul

. podurilor

buţilor din Bucuresci, venitul podur
ilor de la Călugăreni i Falaştoaca ; geciuiala milelor
„mOnăstirescă câte o para de leii
la lefi, qeciuiala cărămidilor i a olane
lor și a nisipului taleri 750 de
la Mai-mare bașa, Şi cincă sate scutit
e de angarii, numai birul lor să”]
plătâscă casa podurilor Şi acesta
saii păzit până acum, aflându-se
cu
acâstă epistasie însărcinaţi
doi 6meni aleşi, cercaţi şi cu bun
ipolipsis,
din

cari unul ţine Casa .şi este încărc
lipsia, iar altul cu îngrijirea, facerea at cu t6te veniturile i cu dosoi dregerea şi curăţitul podurilor.
Acum fiind că cheltuiala lucrului icumpă&rat
ul cherestelei s'a scumpit şi
nu se ajunge iraturile .ce ai

fost până acum, vrând dar Domnia
Mea ca
pentru un folos obştesc,să facem
un ajutor la irat, şi să se găsâscă
mijloc pentru mai bună întemeere
un
la facerea podurilor ; de aceea am
orânduit

domnia mea la dumne-lor veliţii boeri,
anafora de'la 13-ale lula carăle cu marfă i de
alişveriş i de la încăreatul şi descăreatul
buţi
lori
de la vitele ce trec pe
podul ot Feleștâca Şi Călugăreni, sai
făcut'prostichiă, care l-am primit
Domnia
și prin
nei lui Ianuarie, ne-ai făcut arătar
e, şi mai întâi de
alt

Mea şi l-am

întărit a se urmă,

trecându-se în dosul acectui
hrisov pe anume. Asemenea şi
la vama cărămigilor ia olanelor
Nisiparilor ce întră în Bucuresci
şi a
şi eră orânduit de se luă din
dece,
bani unul, se întâmplă.
gâlceviri şi pricini, gicând că cum
ati călcat

S21
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te să
de aceea s'aii hotărit ca 'de acum. lînain
po podul Bucurescilor,igei.
din locul unde se face, după preţu Bucureso ica qeciuială cărăm

scilor şi de la pământeni

şi de la sudiţi,

atât din prejurul Bucurescilori

cii şi
de la Giulesci, i Colentina, i Cotroceni,i Livedea Vlădicăi, i Dudes
ale.
mahal
prin
saii
i
podur
pe
ori
esci
Bucur
în
aduce
Văcărescii, care se
iarăşi
rămâe
să
ari
Cinci sate ce sunt aşegate cu casa podurilor a fi podin
la Vistierie;
po lude 43 și jumătate şi atâta să plătâscă Casa podurilorludele ce s'ail
iar
,
ţeară
în
lude
alte
i:pe
vrem
dările ce vor fi după
gi aiă să fie amai sporit după vremi să se mai ridice, cum şi de alte podve
şi 30 UrșĂ,
bune
i
podin
100
câte
păraţi şi fieş-care lude să aducă pe an
fiind-că pentru mai bună

întemeere a patru poduri

mari domnesci,

care

Iaşului, adecăsă se
sai găsit cu cuviinţă a se face după făptura podurilor
acum, căci trăesc
sunt
um
prec
zişul
pue podinile în lung iar nu de-a curme
polcovnicu
peste
ca
este,
ce
inţa
trebu
după
mai. mult; pentru acâsta dar
de meşteă
sciinţ
cu
om
de pod cu podarii să se 'orânduiască şi unşi bună
podinilor,
rea
aşeda
ilor
şugul dulgheriei, pentru. facerea podur
ce sunt
erii
dulgh
din
eri
dulgh
de
şi.80
carele să aibă lângă. dînsul
câte
intre
să
cari
din
ă,
posluşnici pe la boeri, ori iamaci, saii din birnic
nici,
nedaj
adecă
ţi,
apăra
fie
să
20 pe stpt&mână la lucrul podurilor, şidându-li-se de la Casă şi emeclic
cum şi scutiţi de podv6de şi angarii,
10 parale, cu cari acești
când vor fi la lucrul podurilor pe gi câte
să lo câră acei câte ta-.
nică
a,
dulgheri să nu aibă amestec Mai-mare-başsă fie sub ascultarea celui oleri 3 parale 20 pe an pentru isnaf, ci ales de vrednic și s'at orânduit
rânduit asupra lor; la caro w6bă sai să i so dea de la Casa podurilor
a
Paraschiva proin Mai-mare-başa, cărui
ostenâla şi slujba lui; asemenea
u
pentr
30
taleri
câte
lună;
pe
şi 1stă
fie apăraţi de ori-ce îel de angarii,
şi podarii carii sunt nedajnici, să
13 ai proviantului, ca „unii ce
cărora să li se erte şi acel: câte taleri la poduri; şi pentru alegerea i
de
sunt trebuincioși şi scutesc apururea
făcut osebit pitacul Domniei Mele
aşedarea acelor.80 de dulgheri s'ai
acestă o-

u a se păzi tot-deauna
unde anumeşi cât:să se iea? Şi lapentr
bună întocmire, am adeverit
mai
rânduială şi a se pune podurile
nâstră iscălitură şi pecete i cu
hrisovul acesta cu. însăşi Domnesca
fii: Gheorghe Caragea voevod,
credința prea iubiţilor Domniei Mele
ţi și cremartori fiind şi dumnâ-lor cinsti
FiliConstantin Caragea voevod,
antin
Const
pan
Domniei Mele:
vel
dincioşi boeri veliţă ai divanului
Ralet
Isaac
pan
ban,
vel
Golescu
pescu vel vistier, pan Radu
rie Ghica vel logofet,
vornic de ţeara de sus, pan Grigo de: ţara de jos, pan
c
vorni
pan: Barbu Văcărescu, vel
Istrate Creţulescu vel.
coviţă: vel vornic al 3-lea, pan
logofăt de ţara de jos,:
pan Iordache Slătineanu vel
vel vornic de

de ţeara de sus,
Dumitrașco Ravornic al. 4-lea,
pan Constantin

politie, pan MiSuţu vel hatman, pan Mihalache Manu : Vlăhuţă vel postelnic, pan
Constantin
r vel
halache Suţu vel spătar, pan
al străinilor pricini, pan Nestovi vel
ăt
logof
vel
Scana
Atanasie Hristopol
che
Iorda
dat vel căminar, pan
şi
clucer, pan Aleco Mavrocor
rie Ghica vel logoiăt de. ţara de a sus,
Grigo
pan
vnic,
comis şi Ispra
Dome
anul întâi dintru întâla domni la anii de
Sai scris hrisovul acesta în
Mele Bucuresci,

Domniei
niei. Mele aici în oraşul scaunului.

829
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la zidirea lumei 7321, iar de la nascerea

torului nostru
Cât

da până
acuma

taleri

2
1.
2,

:

Isus

Hristos 1813 Iunie

Adaosul ce se
face

bani

taleri

—

8.

60
—

bani

—

-

4-60
6. —:

— . 6:
—
12
—. 30

—
-3
—.
18
90

Cât să dea ae
acum înainte

taleri

„10:

|

e
»

"6,
“8.
—

»„

Domnului

—.
Îi

a

bani

a

D-deii şi mântui-

22, de Chiriţă logotăt de divan.

-

—

:

E

|

Carul cu marfă de Lipsea Și

. —
—
„_*
9
80
—

butei.

--

cc

„Carul
marfă eu
deţâră Leşâscă.
Carul cu martă de țâră Căzăcâscă,
|
Vadraderachiudeadeici
ţâră.
Vadra de rachiu strein.
De la carele ce vin în Bucuresci şi nu sunt numite la f6ia.
podurilor,

asemenea

şi

când.

vor sc6te neguţătorii din Bucurescă vin şi rachiii afară la
țeră, saii la altlocstrein, pentru

2.

60

- 3.

60

2.
2...

—

3.

60

1.

—

4.

60

—

l

—

3.

—

60

Il

—

3.

60

L

—

2.

50

:

—

|

|

2

—

1

—.

vin în pivniţă mare.
Scosul

unei

asemenea

din asemenea pivniţă.

“Descăreatul

unei

buţi

cu vin la pivniţă mică.

buţi;

|

mari

Scosul unei asemenea buţi,
din asemenea pivniţă.
60. Descărcatul unei buţi. mari

|

1.

1.

neguţătoria lor, să dea totaşă,
de car taleri unul..
Descărcatul unei buţi mari cu

2

cu vin în magasie.
Scosul : unci asemenea
din magasie.

buţi
i

Devită, pentru vaci, bivoli şi:
catâri, co trec pe podul ot Feleștâca şi Călugăreni.

Pitac prin care se însărcinâză Para
80_dulgheri dintre scutelnicii boeresci, schiva proin mai-mare-başa cu
Fiind-că prin hotărîrea Domniei Mele,pentru lucrul podurilor.
ce s'aii dat la anafora dumn6-lor veliţilor boeri după care s'aii
dat ŞI hrisovul Domniei Mele de
întărire. pentru buna întocmire a podurilo
r mari din Bucuresci şi pentru iraturile ce s'au mai adăogat,

Paraschiva

pra

proin-mai-mare

lucrului podurilor,

başa,

cu opt-deci

între alte se cuprinde și acesta,
ca
ce s'ai ales de vrednic, să fie:
asu-

dulgheri, ce i s'aă orânduit dintre dulgherii ce sunt poslușnici pe de
la
boeri
, ori iamaci, sai din birnici,
din care să intre câte 20 pe septemân
ă la lucrul podurilor, care să
fie: nedajnici cum şi scutiţi de podv
Casă și emeelic: când vor fi la: lucrul âdă şi angarii, dându-li-se de la
podurilor, pe qi câte qece parale:

care aceşti dulgheri să nu aibă

amestec Mai-mare-basa nici să le câră pe an pentru

dou&-geci

acei câte taleri trei, parale

orânduit asupra

823:

”

ISTORIA ROMÂNILOR.

isnafci.să fie sub

alegereai împlinirea ,

lor, și pentru

celui
vel Visacestor dulgheri am orânduit Domnia Mea pe dumnâ-luidinbivposluşni
cii
alegând
care
or,
tier Ioan Moscu nazirul Casei poduril

ascultarea

să în-.
boerescă i din alte bresle, ne-aii şi arătat cu anafora, precum e al po-:
dvornic
semn6ză mai jos; de aceea poruncim dumnâ-tale. vel boerescă şi din
Jitiei, ca cei ce se văd însemnați mai jos din posluşnicii
proin-maiori-ce alte tagme, luându-se, să se facă teslim la numitul precum se
Paraschiva,

başa

mare

care

cu

să

are

datoria

urmeze

sa

1813 Iunie 28.

cuprinde mai sus. Tolco pisah pd.

Dulgherii ce se dai la slujba podurilor.
“
al luminatului beizadea Caragea.
din opt ai Mitropoliei.
i
Râmnic.
iei
episcop
ai
trei
din
din 12 ai dumnâ-lui ban Filipescu.

1
4
1
2

5 din 92 ai dumnâ-lui

Brâncovânu.

Vistierul

-_-

a

Să
4 ai dumnâ-lui Vistierului Varlaam.
u.
Filipesc
Mihăiţă
cului
2 din 7 ai dumnâ-lui Paharni
Ghica.
Scarlat
1 din 4 ai Banului
ș,
1 din 3 ai dumnâ-lui Vistierului Samurca
tin Bălăceanu.
Constan
din 6 ai dumnâ-lui Logof&tului
”
__.
Deşliu.
lui
cluceru
din 4 ai dumnâ-lui
cu.
Văcăres
din 4 ai dumnâ-lui logofătul Tudorache
E
din 3 ai Păhărnicesei Hierascăi.
ii.
Brăiloac
din 3 ai Medelniceresei
din 5 ai Slugerului Drăghiceanu.
10OS8 Re
9

SUDIC

LO

|

ce s'aii făcut

călăreţi.

ce s'aii făcut lipscani.
ce s'aii făcut fustaşi.

din qece ai dumnâ-lui
ce s'aii făcut

:

Filipescu.

Vornicului

comiși.

a

ED ED

mi

OP

OD

a

ce s'aii făcut aprod.
|
ce s'aii făcut portărel. şci.
spătăre
ce s'aii făcut slujitori
,
ce s'aii făcut armăşel.
politie.
de
i
slujitor
ce s'aii făcut
iamaci ai tufecci-başăi.
|
ipac ai bim-başai Taca. Văcărescu.
că
Ştefăni
al dumnâ-lui
80 adică opt-dedă.

ri şi
ca să nu supere 17 dulghevea
nu. .. .
nco
Pitac către vornicul de politie
Bra
ie
gor
Gri
Vel Banului
Biv
lui
nâdum
ai
ari
zid
20
Vornic

al politiei,

cu

tâte că prin .pitacul

Domnie

pe acei
ie s'aii poruncit dumnâ-tale, ca
Iun
i
ulu
cut
tre
ale
28
la
de
e
Mel
Dumnâ-ta

Vel

824
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URECHIĂ

opt-deci dulgheri ce am hotărît a se da la Casa podurilor să-i împliniţi ori dintre poslușnici boeresci, saii iamaci, ori birnică; dar fiind-că
dumnâ-lui! cinstit şi credincios boerul Domniei Mele biv Vel Ban Grigorie Brâncove
ne-ai
anu
făcut rugăciune pentru 17 dulgheri şi 20
zidari ce are aici în politia Bucurescilor, pentru trebuinţa casei dumnâ-lui

de

a nu

i so supără,

primind

Domnia

Mea

rugăciunea. domniei-sale,

îţi poruneim,că aceștia să nu se supere; 'Tolco pisah
(Cod. XXIV, fila 71). :
o

gpd.—1813 Iulie 27.

XXAVI. J& Joan Gheorghe Caragea Voevod îi Gospodar zemle
Vlahiseoie.
Dumnâ-ta Biv Vel Vist. Ioan Moscule, nazivrule al
vâdut este că tâte podurile mari ale politiei aii ajuns laCasei podurilor,
o fârte prâstă
staro şi dărăpanare, iar mai vârtos, podul Mogoș6ei,
carele
oste cel
mai trebuincios,
pod

să se facă

de aceea poruncim
cuviinci6sa silință, de

Domnia
Mea ca pentru acest
a se face cu un ceas mai nainte

ca un acest mijloc să se înlesnâscă și dregerea celor-l
-alte poduri. Toleo
gpd.—1813 Iulie 2.
„i
|
(Cod. XXIV, fila 62 »)

pisah

Anexa

XXVII.

J& Joan

|

|

Gheorghe Caragea

Vocvod i gospodar zemle Vlahiscoie.

Primită fiindu-ne anatoraua acâsta:a dumnâ
-lor Voliţilor boeri,. poruncim dumnâ-tale Vel. Vornice al Obștirilor
să se împrumute vornicia.
cu acești do mai jos arătaţi bani taleri 13.200
durilor ca să cheltuiască spre săvârșirea podului însă pe s6ma casei poMogoşei.—1814 Îulie 20
(Pecetea gpd.).
(Cod. LĂAȚIX pag. 85).

Prea

După

Inălţate Domne,..:

luminată porunca

Măriei

Tale

ce

ni

S'aii dat la anaforaua
“ dumnâ-lui Vel Vornicu al Obştirilor,
ea podul Tergului-de-afară să
rămâe asta ună dată, fiina-că s'ai întâm
plat cererea cherestelei pentru
trebuinţele împărătesci, şi numai pentr
u podul Mogoşâei.să facem
chibzuire a se săviîrşi; arătăm Inălţimei
'Tale că pentru facerea acestui
pod i a 14 puțuri ce sunt să se facă trebu
esc taleri 109.700 din care
scădendu-se taleri
96.500 bani ce sai luat:
i de la scutelnici şi. poslușnici, mai lipsescdupă huzmeturile podurilor
la ă.
suma trebuinţei
taleri 13.200 după cum se arată în socotăla “pân
ce
am
așter
nut mai jos,
carii bani să-i iea Vornicia împrumut
dobândăşi să-i dea în trebuinţa săvîrşirei numitului pod al Mogocușsei
şi la viitorul Decembre
vom face chibzuire

de unde să so plătâscă,
Măria Ta.—1814 Iulie 11.
|
"Dada. Golescu Vel Dan, Barbu Văcăr
escu

Hacoviță

Vel. Pornie,

e

iar

hotărîrea rămâne la
”
Vel Vornic, Dumitrașcu

Sa:

ISTORIA

ROMÂNILOR

|

|

825

Socotela de banii ce mai trebuese la podul Mogoșoci. ” Taleri parale

106.900 — plata a 21.380 podini, de podină po taleri 5 : cu tâtă cheltuiala
2.800 — tăcutul a 14 puțuri, puţul po taleri 200.
109.700 — din cari se scad, însă:
Taleri

parale

23.000 —
96,500 —!20.000

—

96.500

—

153.500 —

venitul podurilor pe anul acesta
ipac venitul podurilor

pe

anul

1814.

viitor

1815.

banii ce s'aii luat: de la scuteinici i posluşnici.
E

să mai iea
13200 — adecă trei-spre-doce mii două sute mai trebuosc
Di
Ea

casa împrumut.

|

Anexa XNXVIII
J& Ioan

Gheorghe

Caragea

voevod i gospodar zemle - Vlahiscoie.

Cinstiţilor şi credincioşi boerilor ai Domniei Mele, dumne-ta Vel
Vornic de ţeara de jos Constandine Bălăceno şi dumnsta Vel Vornice
arde politic, fiind-că prin' obştâsca anatora ce ne-aii făcut părinţii
ati făcut

chierci şi dumnâ-lor veliţii boeri arătătâre de chibzuirea
pentru cheltuiala ce este trebuincisă la facerea podului

ce
Tergului-de- .

anafora, de unde
afară, între. alte condoie de bani ce se arată în numita cale,
ca și orăşenii
cu
găsit
Sai
să so dea împlinirea aceştii trebuinţe,
ri şi hanuri,

la mănăsti
Bucuresceni câţi ai case şi prăvălii, sau ţin odăipe
streini, preoți,
ruptași,
șii,
compani
cei,
postelni
mazili,
adecă: nâmură,
să dea ajutor
obşte
de
toţi
sudiţi,
diaconi, scutelnici, poslușnici, slujitori i
fieş-căstarea
dudpă
3
taleri
la
până
5
la facerea acestui pod, (de la taleri

ruia), şi deosebit

orii
de acest ajutor să. dea taleri 8.000 şi toţi neguţătpârta

podul de acolo, de la
din Curtea-Veche, ca să se facă din nou şi
înşişi ei datori a-l face
fiind
şanţul,
cu
din sus până la pârta din' jos,
Nostru pitac vă orînduim
acest pod; de aceea iată printr'acest Domnesculaceşti taleri 8.000 să-i îmatât
pe dumnâ-vâstră şi _v& poruncim,.Că
podul cel de acolo, cât și
pliniţi de la acei din Curtea-Veche: pentru
Tergului-de-afară de la mai
A
osebitul ajutor pentru facerea podului
taleri 3, precum s'aii dis, cu
la
până
5
sus arătatele bresle de la taleri

la care acest ajutor al podrâptă cumpănire după starea fieş-căruia,
din Curtea-Veche, ca unii
dului Tergului-de-afară n'aii a intră și col

de taleri 8.000 pentru îa„ce aii a r&spunde suma de mai sus arătată pentru stringerea banilor
ca
încă,
cerea poduluide acolo; poruncim
bresle după mijlocul ce s'ail dis
acestui ajutor de la mai sus, arătatele
câte veţi socele mai iscusite și cuviinci6se mijloce
mai sus, să chibzuiţi încăpe
isis în
catahr
mică:
a sait a se urma cea mai
coti, spre a nu se
căci cei
vre-un fel de

chip

împotriva

aceştii poruncă a Domniei

Mele,

826
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ce se va

pedepsi

dovedi

câtuşă. de: puţin

înpotrivă

următori,

cu străşnicie, Tolco pisah gpd.—1815

_(Pecetea gdp.)

A

.

Vel Logofăt.

fila 188 v.)

(Cod. LĂXIV,

să scie că se va

Martie 17.

Anexa XXIX

|

Io Ioan Gheorghe

Caragea

Voevod

|

i gospodar

E
|

zemle

Vlahiscoie.

Priimită fiind Domniei Mele chibzuirea ce ni se arată printwacâstă
anafora a dumnâ-lor veliţilor boeri, ca una ce privesce spre ajutorul
Casei podurilor, poruncim Domniei-tale Vel dvornice Iordache Slătinene,
nazivule al acestei Case, ca prin dumnâ-lui Vel Agă să. se dea neguțătorilor

târgoveţi

aceste

5.000

podini

cu preţul

de taleri 6 podina, spre a se folosi Casa
de la fieș-care podină.—1814 Martie 9.
(Pecetea gpd.)
:
i
(Cod. LWĂVI, pag. 859).

ce se

arată

mai jos,

cu prisosul de taleri patru

Vel Logofăt.

„Prea Iuălțale Done,
Vedem

la Cutia podurilor

un irat fârte mare de tot, şi fiind-că acum

este.să se facă două poduri, adecă podul

de afară

şi bani nu

se ajung

Mogoşsei şi podul Târgului

a se isprăvi aceste două poduri, cu tâte

că s'aii pus bani a da şi scutelnici şi poslusnicii, dar tot se nu ajung,
ci noi făcând o socotâlă de podinilece s'aii hotărît a se aduce,
care
se

va ved6 de către Inălţimea 'Ta, prisosesce o sumă de
podini, din
care prisos dicem, să se dea 5.000. podini pentru poduril
e din lăuntrul

târgului, şi să le plătâscă neguţătorii câte taleri 6 podina, din
care tase plătâscă o podină și taleri 4 rămân câştig la o
podină,
care fac taleri 20,0000 la 5000 podini şi rămân irat aceşti
bani la cutia
podului pe
leri 2 să

cu cale,
Radu

Racoviţă

acest an, ci de se va socoti de către Inălţimea Ta că
este!
se. va da luminată poruncă de urmare.
o
Golescu vel ban, Barbu Văcărescu vel dvornic, Dumitr
ache

vel dvornic,

Ștefan Belu vel Logofet.—1814 Martie
Ce

23103
5250
28653

22533
6120

avem

în

1.

:

mână

este cisla judeţelor să aducă.
|
este rămășiță la judeţe din anul trecut, 11000 podini, dar fiind.
că nu 'este latul şi grosul ca cele-l-alte, de aceea punem
două
drept una.
|
|
acestea le avem

avem

în mână.

|

trebuință pentru două poduri şi se scad.

ISTORIA

gicem

Dintr'acest prisos

slugile

ROMÂNILOR

Măriei

-

827

Tale, ca să dea

5000 pentrn

una taleri 6 şi
podul Târgului-de-afară şi să le plătâscă neguţătorii.
faleri 2 să se dea unde s'aii făcut cisla şi taleri 4 rămân câştig la
fieş-care podină, care fac toţi taleri 20,000, cari .bani întră la Cutia
podului. ..

(Anexa XXX)

a

o

Iă Ioan Gheorghe

Caragea

n

Voevod i gospodar zâmle. Vlahiscoic.

Cinstit şi credincios: boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta Vel Vornice.
r,
Politiei, fiind-că acum într'aceste gile este a începe facerea podurilo

şi. de trebuinţă
atât a podului Mogoşei, cât şi a Târgului-de-afară,
poduri, spre
aceste
de
e
fiind a se drege drumurile ce sunt cu apropier
se începe
ce
unul
drumuri,
două
alte
şi
a put intră şi eşi călătorii
ui, unde
Râmnicul
ei
episcopi
imetohul
la
până
ăului
de la ulița Herestr
la capână
şi
Scufa
lui
dă în podul Mogoş6ei şi altul de la grădina
de
se
găsindură
i-de-afa
'Târgulu
podul
sele clucerului Deșliu, iar la
să
pod,
de
e
apropier
cu
mai
uliţă
vre-o
politiei
către zapciii plăşilor
u,
amotesc
cerul'L
medelni
se drâgă şi aceea, din capăt, mergând'până la
partea ceasă dea în podul Târgului de afară, la pescărie, cum şi pe
r,

biserica armenilo
laltă să so găsâscă drum, carele să se dea 'pe:la
le, să îndatoDumnâ-ta
ca să iasă în pod, care aceste uliţe poruncim,
tă politie
întracâs
l5cuesc
ce
bresle,
resci pe ăceste de mai jos arătate
la chel-.
ajutor
de
dare
vr'o
cu
puţin
de
câtuşi
(care nu s'a supărat
sluji:

lori a
tuiala facorii acestor poduri mari), adecă brâsla ruptaşi
puţină 'zămai
cea
fără
ca
cilor,
torilor i a scutelnicilor și a posluşni
uuliţe,
acesto
pe
fi
vor
co
ri:
băltacu
acele
tâte
bavă să înc6pă a astupa
spd::
pisah
'Tolco
discolie.
cu pădure şi gunoiii spro a nu cercă politia
EA
.
a
1816 lunie 29.

"Vel Logofăt . N

(Pecetea gpd).

biv Vel dvornie Barbu
Asemenea pitac sait făcut şi către dumnâ-lui
antin Bălăceanu. |
Const
ic
Văcărescu i către dumnâ-lui biv Vel dvorn

IE

(Anexa XXX)
l& loan

Gheorghe Caragea

Voevod
fac

î gospodar zemle Vlahiscoie.

printr'acâstă anafora

dumn-lor

ce
ia Mea, mai adăogând însă
orânduiţii boeri, întru tâte o întărimmultDomn
ă ferire şi paza podului întru.
două lucruri pentru mai
Primită

fiindu-n6

chibzuirea

şi aceste
-ce ca povârnit spre mijloc
bună stare. Adică, podul să se facă Greși
la fieşce 170 stânjini să facăşi
şi despre o parte şi despre alta,şi dumnâ-tale Vel Vistiere, ca: fără
câte un puț. Drept aceea poruneim
nei6sele porunci cu mumbașiră
câtuşi de -puţină zăbavă să se facă. cuvii
întocmai precum într'ainqătore
către ispravnicii acestor judeţe, copr
11.
Maiil
1813
.
arată
câstă anafora se

(Pecetea gpd.)
Cod. LXAVI pag. 127.

un
a

De

Vel

Logofăt.
Mae
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Prea Inălţate Domne

„După

luminată porunca Innălţimii: Tale

făcând

schepsis

pentru

podurile

mari

din

adunându-ne

la un loc și

Bucuresci

în bună

stare,

acum de o camdată am găsit cu cale, ca numai podul Alogoșdei ca
unul ce este mai trebuincios, căci urdină mai toți trecătorii pe dînsul, sd. se facă tot din noii după făptura podurilor din laşi și fiind-că
la facerea acestui pod după chibzuirea ce am făcut trebuese 13,000
podini lungi de stânjini. patru, latul gr6se de o palmă. domnâscă i
1200 urşi asemenea lungi, laţi şi. groși, ca şi. podinile şi 500
lungi de stânjini patru, latu două schi6pe domnesci şi groşi o scaune
palmă
domnâscă,

care

se

adună

peste

tot în sumă

de

14,100 de bucăţi,

carele 5.450 podini sunt să se aducă de aşedământ la Casa podurilodin
r
de cinci:sate,
iar cele-l-alte podini şi felurimi de cherestea ce mai fac
trebuinţă: așternurăm socotâlă mai jos cu cislă de la ce judeţe
să so
aducă,

însă numai

judeţul

Mușcel

s'aii.pus

să: facă

şi să aducă

500 de scaune,.iar podini-şi urşi: nu; pentru'care podini aducânduacele
-se
aici,.
să fie-datâre Casa podurilor a plăti locuitorilor de o podină
şi
de un urs câte taleri4, iar scaunile fiind-că este mai gros să
le
plătescă. câte taleri 5. de'unul. Ci ca un lucru dar ce este în grabă
trebuincios şi spre folosul obştesc, să se facă luminătă poruncă
a. Mărici' Tale

către

dumnâ-lor

boerii ispravnici judeţelor, co se arată, orân-

duindu se şi căte un mumbașir

la fieş-care judeţ să mârgă şi

să facă
straşnic mumbaşirlie dumnâ-lor boerilor ispravnici,
ca.pe de-o parte
numai decât să pornâscă pe unele sate în păduri a
tăiă şi a faco
podinile şi trebuinci6sele cele-l-alte întocmai după măsura
ce se arată
şi din lemn sănătos, drept şi netede, iar nu de lemn
zăcut şi putred,
și pe de altă parte să pornâscă pe altele cu .carăle, să
să le aducă aici, ca până la siirşitul lui Iunie să'şi facă
r&mâe vreme de a se pune facerea podului în lucrare,
cea desăviîrşită rămâne a se da de către Innălţimea Ta.
po nstantin Filipescu ' Vel Ban, Radu Golescu. Vel.
„Moscu.
IN

le încarce şi
istovul, ca să

iar hotărârea

1813 Mai .10.
Vornic, loan

o

13,000 podini trebuesc la facerea podului Mogoşei
din noii, stânjeni 1,340, însă din capul podului Mogoş6ei până la pârta
din sus,.lungi de stânjini patru, latul.o palmă domnâscă şi

„-__
rose. asemenea;
:
+.....5450 ipac se scad ce sunt să aducă

Da
la „casa podurilor aşegămîn-

„tul.pe acest următor an let 1813, cinci sate din sud. Dâmbovița lude 51 (2 căte o sută podini de lude,
7,550
Şi
o
„1320
0

î:

900
9,250

urşi

lungi

.. asemenea,

de

stânjini 4,
SR

laţi

o „palmă

E

domnâscă

scaune lungi de stânjini.4, latu: două schi6pe
groşi o palmă domnâscă,
|
adecă nouă mii două sute cinci deci bucăți.

:

și groși
'

domnesci

şi

ISTORIA ROMÂNILOR
Lude

Podini

-

Urşi

817.12
TI—
413—
1,989.—

1,060:
883
450
1,600:

407.—

450

60

9317.12
850.6
613.—
4,0149.12
588—
6,630.12

- 1,160
1,120
827
1,550
—
750

220
160
100
1,200
—
1200

(Anexa
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: 180 Saac
“120. Prahova
Ra
60 Ilfov
bez 5 sate'podari
Dâmboviţa,
'309

„„

Vlașca

|
ai

casei

“[podurilor

Teleorman
Argeş
Olt

-

scaune

500
500

Muşcel

|
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Ioan Gheorghe Caragea. Voevod. :
Cinstite şi credincios boerule al Domniei' Mele, Dumnâ-ta
To

nice Iordache

Slătinene,

nazîrule

al

Casei

podurilor,

Vel Vor-

fiind-că

înşine

stricat
domnia. Mea: trecând pe la podul Târgului-de-afară lam văqut podini
printre
căguţi
ilor
locuitor
ai
de
boi
şi
la câte-va locuri încă
de

şi pici6rele lor sfrînte;

aceea

poruncim

Domniei-tale,să orânduescă

la podul Mope polcovnicu de pod, ea cudin podini vechi ce se scot fide stricat, ca.să
va
unde
pe
-afară
lui-de
'Tergu
goșdei să drâgă podul
acestea,

osebit de
fie până se va începe a se face şi acela din noii;
Mogoşei porunpodul
înălţat
mai
fiind-că cu facerea de acum s'ait
și nu intră la
prâste
sunt
care
nouă
mai
cim, că din podinile cele.
a acelui pod,
alta
de
pod să-i facă parmaclicuri şi pe deoparte şi pe

lângă pod, ci vor ti
numai pe'la acele locuri unde nu vor fi case pe buteile și carâtele
ă
duiasc
primej
se
nu
să
maidanuri deşchise ca
de scire locuitorilor
ce trec şi prin polcovnicul de pod să li se dea

podului, ca :nimenea:de aprăvăliaşi celor ce: aii case pe lângă -linia
pre pod lături ori guarunca
mai
a
nâscă
cum înainte să nu îndrăz
ori cherestele, sai lemne să.ţie-pe pod, ori
n6ie, saii alte murdalâcuri,
pentru. trebuinţa. casei sale, ci să
vor să taie cinevaşi: asupra podului
care se va devedi urmândîn
ori
căci
sale,
şi le facă înăuntrul casei
să'l

şi dumne-lui Vel Agă,ca
potrivă, s'aii poruncit dumnâ-lui Vel Spătar „loculu
i, care acâstă „privepedepsâscă.pe acela chiar acolea în faţa şi însuşi polcovnicu de pod,

ghere a.curăţeniei podului, să o aibă
âc asupra podului să dea
şi când va vedea pe cinevaşi făcând murdal 1814 Iunie 6.
gpd.
de scire Spătăriei şi Agiei. Toleo pisah
-Vel logofăt

(Pecetea gpd.)

(Cod.

LXĂIV,

Anexa SXXIII.

fila 125).

|

.

5 Ioan Gheorghe, Caragea

Voevod

i gospodar zemle

Vlahiscoie. ,

podurilor încă cu
- Piina-eă după acest mijloe:se mai folosesce Cutia

..

830

+, A, UREGHIĂ -

câte taleri unul de podină, iar: peste tot cutaleri 5, primită este Domniei Mele cererea dumnâ-lui vel dvornicului Iordache Slătineanu şi
poruneim epistaţilor Cassei podurilor, ca „plătind: dumnâ-lui peşin aceste

cinci mii podini câte

taleri şapte-una,

să le iea

miei-sale, însă să nu le iea pe ales, ci de.rînd.
Pecetea.gpd.)
epd.
(Per

pe

sâma

1814 Martie 21.

dom-

Val Logoi| t

Cod. LĂXĂ, pag. 10.
Prea Inăltate Dâmne,

|

E

După luminată porunca Inălţimei Tale, ce ni se dă la acestă anafora, am vădut arătarea ce ne face dumnâ-lui Vel vornic al Obştirilor, pentru acele 5.000 podini ce am fost arătat Inălţimei
Tale,
anafora, că prisosese peste, suma de podini cea trebuinci6să spre prin
cerea a două poduri mari al Mogoş6ei şi al Târgului-de-afară şi fagisesem, să se dea neguţătorilor pentru podul Târgului, plătind
câte taleri 6, din care dându-se taleri 2 însă 20 parale stăpânu podina
lui cu
pădurea și taleri 1, parale 20 făcutul, cei-l-alţi taleri 4 să se
facă
venit
la - Cutia podurilor, iar dumnâ-lui vornicul dice, că primesc
aceste podini la Cutie podina po taleri 7, bună este cererea e a plăti
dumne-lui
de vreme .ce se folosesce Cutia podurilor, cu taleri unul la podină
peste
ceea 'te daii neguţătorii, şi neguțătorii de vor vrea vor
merge la
dumnâ-lui şi vor cumpără podini, iar de nu, vor cumpăr
ă de la altă
parte, care acești taleri 7 de podină are să-i plătâscă dumnâ-l
ui Vor„

*

nicul.
de la 'dumnâ.lui iar nu de la Cutia podurilor, însă
aceste 5.000
podine să nu'se iea de dumnâ-lui într'ales ci de rind.
1814 Martie 17.

Radu
F&t...,

16

Golescu Vel Ban, Barbu
Pel Poznie.

loan Gheorghe. Caragea

Poruncim Domnia Mea încă
rule al Cassei podurilor, după
"podini făcându-se urmare, să
ila vremea cea .orînduită. 1814
"-» (Pecetea

DI
- (Cod.
-

gpd.) -

LĂXĂ,
Prâa

-::

pag. 14).

Inălţate

Văcărescu

Vel

Vornie..., Vel LogoDa

Voevod îi gospodar zemle

Vlahiscoie.

vel dvornice Iordache Slătinene nazânizamul ce este dat pentru plata acestor
se plătâscă de la Casăşi cusurul banilor
Martie 17.
a
|

.

o

»

“Vel

Logofăt

Domue,

Pentru suma podinilor ce s'aii orânduit a se face de
către locuitorii
birnici, spre facerea podurilor celor mari din politia Bucure
scilor, fiindcă după orândiiiala ce s'aii: făcut pe la judeţe de
23.403 podini, săvErşindu-se de tăiat -de către locuitori S'ati început acum
de se şi
cară

şi'se

aduc

aici

în

Bucure
. şisci
-fiind,că

numai

câte taleri. 1 de

ISTORIA ROMÂNILOR

831

podină s ai dat întâiă, adecă pe jumătate bani din plata cea hotărită,

de s'au dat celor ce aii tăiat şi stăpânilor cu moşiile, trebuinţă este
să se.dea acum şi cei-lalţi bani pe jumătate ca să:se plătescă de tot,
de vreme că podina sai făcut şi să 'şi cară, cu plecăciune nu lipsesc
a arttă Măriei "Tale ca să se dea poruncă la dumnâ-lui vel dvornicul
al Obştirilor, ca să plătâscă şi cusurul banilor ce mai rămân, sprea se
plăti locuitorilor şi stăpânilor cu moşiile. 1814 Martie 15.
n
CE
:
Vel Vistier.
Anexa XXIV.

|

Iă Ioan Gheorghe Caragea Voevod i gosp..zeml

Vlahisecoie.

Dumnâ-ta Vel agă, am văgut arătarea ce ne faci printr'acâstă anafora, ci dar de se va fi făcut între acei mahalagii cisla facerei acestui pod prin scirea şi porunca stăpânirii de atunci, poruncim să împlinesci şi de la acești doi mahalagii medehriceresa Răhtivăndia fă-şi
Dima neguţătorul banii ce se arată asupra lor, după cisla ce s'ait
e
E
3
cut.—1812 Decembre 30.
(Pecetea gpă.
"

SP

4

Cond.

LXXII,

Vel Logofăt.

De

a

pag. îî,.

Prea Inălţate Domne,

u-se amîndouă. părDupă luminată porunca Măriei Pale, înfăţişând nic ce are să răspostel
ul
pârât
ţile înaintea judecății, s'au întrebat
bani, care se

ungă aceşti
-pungă şi dice, că el nu este dator să răsp
urţile pe podul. acesta ail.-c
îşi;
cari
case
două
ci
ori,
cere de jăluit
a taleri 247 bani 60,
văndi
Răhti
âsa Balaşa

însă. dumnâ-ei medelnicer
cum şi un Dima -neguţătoru,

care

pliroforie

lipsesce

ne

la Craiova,

arată şi

taleri

309

acâstă anafora a

mai bună
:al. Agiei,
căminar Nicolae Filipescu, ce era vechil .boerii
Vel
biv
'dumnâ-lui
. de
-lor
dumnț
de
şi
tă.
întări
de la 4 al.trecutului Noembre
aceşingă
răspu
să.
âsa
caimacani în care îndatorâză pe medelnicer
Dimei ce este în-.

bani 9% și spre

și pentru . casa ;
bani taleri. 247 bani. 60, cum
să dea taleri 309 bani. 90, care...
ătoru
chiriată unui Polozache neguţ
va lua răspuns 'de la. stă.
chiriaş luându-și soroc de dece gile până
a .
care” anafora trimiţendu-se zapeii
pânul casei şi îi va răspunde, cu
că
s,
răspun
ca. să dea banii, ai dat
Agiei la dumnâ-ei: medelniceresa,
u că porta curței caselor şi-o are
pentr
ban,
un
dumnâ-ei nu dă nici
ui

i ai dat făgăduială orânduitul
pe alt pod, iar chiriașul caselor „Dime
răspunde; deci nici un cuvânt al
va
zapciii, că în soroe de trei dile îi
base împotrivi pentru răspunderea
dreptăţii nu are medelnicerâsa a
silită
fi
a
Tale
i
Mărie
ca
porun
nilor, ci găsim cu cale, să fie luminată ca să dea ticăloşilor Lăcuitori,
ii bani,
numita a-şi răspunde analoaghisţ
va îi mila
să nwşi mai piargă. vreme choltuindu-se pe aici, sau cum
ăt:
Logof
Vei
Măriei Tale.—1812 Decembre

832

VA.

URECHIĂ '*

„„ XXAV Anafora pentru ca să lise plătâscă banii lăcuitorilor ot Bolintin
din sud Dâmboviţa, pentru podul ce Pai făcut peuliţa Scorţarilor, ce de
mahalagii cu zapis s'au fost tocmit.
e
:
.

15 Joan Gheorghe | Caragea Voevod i gospodar zemle Vlahiscoie.
De vreme .ce .jăluitorii a săvîrşit acest pod şi părâţii nu tăgăduese
aşedămîntul tocmelei, poruncim Domnia Mea -dumi-tale Vel Spătare,

să orânduesci

într'adins

un zapciii spătărese, ca

de iznâvă

să mâăs6re

acel pod şi să împlinâscă făr' de zăbavă dreptul l&cuitorilor de
toți mahalagiii ce sunt pe de amîndouă părţile ale podului, însă dela
la fie-care după analoghia sumei
stânjinilor ce vor. cădâ în partea
lor. 1813 Ianuarie 20.
--.
„ (Pecetea gpd)
.
|
Vel Logofăt.
„Prea Inălţate Domne,

După; luminată

porunca.

Inălţimii

Tale,

ce s'ai

dat la acâstă

a iul Mihaii Tăbâreă i cu tovarăşii sti ot Bolentin sud Dâmbovijalbă
aducendu-se în judecată 'Toma Argintarul şi Mihalache :Căpitan, ţa,
s'aă

întrebat

ce ait a răspunde ? și n'a

tăgăduit

tocmâla

podului

ună şi cu Iorgache Florescul, dar aii dis, că zapisul jăluitorilorîmpreeste

dat de către toţi mahalagiii şi toţi iarăşi sunt datori a'şi plăti
părţile lor
după analoghia ce de către epistaţii podurilor sai făcut,
arătând judecăţii

şi alăturata anafora a epistaţilor podurilor în care se vădi
“analoghisită suma stânjinilor acestui pod al-uliţei Scorţar
ilor câţi
stânjini cade

în partea. fieş-căruia, la care se împotriviră jăluitorii gicând, că nu sunt mulţămiţi, fiind stânjini mai mulţi de
cât se văd analo'ghisiţi; .părîţii însă arătând judecății zapisul tocmelei
podului se văgă
„cu let 1811. Septembrie 3. coprindător, că îl daii
jăluitorii la mânile
“tuturor 'mahalagiilor-din mahalaua: Scorţarilor şi cu
ritos numai pe

chipul acestor treişi mai vîrtos făcuţ zapisul prin scirea
Agiei, dicându-se dar jăluitorilor, că -de vreme ce zapisul este dat
la
toţi mahalagii iarăşi toţi sunt. datori a le plăti banii; ai răspuns
că-i fiind

“Gmeni.de afară nu pot adăstă. până:se.vor împlini
banii de la toţi
„căci podul îPaii săvîrşit de atâta vreme și nu sunt
datori a mai în"gădui,ci

ei i-ati tocmit şi pe dînşii îi:cunose a cărora cerere fiind
„peste orânduială, nu fu -primită judecății ; deci dând jăluitor
“tocmelei podului:pe chipul : acestor. trei - din jalbă .părâţi, ii zapisul
„către toţi se cuvine a. Îi se plăti după analoghia stânjini iarăși de
ce se
„cădeîn
ă partea fieş-căruia.; (măcar. de ar. fi „vorbit numai lor
cu acești

“trei):
de aceea de la judecată se găsesce cu cale, să fie 'lumina
tă po“unea Măriei Tale a se măsură podul de izn6vă,
faţă și cu jăluitorii,
şi făcându-se analoghie curată de suma stânjinilor,
să se supue maha-

lagii a .se cislui după partea fieş-căruia şi îndată cu
mumba

şir.să se
“apuce toţi a'şi plăti datoria lor; iar hotărîrea cea
desăvîrșită rămâne
„a se face de către Inălţimea Ta. 1813 Ianuarie.
16.
a
Xicolae Sluger. Constantin Calistrat șdtrar,
Cod.

LĂXITI fila 93.

!
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Caragea

Gheorghe

16 loan

Voevod i gosp.

acâstă
Dumnâ-ta Vel Spătare, am vădut arătarea 'ce ne faci printr
trebueste.
pod
acel
dă,
nise
ce
ria
anafora Și fiind-că după. plirofo
trecele
la
nire
înles
şi
ţă.
trebuin
giilor
mahala
-a
incios, atât pentru
im
porunc
trecere,
-obştiei
a
buinci6se pentru casele lor, cât şi pentru
ii
mahalag
acei
toţi
la
de
împlini
a
de
să orânduiţi zapciii spătăresc
,
podului
a
alta
de
pe
şi
parte
de-o
pe
binale
ce'şi aii casele şi alte
stânjini
sumei
hia
analog
suma banilor ce va fi dator fieş-care după
împotri
cei
la
de
priimi
a
de
făr'
lor ce cade în partea fieș-căruia,
ia
|
tori, nici un cuvânt de pricinuire. 1813 „Aprilie 23.

Vel ogotăt. .

a

(Pecetea gpd.)

î

:

Prea Inălţate Domne,
După

Inălţimii

porunca

luminată

“Tale,

ce

s'ait dat la

alăturata

popului şi al. uliţei, ce vine
jalbă a mahalagiilor de la biserica proto
că unii se supun a face
uliţe,
acei
din tabacă, pentru facerea podului
împotrivesc,
podul pe partea
din care pricină

ce-i .va ajunge, 'iar alţii: se
fiind aii ajuns a se părăsi, aducând

analoghiei
uliţă mare

căciune obştescului folos, orânduind

ștri-

spătăria pe Vel Stegar au făcut

-facă-podul; după care ati adus:alămă&surătâre uliţei, cât trebue să şe
. a îieşîn parte
câţi stânţini vine
turatul săii raport, cu analoghie câte
ii s'au
podar
căci
u
pentr
şi
ui
căruia lăcuitor după marginile podul
agii
mahal
-din:
unii.
după obicei şi
tocmit cerând şi arvună înainte
ob'est
ce
pod
ui
acest
la facerea
nu se supun a se însoți cu. plată
și
uniţi
sunt
i
numa
carii
cei
inţă,
trebu
ştese folos şi 'mâi vîrtos de a lor
luminică
straş
imii Tale, să fie
cu bun proerisis fac rugăciune Tmălţ după acâstă alăturată 'analoghie
facă
să
uniţi
nată poruncă, ca acei
-apol să
alegând puterea fieş-căruia şi
nire
eislă drâptă şi fără năpăstuire.
împli
face
a
un “zapeiii spătăresc
ă
îrșit
orânduiască îndată mumbaşir
desăv
:'cea'
îrea
hotăr
re, iar
de bani şi să se pue podul în. lucra
28...
o
Marti
1813
Ta.
“se va face de către Imnălţimea

“Vel Spătar.
Cod, LXXVI

XXXVII.

Se

Nicolo: Sluger.

fila 23.

I& Ioan

E

-

Gheorghe

Caraiea "Voevod i gosp.

tă aar&tarea „ce: face „printr'acâs
podui
Case
l
iru
naz
eu
Mos
Vistierul Ioan
ea
snir
înle
tru
nafora dumnâ-lui Biv Vel nţă
. a .se.pune în lucrare pen
:
iloi
itor
lăcu
și
rilor fiind adevăr de trebui
însă
a
. și pentru
Dumnâ-ta

Vel

Vornic

al politiei,

rum, cum
Domniei
6bştiei trecătorilor pe la acel.d
ginei acestui pod, este primităşi ldeui- măr
l
juru
“pre
prin
le
case
aii
ura
i
rej
ce-ş
«să îndatorezi pe. acei împ
Mele, şi poruncim .dumi-tale, baltacură cât, şi aşegatul podinilor la acea
or.
tori, ca atât astuparea acel
lungire.—1815 Maii 3...
se facă. negreşit fără. altă pre
.. -!

poduşcă, să
„(Pecetea -gdp.)
- (Cod. LXĂVI

V, A. Urechid.— Tom.

De

.

pag.

9)

X.— Istoria Românilor,

e

ti

Vel Logofăt.

ae
63

934
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V. A, URECHIĂ

„ Prea Inădlţate Domne,
Podul Târgului-de-afară, cu tâte că se meremelisesce pe t6te s&ptă:
mânile, dar pentru că afară la marginea acestui pod se face târg pe

săptemână

untru

în

de două ori şi din pricina mulţimei carălor ce intră

politie

cu

zahereai cu cherestea

Marţea

şi

Vinerea

înlă-

și la

capul acestui pod se află nisce batacuri, carele fiind jos stă apa întrânsele, şi noroiii pururea prin carele trecând carăle aduc până
noroiit pe pod şi se pricinuesce putrediciunea podului, de aceea fiind-căşi .
şi acum la viitorul Maiii este să facă la marginea podului acestuia
Târgului-de-afară târg ce să gice «Moşii», să fie luminată porunea
Măriei Tale către dumnâ-lui Vel dovornicul de politie, să dea poruncă

de prin prejurul capului acestui pod l&cuitorii ca să aducă
tută și
vlăjar şi să astupe acele bătace ce sunt pricinuitâre de
discolie tre.ceri

carălor, şi celor ce vin de afarăși celor ce es din Bucuresci,
ca
o treabă obicinuită ce este a dumnâ-lui, iar Casa podurilor. îngrijesc
e,
ca 0 datorie a sa, să meremetisâscă podul pe unde se va cuveni,
spre
înlesnirea trecerei carălor şi a norodului la acest târg moşii,
ci
după
cum arăt se face acum la Maiii să se îndatoreze lăcuitorii
la: poduşca ce este 'stricată de a pune podina, și să se dreagă,de acolo
că sunt

podinile

aduse

gata—1813

“ Ioan Moscu.

Arilie 29.

“Anexa XXXVIII. |
„Iă Ioan Gheorghe Caragea
+. Poruneim. Domnia

cercetaţi

şi de

Mea

e

|
a
Voevod i Gospodar zemle vlahiscoie.

|
|

dumnâ-vâstră “ispravnicilor ai judeţului,să

se va dovedi

că aceste

200

podini

le-aii

şi le-ati
făcut lScuitoril ot Văleni pentru trebuința Casei podului tăiaţ
, din pădurea

mănăstirei Dâlului mai nainte până a nu se da
porunca Domniei
Mele către dumnâ-vostră pentru apărarea aceştii
păduri, atunci să fie :
'slobogi numiții lăcuitor

i a le rădică şi a le aduce
dijma din 10 podini una după obiceii.—1813 Maiă aici,28. dând mănăsirei
- (Pecetea gpa.)
(Cod. LXXVI, pag..267)..
|

Prea

Tmălțate Dâmne, .

„După arătarea ce la dece ale trecutului
Martie am făcut Măriei- Tale,
că așegatele cinci sate la Casa podurilor
mari, podarii făcându-mi
plângere că stăpâ

nii cu pădurile la carele ei merg de a face după
legături, podini, le iai câte taleri 2 de un: copac
, pentru care acâsta
privind Inălţimea' Ta cuget
rea

şi sărăcia

. de milostivire asupră-le. văgând
ce dintr'acâsta li se pricinuesce, s'ai dat întări stîngerea 'Mă-

riei 'Tale la“ acea plecată-mi ar&tare, ca stăpânii cu
pădurile să iea dijmă
după vechiul obiceiă,
din qece podini una, ca un lucruce este pentr
u

ISTORIA ROMÂNILOR
cara

obştesc folos,

şi s'aii

de

trimis

atunci

835
boerii

la dumne-lor

is-

.

pravniciă. judeţului Dâmboviţa, dea o face cunoscută stăpânilor cu
pădurile şi se urmeze să le iea după obiceiii şi după porunca Măriei
Tale dijhă din dece podini una; acum Bălenii unul din acele sate venind
aici face plângere,

că

având

făcute

ca la două

sute podini în pădurea

mănăstirii Dâiu şi unde so gătiă să le încarce să le aducă aici pentru
trebuința podurilor şi spre ajutorinţa lor, s'aii pomenit, că podinile
acelea fiind din pădurea numitei mănăstiri, făcute, să rămâe pe sâmăiă
ne fiind volnicia rădică măcar una dintr'însele. Deci. socotâscă Inalta
înţelepciune a Măriei

întârdiere şi pagubă

Tale, câtă

va

se

pricinui

bieţilor săteni. până ce de acum înainte să facă: alte podini, când în:
acestă vreme căznindu-se şi trudă aii pus la facerea lor să le aducă
aici spre a se scădea din suma podinilor ce după legătură le sunt
datori să aducă,

ci Măria

rog şi acum

Ta, mă

"privind

cuget.

de “mi-

de a-şi
lostivire asupră-le, să fie luminată porunca Inălţimii “Iale, r&mâe
nu
să
ca
una
lua podinile și să'şi dea dijma după obiceiii,
şi cer-l-alţi
păgubiţi şi mâhniţi de munca lor, şi alta ca să nu se scâle”
facă şi ei
să
podini,
sate
cele-lalte
fac
cărora
a
în
stăpâni cu păduri
a mai
unde
avea
mai:
asemenea şi atunci fiind pădurile oprite nu vor
ce
podurilor
facerea
la
stânjinire
face podini şi se va pricinui mare
|
27.
Maiu
1813
tuturor.—
trebuinţa
de
şi
este un obştesc folos,

"Joan

a

Moscu

a

a

Vistierului pentru
"1813 Iulie 2. Poruncă-la anatora dumnâ-lul' vel.ca să i se dea ajutor
va,
Craio
ot
ui
podul
cererea co ai făcut epitropul
rii cei trebuincioși
la tăiatul- podinilor i la căratul lor i pentru salaho
da de la judeţul
a:se
uit
la facerea podului, care ajutor Sati orând ă li se plătâscă chirie câte
are's
care
care,
Doljiuiuii 50 salahori şi 200
epitrop a numitului pod
parale: 60 cu tăiatul şi cu căratul, de numitul
„.

ot Craiova.
(Cod.

18

LXXVI, pag. 499).

Joan Gheorghe

„De vreme

ai

a

o...

ce cisla

Caragea

..

Voevod î gospodar

acestui pod
un

sait. făcut

zemle

de» pârâţii

Vlahiscoie...

împreună

şi -

cuvînt nu ai jăluitorii la. cererea ce

nici
rii fiind cu cale o întărim Dom-.
fac şi anaforaua acâsta a cinstitei Spătă facă urmare. 1813 Iulie 3. .
nia Mea şi poruncim ca întocmai să se
(Pecetea. gpd.)
|
ăt
Logof
Vel
Na
a
i
|
pag. 49).
I,.
(Cod. LXĂV
i
cu alţi 14 din

mahalagii,

Prea. Tnălţate Dâmmne,

ce Sai dat la acâstă jalbă a
După luminată porunca Măriei 'Tale
-se şi pârâtul șătrar. State la
epitropilor. bisericei-cu-bradul aducându

356

V. "A. URECHIĂ

judecată fiind împreună şi II armaş Ianache unul dim mahalagii, nu
după suma stănjinilor ce -ar'fi venit în .parte ci după starea..şi
puterea fieş-căruia mahalagii pentru ca să se săvîrşâscă podul mai. cu
înlesnire, căci de se, analoghisiă după suma stânjenilor unii din locuitori sunt datori, sunt săracişi neputincioşi şi stânjeni mai mulţi
având, nici odată podul nu se. put isprăvi şi cum că când s'aii făcut
acea cislă nu se sciă prăvăliile Velicului afierosite bisericei, cum nici
jăluitorii epitropi orânduiți, ci cu un cuvînt s'aii pus cassa Velicului

cu totul taleri. 750, iar pentru îngustarea podului gise: Şetrarul, că
acele, podinice li se pare jăluitorilor înguste sunt puse de-ocam-dată
până. vor. veni,

cele

catranite

podini,, când

atunci.

se

va

face

podul

mai lat, precum se. cuvine, şi aceste podini ridicându-se se 'vor pune
unde se vor potrivi, cum și pentru a li se da banii înapoi şi să facă
ei podul în partea lor cu preţ mai eftin; ai răspuns Şetrarul că banii
aceştia 'scoţându-i din punga sa i-aii dat podarilor, fiind podul în lucrare, de la cari,

nu, se pot luă înapoi,

ca să se dea jăluitorilor înapoi.

Deci dicând la judecată chiar jupânâsa Anastasia'a răposatului Ve:
licul, cum că ea plătesce banii.ce o ajunge şi pentru ca să se tragă
la judecată cu mambușşir, cum asemenea și jăluitorii epitropi ati dis că
de vreme ce i-aii tras la Spătărie, vor. şi eisă se strice cisla şi să facă alta

după analoghia stânjenilor; cunoscând dar judecata, că acest davagâlâc
îl fac jăluitorii numai şi numai pentru o filotimie şi punetodenora (1)
(adecă că s'aii silit prin mumbașşiri) găsesce cu cale să plătescă casa velicului împreună şi cu biserica taleri 750 după cislă, şi bine i-ati împlinit
orânduitul; mumbașir de la Spătărie, care să se dea în mâna Şetrarului
State

punga

îngrijitorul facerei

acestui. pod

ca unul ce qice că i-ati plătit din

.sa,: căci nu pot dol..inşi să strice . ceea ce ai: făcut .14 din;cei

mai aleși mahalagiişi să zmintâscă o. obştâscă facere de bine .ce s'aii
chibzuit;a se săvirşi mai cu înlesnire, iar. când vor 'ved6 că nu.se
face :podul bun. şi potrivit, atunci ai cuvînt să jăluiască şi să se osândâscă cu judecata cei însărcinaţi a-l îndreptă; părerea judecății, este
într'acestași chip, iar hotărîrea rămâne la Măria Ta. 1813, Mai .24.
Vel Spătar. Nicolae paharnie, Constantin Calistrat Șetrâr.

AL. Jo Ioan
» Dumnta

Gheorghe
Vel

Caragea

Voevod i gospodar zemle

Vist” dumnâ-lui Vel Dvornie Gheorghe

vlahiscoie.

Slătineahu na-

zirul Casei, podurilor prin anaforaua dela2 ale aceştii luni ai. făcut
Domniei. Mele arătare, că Casa podurilor are a lua de la Visterie rămă:
şiţă taleri 4312 bani 90 din răsura lefilor bez: taleri 993 bani
90'-câ
dice Vistieria că nu s'aii proprit din lefl fiind date cu orânduiala
pe

la judeţe;

al doilea

pentru: suma

prin judeţe a se face pentru
podina „daleri doi, că ar fi
l&cuitorii acelor sate, ca să

nu să trimiţă a
(0)

podinilor

23,000

ce sai. analoghisit

trebuinţa podurilor :politiei şi a se plăti

cu cuviinţă să vie aici câte doi trei din
primâscă banii de la Casa podurilor, iar

li se plăti acolo. Al 3-lea pentru 11,288 podini ce sunt

Pinici-d onora, Prima dată când în limba română

întâlnim âcâstă. vorbă,

ISTORIA ROMÂNILOR
datâre

aşedatele

83?

|.

cinci sate, podinari la Casa.podurilor, să nu le aducă

în natură, ci să le plătâscă în bani la Casa podurilor, pe'câte taleri 2.
ci cât pentru . r&măşiţa banilor ce este” datâre Vistieria din răsura
lefilor, poruncimca negresit săi plătâscâ 'la Casa podurilor, iară veni
e)ca
aici din lOcuitorii satelor (unde Sai orânduit a 'se face podinil
pentru
Mea,
Domnia
să primâscă banii de la Casa podurilor nu primim
lor
că de nu se vor încredinţă acei l&cuitori chiar acolo:pe la satele

podicu plata banilor pe amână, urmeză să socotâscă, că aducerea lăcuiaibă
nu
să
ca
nilor le este podvadă, iar nu cu plată; de aceea
se trimiţă acolo
torii vre-o acest fel de temere, poruncim, ca Danii să

să se orânduiască
de a le plăti, nu însă prin ispravnicii judeţului, ciDumnegi
i, ca însuși

de aici un om într'adins credinciosşi cu frica lui
podinilor” ce. sunt
acela să le plătâscă, precum şi pentru rămă: şiţa
Mea ale
Domnia
priimim
'nu
ea
asemen
sate,
datâre aşegatele cinci
Domnia
făcut
am
ce
plăti în bani, fiindu-le f6rte cu greii după socotâla
îndatosă-i.
ca
,
judeţului
ii.
ispravnic
Mea, ci să se facă poruncă. către
stânjeni
4
de
podina
face
a
eră
unde
şi
natură,
reze a le aduce în
să fie latul 1 grosul
lungă șă se facă numai de câte trei stânjeni şi
cii a nu se face
iispravni
însă
ind
"de'câte''o palmă *domnâscă, îngrij
gpd: 1814 Ianuar 13.
întârdiere la pornirea şi aducerea lor. -Tolco pisah

ta

*"0oa. LXXIĂ, fila 99

ragea.
SLI:Jă Zoan Ghicorghe Ca

Vornic IorVel ta
Mele dumnâCinstite şi credincios boerul Domniei fiind
Domnia
inţat
însci
m
ne-a
-că
dache Slătinene, nazirule al podurilor,la podul Mogoş6eii căpătâile ce se
de
Mea, că podinile vechi ce se scot
steterisind de către unii alţii ci potae de la podinile.cele nouă s'ar fi podine vechi şi căpătâile veri unde
runcim Domnia Mea; că'atât acele
ce sunt orânduite pencarele

cu
bună: păstiare, şi»pe acel tăinuiîn
tâte
pie
tru tr6ba podului, să so
li 'se facă căduta întrenare.
faci cunoscuţi la Spătărie, ca să

le vei dovedi

țăinuite, rădicându-le

tori săi

“Tolco pisah. gpd. 1815

Cod

Mai

19.0

fila 120,

“ XLII. I6.Joan

Gheoryhe

Caragea voevod...

i. bacolţul: zidului hanului dumnâ-lu
„Fiind-că podul ce urm6ză din
caselor
i:
curţi
l:
zidu
în.
este
ce
de pâtră
trenului Golescu până la crucea
este
at,
aflându-se cu. totul stric
rea
face
dumnâ-ci bănulesei Brâncovencei
cu
Mea
nia
rcinat Dom

însă
buinţă de a se face negreşit, am epistatul Casei podurilor, pentru care .
snea
“Tră
olae
acestui pod pe -Nic
va isprăvi
tuială pâtăsă mârgă până setaleri ..6,500,
făcând chibzuire ca câtă chels'aii
merg
ie
or
.că.
. dat plirof
ce se
„podul cu şanţu ghizduit, ni
azele de mai Jos însemnate că de
'obr
pe
u-se
sind
ines
"cară bani analoghi
împl
vătaş de . . - „să

ncim,
faci
“află pe'linia acestui pod, poru
se 'vede însemnată, „pe carii, să-i
ce:
“Ja „fiesce-care. suma ;banilor

838.

„VW

teslim orânduitului Nicolae

A. UBECHIĂ

Trăsnea,

ca fără

de

zăbavă

să

pue

în

lucrare facerea și săvârșirea acestui pod, fiind pentru folosul atât al
dumnâ-lor, cât și pentru înlesnirea trecerei norodului. Tolco Pisah

&pd.—1814

Mai

(Cod.

19.

gpd.)

(Pecetea

LXĂIV,

- Taleră

fila 122 v,

|

2.500

|

.
|

IE

sfinta. Mitropolie .

1.000

dumnâ-lui Banul

Golescu

1.000 . d6mnâei Bănâsa: Brâncovâneca
1.000. casa Consilierului Varlaam.
„1.000 - dumnâ-lui Vornicu Samurcaş.

6.500

-

--

a

a

|

|

|

XLIII. I6 Ioan Gheorghe Caragea voevod.
Cinstite şi credincios boerule

al Domniei Mele dumnâ-ta Vel vornice

Iordache Slătinene, nazîrule al Casei podurilor, fiind-că.podul
dintre
casele stolnicului Dumianu şi dintre sf. Spiridon cel vechii,
ce urmâză

spre podul gârlei, estă forte ştricat, după

trecând

pe

acolo

ne-am

cum

şi înşine Domnia

Mea

pliroforisit prin chiar vederea n6stră, de aceea

poruncim domniei-tale,ca ducând podurile vechi ce se scot
de la podul Mogoş6ei, să orânduesci făr” de zăbavă a se drege negreși
t acel
„pod. Toleo pisah' gpd.—1814 Iunie 13.
RR
(Cod. LĂXXIV,

pag. 128)

XLIV. Ja Joan Gheorghe
Cinstite şi credincios boerule

Iordache

”

Slătinene,; 'nazirule

Caragea

al Domniei

Voevod

Mele dumnâ-ta Vel Vornic

al Casei'podurilor, fiind-că am

luat Domnia Mea pliroforie cum că Nicolae Trăsnea epistatul Casei
vindut din podinile cele nouă ce se aduc pentru facere podurilor ar fi
a podului Mogoşoei, de aceea poruncim dumnâ-tale, să i se poruncâscă
cu străşnicie numitului 'Trăsnea, de a nu mai îndrăzni să
mai facă vre-o urmare ca acâsta, care privesce “spre zăticnirea: săvîrşi
goş6ei căci de vom mai află Domnia Mea că ati mairei podului Movândut vre-o
podină, să scie că nu va avea cuvînt de îndreptare.
Tolco pisah gpd.—
1814 Iunie 13..
o
Ca
|
E
Na
“Cod.

74, pag.-127.

XLV.

I&

|

Ioan

Gheorghe. Caragea Voevod. :

Cinsitit şi credincios boerule al Domniei

Iordache, Slătinene

+» g6ră

dela

banului

nazirule,

capul. podului

Scarlat

Ghica

Mele dumnâ-ta Vel.Vornie

al Casei podurilor,

gârlei până

la

este stricat la căte-va

fiind-că podul

ce po-

pârta casei. răposatului

locuri, fiind! găuri, de

a-

ceea poruncim

dumi-tale,

podini.

gpd.)

„ (Pecetea

„Cod.

ca cu din

podinile

vechi

acele

se drege şi a se astupă

goş6ei să rânduescă.a

vor fi lipsind

839

ROMÂNILOR

ISTORIA

-

'Tolco pisah

spa.

-.

1814

J6 Ioan Gheorghe

XLYVI.

găuri

i

Caragea

podul

pe

Mo-

unde

o

lunie 13.

pag. 125.

LXXIV,

de la

i
Vel Logofăt.
a

Voevod.

le al Casei
Poruncim dumitale Vel Dvornice Iordache Slătinene naziru ot podul
vechi
le
podine
podurilor ca după ce se va isprăvi 'cu din
trimis până acum
.Mogosdiei meremetul podurilor pentru care ţi a s'a
tot cu dintr'aface
se
apoi
esci
orându
să
pitace,
domnescile nâstre
pe la uliţa
ă
urmâz
se
ce
cele podini vechi ce vor remânea şi podul
dompârta
la
până
Ralet
ului
Vornic
care merge de la casa dumnelui
.
14.
Iunie
1814
—
gpd.
_nieă-sale. Tolco pisah
Sa
”
(Pecetea gpd).
..
ogoiăt
_Vel-L
ă
e
o
Cod. LXXIV, pag. 125

i Gospodar zemile Vlahiscoc.
XLVII. 16 Ioan Gheorghe Caragea Voevod
riei, orînduim şi .volnicim pe
Cu cale fiind anaforaua acâsta a Spătă
ăresc, prin carele poruncim că
sluga Domniei Mele . . . - zapciii spăt cât pentru aducerea acelor poatât: pentru împlinirea cisluiţilor bani, urmare întocmai.—1814 Iunie 20.
dari sait a chezaşului lor, să se facă
|

(

Pecetea

(Cod. LXXĂ,

|

d.

Vel Logofăt.

sp4)
pag. 319)

- Prea Iuălţate Donmne,

ă se
ua si. Vineri, printr'acâstă jalb
iul
noro
cu
Mabalagiii locuitori din mahala
ă
uliţ
a mahală aflându-se.0
a se face
g Inălţimei Tale, că într'ace

plân
ai pus in orânduială
de când
şi cum că din
fârte mare, şi doi ani sunt
ocul din jalbă cuprindâtor, ași din bani,
“un trebuincios pod cu mijl
câtv
mahalagii au dat numai
pricină că unii din cisluiții a şi numiții podari se ailă lăcuitori afară,
împliiar alţii nică de cum, aşişdere
ându-se pe de o.parte să se

rşire, rug
-nu'se pâte da podului săvî să se aducă. tocmiţii podari a se pune în
alta
de
pe
a Inălţimii
nâscă banii, iar
pod; după luminată poruncă arătare că
tui
aces
a
ire
îrş
săv
şi
lucrareă
dosul acestei jălbi, se face
Tale co se vede dată în garul cei mare unul dintre zapcii a merge
- orânduind Spătăria pe ă.stefăcuta între mahalagii, cislă să apuce atât
dat nici
în faţa locului și dup
, ȘI pe cei, ce nu aii
eplinicât
înd
a
ţa
ăşi
răspuns
răm
cu
cu
rs
acei
înto
- pe
e numitul zapciu, 5 ai
de cum, unde şi ducându-s ai murit de. bâla „ciumei, alţii lipsesc. pe
şi cum că
cum că unii din mahalagii
6meni streini cu chirie,
- afară, într'ale.

cărora. case

şed
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din.pricina. acâsta nu se pote pune săvîrşirea podului în lucuare; la care

acesta se găsesce cu cuviinţă a fi luminată porunca Tnălţimii: Tale cu
întărire la cea anaforă, ca pentru. casele celor morţi mahalagii să' se
apuce clironomii lor a plăti, iar pentru cele închiriate să se apuce în-

suşi chiriaşii a răspunde banii dupe analoghieşi ei apoi se vor scădea din plata chiriei la stăpânii caselor, că-făr de mijlocul -acesta şi

cererea jăluitorilor mahalagii rămâne zădarnică şi podul nu se mai
pote săvîrşi (care este obştesc repaos la vremi de slOtăşi nordie, cum
și o nemărginită

pomenire

celor ce cu bun

proeresis au întocmit face-

rea: acestui' pod) şi să aducă 'apoi şi tocmiţii podari saii Vlad Poleovnicul chezașul lor,
ca să îndatoreze după tocmâlă. ce prin
- zapis die

că aii a săvirşi podul,
la Inăţimea Ta.—1814,

-

Constantin

până este vremea bună;
Mai 28.
a

iar hotărîrea
|

Suţul, Vel Spătar.

rămâne

O XLVIIL. Za Ioan Gheorghe Caragea voevodi gospodar zemle Vlahiscoie.
Dumnâta Vel Agă, primită fiind Domniei Mele arătarea ce ne faci
printr'acâstă anafora, poruncim dumitale, să îndatorezi negreșşit. pe toţi
cei ce'şi ai prăvăliile în linia acestor uliţi ale târgului mai jos arătate,
ca dir: vreme:să îngrij6scă “cu. toţii de a-şi face fieş-care făr de altă
zăbavă

podul

cât ţine pe

dinaintea

prăvăliei

“ietăgăduită datorie. — 1814 Decembre
” (Pecetea gpd). .
A
-:: Cod LXX VIII, pag. 172..
2

sale

24;

fiind

acâsta

|
ia
a
"- Vel Logofăt,
|

a lor

,

Prea Tnălţate Domne,

Inseiinţez Măriei Tale, că podurile ce sunt prin ulițele cele mai multe

cu totul sunt dărăpânate

în

cât putinţă

nu

e:de

a-şi urmă trecătorii

ămbletele printwînsele, mai ales uliţa Târgului dinlăuntru ce merge
“de la hanul:lui: Şerban-Vodă
spre mănăstirea sfîntului Gheorghe not
şila Bărăţie, din. care pricină se. dă o'mare zăticnire atât la alișvelișul neguţătorilor, cât şi. la trecerea. boerilor, ci să fie luminată-.
poruncă

Măriei

Tale, a se îndatoră

fieş-cara: neguţător

să'şi facă podul

„cât îi ţine prăvăliape dinainte cu ori-ce mijloc va fi, fără a arătă
„cea mai mică -pricinuire, căci într'alt chip mijloc nu e de a se înlesni

“a

obștei

trecere,

"cale de' către

„i -Vel

XIX

Agă,.

neprimind.. vre-un

meremet,

Măria: Ta. -- 1814. Decembro

ga

e

14.

saii. cum

Sa

-

se va

ă

găsi

cu

Jă Ioan Gheorghe Caraigea Voievod i gospodar zeulă Vlahiscoie

Cinstit şi credincios

„mic Iordache
goşsei
'de

boerule

al Domniei

Mele, dumnâta bil Vel Vo»-

Slătinene: efore al podurilor. politiei, fiind că podul Mo-

la: Domnâsca

sunt stricate-pe

curte până

la multe: locuri,

la

Curtea veche

din .care se

i-podul

Calicilor

dă cheder. trecătorilor

cumşi hata

pote

întâmple, îţi poruncim

să.se
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Domnia

Mea

să orân-

ncioșii podari, ca
duesci pe polcovnicul de poduri dimpreună cu trebui
vor.fi stricate
unde:
pe
scă
etise
amîndouă aceste poduri să le merem
|

April 10.

'Poleo pisah gpd. —:1815

(Pecetea gpd).
|
Cod. 74, fila 192 vw.

[,. Io loan Gheorghe

Vel. Logofăt.
si

Voevod

Caragea

i gospodar

zoniale

Vlahiscoie.

al Casei . podurilor, ca
Poruncim Domnia Mea, dumi-tale epistatule
ea podului Mogoşiei,
facer
la
m
din podinele cele ce se vor seâte acu
care pe podul Târgusă
şi
se
inci6
trebu
să iea dintr'acelea câte vor fi
h gpd. 1815 Iulie 3...
lul-de-afară, spre a se meremetisi. “Tolo pisac
a
(Pecetea gpd.)
ăt. |
Logof
„Vel
e

o

(Cod. LXXIV, fila 208).

II..16 loan

Caragea voevod î gospodar zemle

Gheorghe

Vlahiscoie.

atule al Casei podurilor ca
Poruncim Domnia Mea dumi-tale epist
l care urmâză pe la sf. Dipodu
din podinele vechi ce se scol, de laalegi câte vor fi mai bune, cu care
-mitrie spre Curtea cea veche, să
ja Curtea cea veche şi până la
să meremetisesci podul Calicilor de cum se cade, ca să se pâtă scurge
Dâmboviţa, curăţind şi şantrul bine,
'Tolco pisah gpd.. 1816 Iunio 16.
apa cu. murdalâcul în Dâmbovici6ra.
|
(Pecetea gpd.)
"Cod. ' LXXIV, fila 254 vw)
Vlahiscoie.
Caragea. voevod-i gospodar zemle
r, ca
tale. epistatule al Casei podurilo
podidin.
Poruncim Domnia: Mea, dumnâ-i-d
ca
ci
ijes
îngr
e-afară să
acum la facerea podului ârgulu pod, să orânduesci câte va fi de treacel
pisah pd.
_ mile: vechi ce vor eşi de la
podul lui. Şerban Vodă. Tolco
i
tis
eme
mer
a
buinţă pentru
|
LIL. I6 loan. Gheorghe

_

Iunie 13.
(Pecetea pd.)

1816

o

(Cod. LAXIV, fila 15% v;)

LAU,

vod i yospoda»
le loan Gheoryhe Caragea voe
Serdare

Nicolae 'Lrăsnea,

z6inle "Vlahiseoie.

epistatule al podurilor

-aiară, poscot de la podul “Pârgului-de . podul pe
din podinele vechi care so
face
se
a
e
va fi de trebuinţă spr
_ vuncim .să. orânduesci câte Sep
tembre 11.
:
1816
sub foişorul de foc.
|
- Dumnâ-ta

Biv. Vel

.-. (Pecetea gpd.)

(Cod. LXĂIV,

filu 267 v.)
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LIV

15 Ioan

Gheorghe

Caragea

voevod i gospodar zemle Vlahiscoie

Dumn-ta Biv Vel Serdare Nicolae 'Trăsnea epistatuleal Casei
durilor, fiind-că podul ce.urmâză de la. hanul Zlătarilor şi până pola
Curtea Domnâscă cea arsă, este cu totul dărăpănat și mai
vârtos podul de peste apa Dâmboviţei, care este pe acea linie şi pâte
să se
întâmple şi vre-o hată, de aceea poruncim, ca din podinile
vechi ce
se scot de la podul 'Târgului-de-afară, să orânduiască câte
va fi de
trebuință, ca să se drâgă şi să se moremotisscă Și acel pod,
făcându
-se
cu şanţ. Tolco pisah gpd. 1816 Septembre 11.
„
(Pecetea apd.)
”
RR
(Cod.

LĂXIV, fila 267

v)..

LV. Z& Ioan Gheorghe "Caragea Voevod i gospodar zemle vlahis
coie.
Dumnâ-ia

„sunt
ca să
„prin
„

vel vistiere,

primită fiind

cererea

epistaţilor

Casei polegate la Casa podurilor, să fie apărate de podvegi podinari ce
p6ţă de-ași împlini datoria lor către Casă după cum și angarale
sunt legaţi
zapise. 1813 Februarie 3.
_
(Pecetea pd.)
PR
i
“Vel Logofăt, .

durilor

ce se arată

mai jos, poruncim

Prea Inălţate

ca. acele

cinci sate

Dommne,

Arătăm Măriei Tale, că ludele birnici do
boviţa, ce prin zapise sunt tocmiţe la Casa la cinci sate din sud Dâmpodine şi să le aducă, se coprinde în zapise săpodurilor, adecă să facă,
fie ocrotiţi de podvedi,
„cară şi angariă; acum ati venitși arătară
că s'a pus de dumnâ-lor
„boerii ispravnică în orânduială de a aduce lemne
la curtea gpd.,. şi
„„Că plecând cu podini să aducă, pe drum unde
i-ai
găsit zapcii acolo.
* le-au dat podinile din cară jos şi i-aii luat de
a adus lemne; de aceea
“Şi nu. lipsim a arătă Mărie
i 'Tale şi ne rugăm, privind stânjin6la.
co
„se pricinuescela aședământul ce s'au
făcut pentru aducerea podurilor în bună stare, să se: facă luminată
porunca Măriei' Tale către
dumnâ-lor boerii ispravnici de la numitul
judeţ, de a nu mai:supără
acele lude birnici la podvedi ca să pâtă
face şi a so aduce podinile

după legătura co sunt datori, 1813 Fubru
arie
Nicolae 1răsnea.

Id Joan

Gheorghe

1.

Sa

Caragea voevod i gospodar zemle Vlahiscoie
.
„Cinstite şi credincios -boer al Domniei Mele,
dumnâ-ta Vel Spătare,
fiind-că podurile al Mogoşei şi al Târgu
lui-d
e-afa
ră se apropio: de,
isprăvit, cari poduri fiind-că cu norsele co
se
fac
pe
dînsele la vreme
de ploi putrezese şi se strică, cum și
la vreme do.uscăciune fiind

ISTORIA ROMÂNILOR

|
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“pline de gunoiitși de murdalâc pricinuesce -putâre, de aceea poruncim Domnia Mea dumi-tale, ca să îngrijesci a da de scire la toţi de
obște' locuitori, ce aii case saii prăvălii pe amîndouă părţile ale acestor
poduri, ca de acum înainte Sâmbetele, la fieş-care septemână o dată,

să orânduiască

boerii şi mănăstirile

rile în dreptul

ce

caselor

locurilor,

pe chelarii ce ai,a curăţi poduavâ

vor

şi

adunând

sait

noroiul

de pe la
gunoiul la un loc, ori cu carăle ce le vin cu -unele-altele
moșii, saii cu căruțele ce vor avâ prin curţile dumnâ-lor, încărcându-l
să-l ducă afară din politie a-l descărcă, iar cei-l-alţi mărginaşi ai poşi prăvălii

“durilor ce își aii case

pe amîndou-părţile, curăţind şi mă-

turând fieş-care podul cât cade îndreptul locului săi, înseși ei să fie
datori a ridică acel noroiii saii gunoiii şi să-l ducă iarăși afară: din
politie al descărcă. Iar carăle locuitorilor ce vin aici cu lucruri de
vîndare

şi

es

să

departe,

afară

se

nu

supere

către nimeni. Tolco pisah gpd. 1816 Octombre
(Pecetea gpd.)
Asemenea pitac s'ai

”
dumnâ-lui

făcut şi către

IVI. Iă Ioan Gheorghe Caragea

|

|

chip

de.

Vel Logofăt
Vel Agă, tot. pentru

a

acâstă pricină.

întrun

nici

4. .

Sa
p
A

ipo

Voevod i Gospodar zemle Vlahistoie

_* De vreme ce dumnâ-lor veliţi Vornici ne daii phiroforie printr'acâstă
anaforă,că acea uliţă. după ce este cu totul netrebuinci6să a fi desfiind
chisă, apoi este şi pricinuitâre de putori i de întîmplări de hoţie

dosnică,. ca un lucru

dar

netrebuincios

mahalagiilor părţii locului şi

aceştii
pentru care nimenea din ei nu se arată davagiii împotriva
închidă
o
să
ca
lui,
jăluitoru
hărăzim
o
Mea
Domnia
jălbi, bine-voind

pe sâma şi trebuinţa casei sale. —
Pecotea gpd.

Si

-î

(ecete

ed

„(Code LXXVI, pag. 715).

1813: Noombre. 6.

„Vel Logofăt,

-

a

Prea "Înălțate Dome,
“ "După

luminată

poruncă

a

Măriei

Tale

de la

acâstă

jalbă

a

lui

are prin. înşinela
Aleco Palada biv Vătaf za Vistierie, făcând cercet
o închide, că întru
a
rul
ăluito
cere'j
o
ce
uliţă
faţa locului,: vădum acea
că pe o parte
pentru
,
- adevăr este domnâscă şi netrebuinci6să la nimeni iar pe de alta într'o

ni,
răspunde în podul ce urmâză la biserica
porţile Şi. âmblarea - po
au
își
faţă
din
cei
şi
răspântie de trei. uliţe
acestă uliţă numai de
nd
pod, şi cei din dos întacele trei uliţe, rămâi
s'aii făcutun batac
carele
cu
i
licur
“aruncare a multor feluri de murda
de nici noi n'am putut să
de noroiii fârte mare şi o putâre nesuferită,
o aro

a liniei învecinirea
- sedem în casa -jăluitorului, şi pe de o „parte
învecinarea o are soţia
liniei,
a
parte
orul, iar pe de altă

“ numai jăluit
un Theodosie neguţătorul:: Lărăposatului Petrică, logofăt spătăresc și
în faţă 2 stinjeni fără .o palmă,
țimea uliţei nu este mai mult decât
va fiica de 12 stin-

lungimea
iar mai înainte se strimtâză cu totul, iar
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jeni neputându-se măsură din „pricina noroiului.:
Deci când o uliţă ce
este înfiinţa
de dosnică,
tă netrebuincidsă la nimeni, de nică cu piciorul
-nu se.pâte âmblă pe dinsa. ci mai vîrtos vătămătârecu aducere.de
„b6lă şi pricină de faptă de hoţie, cu cuviinţă am găsit cererea jăluitorului de închiderea aceșştii uliţi, pentru că şi scire s'aii: făcut maha„„giilor prin doi. vornic şi nimeni nu s'aă arătat.cu vre-o davă, şi sun„tem.fără îndoială că nici se va arătă, care loc aluliţei fiind asemenea
“precum. sunț -tâte ulițele, domnesci, şi jăluitorul s'au aflat slujind şi se
„află, şi este fecior de boer cu casă grea, să te :milostivesci Măria Ta
a i se face har acâstă puţină bucăţică de uliţă, spre a se mângâiăla

„greutatea întru care. se află. Drept aceea de urmarea ce am făcut
după poruncă nu lipsim a arătă Inălţimei 'Tale.—1813, lulie 6.
o
Isac Rate Vel Vornic, Barbu Văcărescu .Vel Vornic.
Sua

Jo Joan Gheorghe

Caragea

voevod i gospodar zenle Vlahiscoie.

Osebit de arătarea ce ne fac dumnâ-lor Veliţii Dvornici printr'acestă anatora, fiind-că vădum și adeverinţă iscălitură de câţi-va dintre

cei mai fruntaşi mahalagii de

buinci6să

acolo

arătând,

că după

ce nu

este tre-

acâstă ulicidră, apoi este și pricinuitâre de multă putâre, de

murdalâcurile: ce necurmat

se aruncă într'însa, de aceea întărim Dom-

„nia Mea anaforaua acâsta, ca să aibă .voe slugerul Chiţescu de a în„chide
cu zid'acea ulicirăîn curtea sa.—1814 August 8.
-.
„..(Pecetea gpd.)
a

Vel Logofăt.

Prea Inâilţfale Domne,

„După

liminată

dumnâ-lui

porunca

slugerul: Nicolae

Măriei

Tale, ce ni

Chiţescu,

pentru

o

se dă la, acâstă jalbă a
ulicidră 'ce' este

casele numitului şi între casele ce lo avea dumnâ-lui Dvornicu

între

Bălă-

c6nu despre pescărie, care le-ai vîndut, am mers însuşi ei plecată sluga
Măriei Talecu Vornicu Văcărescu la faţa locului unde fiind şi alţi ma-

„halagii, ne-am pliroforisit. că acea
„Gmeni

“fiind

pe jos din podul

jos,

» nuesco

băltos,

vătămare

tîrgului

apururea

se

de

ulicidră ai
afară

stringe

la sănătatea vecinilor

fiind din podul cel mare

fost lăsată.de mergoa

la

Scaunele

nesuferit

vechi,

murdalâc,

care

şi locul
prici-

şi nu este de nicio trebuinţă,

două uliţe, una ce trece prin pescărie. şi

altă
cetrece prin ţigănia gpd. de ese la: scaune, din caro se mai
face şi
- alta. de. ese tot la scaune mai spre târg, de aceea cererea
ce face dumn6-lui. slugerul, unită, Şi cu. voinţa şi primirea celor-l-alţi
mahalagii,
liind cuviinci6să, găsim
Măriei “Tale, să închiză

caro lipsesce. murdalâcul
tărirea cea

1814 Iulio d.
Isac:

Ralet

desăvîrşită
Vel

cu cale a i se

acea

|

Vornic,

ulicidră

da voie, cu luminată porunca

cu zid

în. curtea

domniei-sale

cu:

şi locul scăpărei făcătorilor de răi ; iar. ho-

rămâne

E

Barbu

a se face

|

Văcărescu

de către
Vel

Inălţimea

Vornie..

Ta. —
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LVL I& loan

Caragea voevod î gospodar zemle Vlahiscoic.

Gheorghe

co cu facerea ăcestor nouă prăvălii ce are a sădi biserica
uesce nică o smina Curţei vechi, pe acea părăsită uliţă, nu se pricinSerban
-Vodă cu polui
a
i
afară..
de
t6lă la chinonia podului Târgului
a podumare
cea
uliţa
ă
slobod
fiind
vechi,
Curţii
dul. uliţei dinăuntru
e
De vreme

uă mai sus numitel
lui de lângă hanul lui Manuc, care ese la amîndo
avem acâstă sciinţă
vedere
din
Mea
poduri, după cumşi înşine Domnia
sc are a se lăsă
Domne
stânjin
un
de
largă
şi uliţă.

și mai vîrtos că
între cele nouă şi între

cele vechi

prăvălii,

.

pentru : trebuinţa eşirei

prăvălii şi îşi aii uşile spre acea părăsită

vechi

într'acele:
făcându-se şi pod pe
uliţă, şi pentru trecerea norodului cu piciorul, estaşi chip "dar dăm
ulița cea nouă cu. cheltuiala bisericei; întrac
pe acea părăsită uliţă.
Domnia. Mea vote bisericei să-și facă prăvălii o
i
.
1814 Martie 19.

celor ce şed

(Pecetea gpd.)
Aaa
Ii
(Cod. LXXĂ, pag.

a
„Vel Logofăt.

5.)

Prea Inălţate Dâmne,

|

-

4

ce ni s'aii dat la jalba cuvi„După luminată porunca Măriei Tale,
chir popa Hrisu, prin care face
osului eclesiarh al bisericei Domnesci, lil bisericei gospod, pe o uliţă
rugăciune ai se da voie să facă. prăvă porta puşcăriei în sus și ese
ă
părăsită, care uliţă se începe de lângînşine la faţa locului şi am văgut
mers
am
,
în podul Târgului de afară
cu nămol şi cu gunoiii puturos,
în adevăr acea uliţă cu totul părăsită, uliţă fiind-că este a bisericei, şi
; care
nde nu pâte nimeni trece pe acolo
osului eclisiarhni Sai părut cuvii
!
înăuntrul curţei spd, cererea cuvilâng
mare
uliţă
este.
uc
Man
lui
l
ă hanu
ci6să şi făr de superare,, căcă pe-Vodă şi în podul târgului de afară,
care ese şi în. podul lui Şerban
es câte-va uși dosnice ale prăvălidar fiind-că în uliţa acâsta părăsităl Tîrgului de afară şi în podul cel
ilor ce sunt cu tărăbile lor în podudă, ca să aibă şi acei prăvăliaşi în-Vo
i puşcămate ce ese în podullui Şerban
ce se vor face lângă zidul curţile
ă
nou
le
ălii
prăv
şi
lor,
nouă
Jesnirea
ălii
prăv
între
şi
i
ăliile vech
iareclis
rică, am găsit cu cale ca între prăv
facă
domnese pe care să
să se lase ulici6ră de.un stînjinşi cu mijlocul acesta făcându-se prăvăi:
dului,
hul pod cu cheltuiala biserice
rea, care. vatămă. sănătatea. nororemâne
liile nouă şi pod lipşesce şi putâ
ită
rîrea cea desăîvrş

iar hotă
se face şi folos sf. biserici a&pă;Ta. — 1814 Martie 14.
a se facede către înălțime
Vornic.
nic, Barbu Văcărescu Vel
l
. Vor
„Isac Ralet Ve
LIX. I& Ioan

Gheorghe

Dumnâ-lui Vornicul

Caragea
Radu

Ai

scoie.
Voevod i gospodar zemle Vlâh

Slătinânu nerămânând

de

odihnit

la acestă

sus; orînduitul zapeiu vă-

a Vornicieide ţâră
niei Mele cu cămiţişat la Divan “înaintea Dom
înfă
tat de Divan Vaii
alăturată anafora
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Ioan Ritoridis, dicând

dumnâ-lui

Vornicul,

prin

apelaţia

ce

ai

dat, că ulița aceea ce era prin grădina dumne-lui nu era pentru trebuinţa plimbării, ci pentru trebuinţa copiilor daumn6-lui de mergea
la şcălă ot sf. Sava şi că prigonirea ce ai avut o în let 1782 cu paharnicul Anastasie, aă fost numai pentru locul grădinei, căcă pe locul
„uliţei. cel. de prigonire din fundul grădinei dumnâ-lui, era stăpână
mănăstirea /nagovul, de la care în urmă

"l-ai luat dumnâ-lui cu schimb

locul de patru palme

precum

împreună
cu

casa ce este pe el care se află şi acum, şi de i se va lua
afară

de plimbare,

în anaforua

Vorniciei

se cuprinde,cu acâstă linie i se taie casa pe din dou&; după care acâstă
arătarea dumnâ-lui ai cerut de ne-aii arătat dumnâ-lui Vornicul, atât
cartea de. danie

a

acestui hagi

Stoian,

ce se

arată

fi trecuţi stânjenii, care

acâstă

urmare,

în anafora că

aii
dat'o la mănăstirea Znagovul, cât şi zapisul de schimb al mănăstirii
Znagovul, în care măcar de se şi vorbesce pentru nisce case, dar
nearătând unde sunţ acele case, precum nici suma de stânjini ai
neavând, nu am putut luă Domnia Mea nici o pliroforie, iar locului
n6-luj, Vornicul. ceru să se cerceteze condica mănăstirea Znagovul, dum:
căci
acolo

urmâză a

s'au

gis dumn6-lui că este de prisos a se face şi nici o” plirofori'nu
e se pâte da
din condica mănăstirii, în vreme ce condicile se face după zapise,
iar
nu

zapisele după condici, şi necoprindându-se în numitele
zapise suma
de :stânjini, făr” de îndoială este câ nici în condică nu
se cuprinde, şi
aşă neputându-se face dovadă de stînjinii locului ce
ai luat dumnâ-lui
„ de la mănăstirea Znagovul, urmă după tot cuvîntul
drept
în lucrare cuprinderea anaforalei din let 1782, cu domnâsca a se pune
întărire, ce

șe. află la mâna Căminarului, dar fiind-că însuşi dumne-lui
Vornicul ai
cerut, înaintea Domniei Mele, de a se face cercetare la
fața locului, să
se sape, şi pe unde se vor găsi bulamaci vechi, pe acolo
linia ulucilor, după însuşi a dumnâ-lui cerere şi primire, să se tragă
am orinduit
Domnia Mea prin pitac.pe dumnâ-lor veliţii Vornici,
de
a
face acâstă
cercetareşi prin osebita alăturată anafora - de la 22
ale
trecutului
Mâiit, ne-aii făcut arătare că săpând t6tă acea linie
prin
sempturile
ce le-ai arătat Căminarul, sai găsit atât vre-o câţi-va
bulamaci vechi
cât şi locul în dreptul plimbărei cei. de sus a
căminarului, care s'aă cu
noscut din putârea murdalâcului şi osebit de la
către apus spre
colţul zidirei şopronului i a grajdului dumne-luiplimbare
Vornicului,
iarăşi s'ait
gasit bulamaci.vechi, din cari bulamaci până în ulucile
acum . despărţitâre sai găsit. stânjini 2, iar la' colțul ce se află până
zidirei despre
apus

din

colţul

zidirei până

iarăşi în uluce

un

stânjin
țelege,
'că linia ulucilor celor vechi din colț și până la din care se înacei bulamaci
vechi ce s'aii găsit, ai mers cam piezişat, iar
de
aici
adecă
tot din
bulamacii aceia merge drâptă
pe alăturea, cu Greşi-care depărtared6
locul plimbării ce sati găsit până în pod,şi
taie şi cât-va dintr'o căsciGră învelită cu paie ce este aprâpe de pod,
adecă acea ce qice dumn6-lui. dvornicul că a luato schimb e la monăstirea
Znagovul, şi că
pe acea linie a bulamacilor ce s'a găsit, urmâză
a se pune ulucile, tăindu-se și acea căscidră pe unde va veni
linia drâptă. Deci prieinuirea dumne-lui Vornicului ce 'arată în
apelaţia domniei-sale, că ur:
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acâstă

linie i se
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taie casa ce ai luat'o' schimb

de la mănăs-

tirea Znagovul,.
nu-i este.
de nică

un ajutor, pentru că. în: sineturile

domniei-sale

este acea casă, nu putem

ne-arătându-se

acâsta, pentru că de ar

ca: şi în let. 1782

când

unde

fi acâsta şi în starea ce se

s'aii

să se

fi vorbit

în aceeaşi

şi de

de

că-

anaforă

ulucilor: printi'acea linie setate casa, sai măcar în vre-un

de chip să se fi pomenit, pentru acâstă casă
alţ-fel

potrivă

dice că este

acum, urma

cercetat linia ulucilor. celor vechi

tre cei de atunci orînduiţi boeri,
că cu punerea

află

am

dice

din

măcar că aii fost,-iarăşi

în fiinţă, dar îmarătarea: dumnâ-

ce tot în apelaţia domniei-sale se cuprinde, se. face' do:
lui: Vornicului
mai mică, şi pe urmă ai mai mărit'o intrând în ufost
vadă că ai

liţa plimbării, în vreme ce dice dumnâ-lui în apelaţie, că acea uliță-o .
avea de mergea copiii domniei-sale la şedla ot sf. Sava, apoi de ar
fi: fost atuncă Casa în fiinţă, ce se află acum, adecă întinsă şi clădită *

pe locul uliţei pe unde eşiaii copiii la pod, fiind uliţa înfundată, din:
imacâsta dar se face curată dovadă că casa (de va fi fost) eră mai

mică, şi dumnâ-lui aă mai mărit'o împresurând din locul uliţei, şi împresurarea neavând paragrafie de nică un ajutor nu-i este, şi în cele
după urmă, că însuși dumnâ-lui la Divan înaintea Domniei Mele, ai

cerutşi aii primit, ca pe unde

se vor găsi bulamacă vechi,

pe

acolo

să se pue linia ulucilor. Drept aceea, şi după a. dreptăţii fiinţă, şi
după'a însuşi dumnâ-lui Vornicului cerere şi primire, hotărîm Dom-

nia Mea ca pe unde s'aii găsit bulamacii cei vechi și. er6pa. plimbării, chiar pe acolo să se tragă linia ulucilor, şi dumnâ-vâstră veliţilor
vornică să puneţi în faptă acâstă hotărire a Domniei Mele prin zapciullicel.orînduit, tăind şi acea căscidră până acolo pe unde. va veni. ec.
a
a
nia drâptă.—1813 luni 25. *.
Logofăt.
Vel
n
= *(Pecetea gpd.)
nai
i

-Cond,

LXĂVI,

pag. 463.

”

a

|

N

Prea ]nălţate Domne,

jalbă a dumnslui După luminată porunca Măriei Tale de la acâstăMăriei
Tale, că dumcăminarului I6n Ritoridis, făcând cercetarea, arăt de la Nica, ginerile
lor
locul'
cu
n6-lui căminarul ati cumpărat case.
ul Tancul Cocorăsdohiorului Caracaş, ce şi el le-aii avut de la Sărdar
nic Anastase; prigocul şi Sărdarul le aii avut de la răposatul Pahar
ul Radu Slătinirea dumnâ-lui Căminarului

n6nu încă de când

este cu

Dumnâ-lui

Vornic

stăpâniă casele răposatului paharnic Anastase.Vor-

de lă-dumnâ-lui
L-aii împresurat Vornicul sîră de loc; am cerut
ei dumnâ-lui şi alt
grădin
i
loculu
nicul să-mi ar&te de are sineturi ale
irii -Dositie, cumănăst
nului
egume
al
sinet mati avut decât un zapis
în fundul grădinei

vul un loc
pringător, că având sf. mănăstire Znago
sce pe de o
ului danie de la Hagi Sţoian, se vecine parte -cu
ale
. Vornic
Domniei:s
altă:
de
pe,
lar
scu,
Cocoră
parte cu casele S&rdarului “Alecu
Vornicul, în lung din hotarul

locul caselor... Brezoianu ce-l are dumnâ-lui
făcut schimb acest loc, luând-.o
grădinei dumnâ-lui şi până în pod; aii
de stînjeni nu arată; cu.acest:zapis,
casă a dumnâ:lui Vornicului, iar suma
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dice dumu6lui Vornicul, că locul plimbării de jos ar fi pe locul dumnâlui, şi ca: dumnâ-luil' aii făcut. dar paharnicului, dar însă împotrivă la
dumnâ-lui căminarul .văguiii o anaforă- a r&posaţilor veliţi boeri cu
let. 1782, Maii 25, peste 30 de ani trecuţi, cu 17 înaintea zapisului întărit de r&posatul: întru fericire Domn Nicolae Caragea. Voevod, când

s'au fost jăluit răposatul Paharnic Anastase pentru dumnâ-lui Vornicul Slătin6nu, fiind atunci Clucer, că prin faceri de mănăstiri (în vreme
ce lipsiă Paharnicul) i-ar fi împresurat'locul din grădina domniei-sale,
din care dovedesce acea plimbare ce este cu uşa către amiagă-nâpte,
bună a Căminarului şi aveă loc slobod despre ulucile dumn-lui Vorni:

cului, de urdină 6menii într'însa, după care s'aii. dat bănuială atunci
de împresurarea a î6tă linia ulucilor, din care pentru cât ţine plim-

barea, hotărise să-şi mute dumne-lui vornicul ulucile, lăsând locul după
starea d'întâiă, iar pentru cea-l-altă parte de uluce rămâne către apus
„până. în zidurile Vornicului, dumnâ-lor veliţi Vornici să pue vornici
să sape să cerce linia şi de se vor găsi niscare-va tulpini:de bulamaci
pe acolo, să-și mute dumnâ-lui Vornicul ulucile, iar de nu vor. găsi
acele

semne,

să

stea ulucile

pe

unde

ai fost puse.

Deci

cât

pentru

plimbare,

din sinetul de

domnesci,

găsesc cu cale, să fie luminată poruncă către dumnâ-lui

mai; sus, r&mâne

dovedit, că este pe locul dum-

n6lui Căminarului şi acel loc slobod despre ulucile dumnâ-lui Vornicului de urdină 6meni, care trebue să fi fost de cel puţin patru palme
Vornicul, să lase patru palme de plimbare, spre grădina dumnâ-lui pentru

a-urdină Gmeni căminarului.cum s'ai hotărît atunci, iar pentru
ceeal-altă perdeă: de uluce rămase către apus, până în zidurile
dumnâ-lui
“Vornicului, ce s'aii fost dat bănuială de întindere, fiind-că
se
nu s'aii făcut cercetare să se facă acum, căci hrăpirea paragrafievede că
n'are,
şi de, se va găsi bulamaci vechi pe acolo, se va pune ulucile,
iar
de
nu se va găsi, vor rămâne unde sunt, iar hotărîrea
:cea desăvîrşită
rămâne a se face de către Inălţimea Ta. — 1813, Ianuarie
18.

Radu

Golescu; Vel Vornic.
„LX.

Ja

Ioan

|

Gheorghe

Caragea

Voevod.

“Cu cale fiind anaforaua. acâsta a dumnâ-lor veliţilor boeră,
poruncim
ispravnicilor al judeţutui, ca întocmai să faceţi urmare
.
1814 Maiă 16. i
|
„ (Pecetea gpd.)
|
|
AER
.
„Vel Logofăt.
(Cod.
dumnâ-vâstră

.:LXXĂ, pag. 174). .

|

Li

Prea Tnăiţate “ Domue,

- După-luminată

porunea. Măriel- Tale am vădut arătarea ce fac
Dum:
ai sud Argeș printr'acâstă înseiinţare pentr
u
o uliţă ot oraşul Pitesci, ce este cea prin: mijlo
cul tirgului şi umblă
unii .de acolo să:o închidă,
n6-lor

boerii.ispravnici

rămân

din care închidere nu numai : mahalagiii
în lipsă, ne având 'pe unde ÎȘI aduce
cele trebuinci6se: pentru

„ISTORIA

ROMÂNILOR
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hrana caselor lor, ci încă şi tîrgoveţilor, li-se face cheder, de care după
arătarea ce fac: dumnâ-lor ispravnicii acest loc pe unde urmă. uliţa
aii fost! slobod cu îndelungată

se cuvine ca
unde

tot:'pe

și uliţa fiind

chiqă, dar

acolo

Domnâscă

fiind-că ati

vreme
-de sunt

să

rămâe
şi a

vreme

peste 50 de ani,

.

uliţa ca într'un oraș Domnesc”

obştiei

şi nimeni nu pâte

găsit ispravnicii. înlesnitul

să.o.în-

acela mijloc ce-l a-

rată, ca nică acei pâriîţi să-și păgubâscă locul, nică uliţa să se închidă, ci
dintwacele locuri ale lui Stănică Logofătul, i-a lui Constantin Bucşănescu și a lui Grigorie s'au luat câte un stânjen şi s'aii lăsat pentru uliţă;

a fi uliţa de trei stânjeni, cum și: din locul lui Popovică, la.un colţ, pe
unde s'a îndreptat linia a se pune podul, sai luat 4 stânjeni, bună.
este urmarea dumnâ-lor şi se va da luminată porunca Măriei Tale de
a o urmă şi a o săvirşi în faptă, căcă şi mai puţini ani de va fi fost.
acea uliţă slobodă

pentru

oraş

iarăşi nu

au

cuvînt

acei

pâriţi să o

închigă, iar de vor pricinui pâriţii, că că. nu o. închide ei uliţa ci alţii |
şi vor av6 împotrivă a răspunde, să trimiţă dumnâ-lor ispravnicii pe
amîndout

Radu

vel

prigonitele părţi, aici, la Divanul Măriei Tale. 1814 Aprilie 23.

Golescu

vel Ban,

Vornic.

Isac

LXI,. Carte pentru

vel

Milostiu-Bojiii
de

locul Domnesc

I6& Ioan
sus

a

a fi

Barbu

Văcărescu

Gheorghe
curţii

-

de.la -părla. din sus din naintea
tot-deauna

vechi s'aii aflat o

slobod,

loc periferie

slobod.

Caragea.

Domnesci

trei poduri mari
a căruia

Vornic,

i

cafenelei,

aii fost pârta

Ralet

a

cei

bucată

din poruncă

ee

Fiind-că la locul unde.
vechi,

de

în-r&spântia

loc Domnesc

Domnâscă

din

deschis

m&surându-se,

aii eşit despre foișorul lui Hagi Teodoric stânjeni trei, palme patru,
i despre cafeneaua lui Altântop stânjeni cinci, palme cinci, i pe faţă
pe lângă podul cel mare al lui Şerban Vodă stânjeni patru, palme
şâse, care acâstă bucată de loc aii hărăzit'o făcându-o danie, Domnia
sa Constantin Vodă Ipsilant, prin cartea Domniei Sale, ce o vădum cu
lot 18041 Iulie

24, la toţi câţi sunt

vecini

împrejurul acestui loc, adecă-

nu numai celor ce'se află alăturea cu locul acesta ci şi celor dimpotrivă!
de peste poduri, dându-le, Domnesc sinet la mânile tuturor . acestor
împrejuraşi, ca să fie bucata acâsta de loc alor ohavnică şi nestrămutat

în veci, fără

de a fi

volnici

Dbină po dînsul, ci să fie a pururea
Domnia

Mea

înoim

nimeni

vremi

a

face vre-o

deschis și slobod. Drept aceea şi

ac6sta,

şi întărim

după

ca să ne

păzâscă

întocmai

nestrămutat în veci, precum mai sus: se cuprinde, i saam receh
1814 Maiu 12.
i
(Cod. LXXVII, fila 182).

şi:

gpd.

LXII. I& Joan Gheorghe Caragea | Voevod d gospodar zenule Vlahiscoie.,

Cât pentru podul Călugăreni de a se drege, acum în vreme ce cel!
Casa:
de la Yalastâca este bun.i pentru acele 7 sate de a se mai dă la acum

podurilor, pe lîngă
V. 4.

Urechiă.— Tom.

cele-l-alte

cinci, ce sunt date

X, —Istoria Românilor.

de mai

nainte,

54
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fiind asidosie, nu este vreme
pentru câte taleri 5 la pungă

la Casa podurilor nu

este

de a se pune în lucrare, precum nici
de a plăti cumpărătorii rusumeturilor

primită Domniei

Mele, iar cele-l-alte tâte

„câte se cuprinde într'acâstă anafora a dumnâ-lor Veliţilor boeri, bez
cele mai sus ar&tate, fiind cuviinci6se şi priimite Domniei Mele, le în-

tărim Domnia

mea,

şi poruncim

dumi-tale

Vel Logoiete

de

'Ţ6ra-de-

sus, să se facă hrisovul Domniei Mele, cuprindă&tor atât de cele-l-alte
venituri ale Casei podurilor, ce aii fost până acum, cât şi de acest de

“acum
Casa

adaos, cu acâstă osebire însă, că

podurilor

din posluşnici,

ori din

acei 80 dulgheri să se dea la

iamaci, iar nu

din birnici,

care

hrisov trecându-se în condica Divanului Domniei Mele, să se dea apoi

„a-stă în păstrare la Casa
(Pecetea gpd.)

podurilor.

1813 Ianuarie 30.

Vel Logofăt.

Cod. LĂXIII, pag. 139...

LAIII. J6 Joan Gheorghe Caragea Voevod i gospodar zemle Vlahiscoie.
Dumnâ-ta

Vel

Vistier,.de

vreme

ce în anaforaua

dumnâ-lor

boeri-

lor veliţi, care s'au întărit de Domnia Mea, cu osebirele ce sunt arătate

într'aceeaşi întărire ce cuprinde, ca podarii să fie apăraţi de banii
proviantului. Poruncim dar ca întocmai după aceeaşi întărire să se
facă urmare, de a li se ertă acești bani şi a r&mânea nesupăraţi. 1813

Martie 15.
.
(Pecetea pd.)

Vel Logofăt.
Prea nălţate

Dommne

„ In porunca Măriei Tale, ce se dă întărire la anaforaua dumnâ-lor
veliţilor boeri, ce ai făcut către Măria 'Ta, pentru pricina tuturor celor arătate ale podurilor Bucurescilor, am vădut că hotără&șci Măria Ta,
că afară

dea la
cinci la
priimit
pentru
se erte
podari

de facerea

podului

ot Călugăreni

i șapte

sate, ca să se mai

Casa podurilor peste cinci ce sunt de mai nainte și câte taleri
pungă, a plăti cumpărătorii rusumaturilor, tâte cele-l-alte s'a
şi s'au întărit, dar fiind-că dumnâ-lor veliţii boeri dice şi
podari a fi nedâjnici, cum sunt, şi apăraţi de angarişii.să li
şi acei câte taleri 13 ai proviantului şi nefiindu-le sciută câți

sunt

ca

să facă

arătare,

nici

In

hotărîrea

“Măriei

Tale

nu

se

vorbesce deosebit pentru dînşii, ca să fie apăraţi de cererea banilor
proviantului, şi fiind-că după poruncile ce sunt date, ispravnicii jude"ţului pe unde sunt podari, trebue să facă cerere de la dînşii, am
cercetat la Visterie și se găsesc în păr acum 112 podari din 150
ce este
orînduială să fie, căcă cei-l-alţi se află lipsă şi acești podari
sunt a

plăti taleri 1.120 adecă de fieş-care câte taleri 10 iar nu câte
13
precum s'aii arătat în anafora; pentru care nu lipsesc a face taleri
arătare
Măriei
Tale,

ca

de

va fi a nu

se

supără

podarii

la

acâstă

cerere

şi
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va fi voinţa Măriei Tale a fi apăraţi, se va da poruncă pe suma
acestor bani, ca să se rădice deasupra lor, care r&mâne la bună
hotărîrea Măriei Tale. 1813 Martie 8.
.
Vel Vistier.
Cod. LAXIII pag. 298.
LXIV. 15 loan Gheorghe Caragea Voevod îi. gospodar zemle Vlahiscoic.
Dumnâ-ta
Vel Vistiere,

după

ar&tarea
ce

ne face printr'acâstă

ana-

fora, priimită fiind Domniei Mele rugăciunea jăluitorilor, poruncim să
se facă cartea Domniei Mele pentru aceşti lude patru scutelnici, ca să
fie pentru trebuința acelui pod. 1813 Aprilie 3.
_(Pecetea gpd.)
.
“Vel Logofăt.
|

Prea Tălțate Dome,

Cercetând după luminată porunea Măriei Tale de la acâstă jalbă a
Epitropilor. podului din drumul Herăstrăului, am cercetat şi mam
adeverit,

că în vremea

ce ai făcut jăluitorii, fiind
armiei, după cererea

trebuinţă pentru îngrijirea din t6tă vremea a dregerei artatului pod,
Sai dat alăturata carte a Divanului, ca să. aibă lude patru scutelnici, Gmeni făr” de pricină de dajdie, să fie pentru ajutorul acestui
pod, de a duce podine, urși, şi alte trebuinci6se lemne şi să'l drâgă totdea-una când se va strică, cari scutelnici făcândui. îi are şi până
acum;

deci la cererea

ce fac Epitropii

cu a se înnoi acâstă

milă

şi de

către Inălţimea Ta, rămâne la milostivirea Măriei Tale a se da hotărîroa după cum se va găsi cu cale. 1815 Martie 29,
Vel Vistier.
|

Cod. LXXIII pag. 415.

Y

LAV. 16 Ioan Gheorghe Caragea Voevod î yospodar zemle

Vlahiscoie.

fiind-că
“Urmarea acâsta a dumnâ-lui Vel Dvovnicului Radu Golescu drum,
acel
la
pe
rilor
trecăto
obștiei
privesce spre folosul şi înlesnirea
csinet
este bună şi primită Domniei Mele; drept aceea-printr”acest domnes
a nu
spre
şi
pod,
acel
dim voie dumi-sale numitului boer, de a săvirşi
să
,
podului
facerei
ala
cheltui
1.300
rămâne păgubaş de aceşti taleri
carul
cu
ori
pod,
acel
pe
trece
va
ce
mari
vitele
aibă a lua de tâte
lua
ă nu are a
sati slobod, câte o para de vită, iar de vita mărunt
estaşi chip și să
într'ac
urmeze
se
să
nimic. Luarea însă acestui avaet
an, ca după

facă Domniei Mele ar&tare de preţul vîndării a fieş-căruia
1.300 al cheltuce se vor împlini şi-şi va lua dumnâ-lui acești taleri apoi trecâtorea
remâle
să
şi
olci, să conteneze luarea acestui avaet
stăpânul moșiei a întârce
acestui pod slobodă de avaet, iar de va voi
fie dator dumnâ-lui
la dumnâ-lui Vornicul banii aceştii cheltueli, să
să iea până atunci
apuca
va
ce
a şi-i priimi, scădându-se însă cu banii
rei, şi stăpânul
trecăto
venitul
vîndă
să
apoi
din vîndarea venitului şi
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moșici tot cu mijiocul ce s'aii dis mai sus prin arătarea către Domnia
Mea, de preţul fieş-căruia an numai până când își va lua banii ce va
da la dumnâ-lui Vornicul.—1713 Maii 1.
(Pecetea pd.)

(Cod. LĂAVI,
Prea

fila 101).

Inălţate

Domme, .

_ Pe moşia dumnâ-lui Logofătului Dudescul, la Dudesci, este un pod
stătător, pe apa Dâinboviţei, la mori, la Vitan, care pod de tot s'aii prăpădit și s'aii făcut hatac și de Gmeni şi de vite, Şi vâdend că dumnâ-lui

Logofătul Dudeseui nu va să-l facă, şi ca să nu se mai întîmple hatac,;

am

adus

un

sat

şi am.tocmit

ca

şi dat înainte taleri 500 şi acum

l-alţi bani; eii nu voii

vre-un

să-l facă,

în

taleri

1.300,

care

le-am

ci până

voiii

aii venit rumânii, ca să le dai și cei-

câştig

sc6te banii, să mi se facă o poruncă

de

la acest

pod,

a Măriei Tale, ca să iati de vită

câte o para, care va trece pe pod până voii sete banii, şi scoțând
banii iarăşi să fie slobod; şi cum se: va hotări de Inălţimea: Ta.—

1813 Aprilie 25. .
Radu Golescu.

LXVI. I5 Ioan

-

'

Gheorghe

|

|

Caragea Voevodîi gospodar zenle

Viahiscoie.

Pe acestă alăturată carte de judecată a Divanului Craiovei nere:
mâind odihnit Serdarul Petrache Obedeanul, zapceiul cel orînduit vătaf

de' Visterie, Pau înfăţişat la Divan înaintea Domniei Mele cu Clucerul
Ioan. Vlădoianul, qicând Obedeanu, prin' apelaţia sa, că clucerul
Vlădăianul, având peste apa Jiului împotriva moșiei domniei-sale Trâca
numai 12 stânjeni de moşie, care şi acei stânjini este îndoială că
nu
vor fi ai -dumnâlui, şi-aii făcut pod âmblător:şi drum noii, unde
nici
o diniGră n'aii mai fost pod, cu depărtare numai de 90 de stânjini

de podul si

păgubesce

ce'l are din vechime,

la venitul podului

cu

sineturi donmnesci,

săi, şi cum

cu

care îl

că acel pod al Clucerului nu

pote să âmble până nul va trage edec în susul apei pe moşia mănăstirei Obedeanului (la care este. el ctitor, fiind acea mănăstire făcută
şi înzestrată

de moşul

său cerând Obedeanul,
apropierea

ce este

de

săit) spre

a'] putea

îndreptă

atât în puterea sinetuiilor

la

rădice Clucerul Vlădăianul

podul

săi

până

la al

să

iasă la vadul

sale, cât şi pentru

Clucerului,

ca

să-și.

acel pod ce Pati făcuţ acum, rămâind ca să.

âmble numai podul săi .ce esie vechii, fiind-că. de i se
va da voie.
" Cluceruluia avea şi dumnâ-lui pod, nu numai că-i pricinue
sce pagubă
la venitul podului săi, ci i se pricinuesce şi la. moşie osebită
pagubă.
de către călătorii drumași ce vor trece pela podul Clucerului
eşind dincolo. de Jiii spre apus pe moșia sa; iar clucerul Vlădăianul
împotrivă.
răspunse, că în adevăr după cum curgeă Jiul mai nainte
nu aveă moșie şi dincolo de Jiii, iar acum schimbându-și Jiul drumul
sii cu ruptura ce ai făcut, aii rupt un petic din moşia sa Trâca,
care petice r&-.
mâind de coea-parte a Jiului, aii dobândit cu acel mijloe
moşie şi pesto
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celui

mare

trup

al moșiei
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sale Trâca,

ce este dincâce de

Jiti şi acolo 'şi-ait făcut şi podul, iar alăturea cu acel petic de moşie
al dumi-sale aro şi mănăstirea Obedeanului şi dincolo şi dineâece, un
petie de moşie

şi apoi

se începe

moşia

Serdarului Obedeanul dincolo

de Jiă, prin care âmblă drumul cel mare al Ruşavei, care este vechiii
şi se împreună cu drumul cel mare ce.curge de la Craiova spre ii,
tocmai acolo

unde

'şi-aii făcut dumnâ-lui

că

împotrivă

închis

şi drumul

şi cum

podul

Serdarul Obedeanul pricinuesce stricăciune moşiei dumi-saie, căcă căIstorii cei ce tree cu podul Serdarului. de dincolo dincâce, eşind pe
moşia mănăstire Obedeanul, ce este pe malul Jiului, trec apoi prin
livedile moşiei dumi-sale şi pe acolo mergând, se îndrepiâză de es la
drumul

cel mare

şi osebit

de

s'aii pus

acâsta

de ai

cel mare cel pesto Jiii, care trece pe moşia sa, fiind în dreptul podului dumi-sale, unde ?l-aii făcut acum, ca cu acest mijloc să nu aibă
drum

ccă ce vor

trece

pe la acel pod,

silit fiind aă dat trecătorilor drum

din care pricină

noi, prin moşia

dise

Clucerul,.

răposatului

Vor-

nicului Ştirbeiit şi, şi acel drum noii iarăşi i lau închis Serdarul Odeanul făcând şanţuri acolo unde se alătură moșia răposatului Vor-

nicului Ştivbeiit cu moşia sa Obedenul, iar Serdarul Obedeanul împotrivă răspunse, că adevărat aii închis acel drum vechiii ne fiind dator.
să dea

Clucerului

Vlădăianul

drum

prin

podului celui noii al Clucerului, în. vreme
a trece numai pe
moşia sa, şi cum

moşia

sa

pentru

trecătorii

ce acei trecători se cuvine

la podul săi, de unde își aii şi drumul sloboă prin
că închiderea drumului aii făcut'o cu zăgazul ce

'si-ati făcut în matea Jiului, pe unde curge acum, ca să abată apa iarăşi

pe matca

cea veche,

cu care

zagaz

eşind

puţintel

chis şi drumul făcând alăturea cu matca Jiului;

şi pe

uscat

ai în-.

asupra căreia acestei

de la
pricini întrând Domnia Mei, în cercetare, am cerut mai întâiu
are
că
gice
ce
domnesci,.
sineturi
Obedeanul de ne-ai ar&tat acele
Antonie
luj.
al
17178,
let
cu
hrisov
un
arătă
ne
și
pentru acest pod,
Tihomerescii de
Vodă, prin care se poruncesce, ca să fie apărat satul
podului de la
îngrijirea
cu
podvedi şi alte angarale, fiind însărcinat

7180 :asemenca
Obedin, i o carte a lui Grigore Ghica Vodă: din let cu_let 7258, prin
Vodă
cuprindătâre, și o carte.a lui Grigorie Ghica
un Ioniţă III Locare se poruncesce a fi apărat acest pod de către
de are.
se.judece
să.
Divan
la
numitul
vie
să
_gofăt, şi de altă parte
numitului
moşia
pe
-cevaşi a răspunde, fiind-că acest pod eşiă dincdce După ce am teorisit
Ioniţă şi se gâlcevea cu stăpânul moşiei Obedinul.și hartă de :topotesia
aceste sineturi, am cerut apoi de ni sait arătatcelui vechiii, care hartă
moșiilor i curgerea Jiului și starea drumului
că este întocmai înai iscălibo amândouă..părțile, spre încredințare
de acum curgerea
cea.
după
că.
vede
că
chipuitre, după care măcar
dai
Jiu un petic de moșie,
Jiului are Clucerul Vlădăianul şi peste
urmă tăgădui. că nu ar fi
fiind-că Serdarul Obedeanul în cele după
amândoue părţile a se
cerură
şi
Jiii
având nici de cum moşie peste
dumnâ-tale cinstite şi credinface cercetare la faţa locului, poruncim
Nicolae Seanavi, Cai-

cios boerule

al Domniei

Mele Biv Vei Postelnice

macamule al: Craiovei şi dumnâ-vâstră, boerilor divaniţi de acolo, ca
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împreună și cu iubitorul de Dumnedeii siinţia sa Episcopul Râmnicului
mergând la faţa locului, să cercetaţi cu scumpătate, faţă cu prigonitele
părţi şi de se va dovedi că acolo unde și-ait făcut Clucerul Vlădăianul podul

are

şi dincâce

şi dincolo

de Jiă

moşie,

să

aibă

tâtă

voia

de a-și ţinea şi a-și avea podul acolo nestrămutat, neavând Serdarul .
Obedeanul nici un cuvînt a cere să-l poprească, fiind-că după obiceiul

pămîntului, cel ce are pe moșia sa apă şi moșie pe de amândouă părțile este volnic să-și facă pod, şi nici cu sineturile domnesci ce are
Obedeanul vre-un ajutor nu debândesce, nici pâte a avea asupra acestei

prigoniri de cât numai
acâsta

nu pâte

o dovadă, că podul săii este vechii și numai cu

a aveă privileghii,

ca să poprească

pe vecinii din sus

şi din jos de a nu aveă “și ci pod pe moșiile lor, fără numai când
podarii Clucerului vor trage acel pod la edee şi vor călcă pe moşia mănăstirei. Obedeanul (la care se protimisesce a o luă Serdarul în arenă
de la mânăstire, ca un titor) atunci să aibă Serdarul voie a tăiă şi a
sfărmă podul Clucerului, precum și înşuşi Clucerul se mulţămi, și către

ac6sta să aibă voie Serdarul, cu ori-ce mijloc va puteă, de a bate curgerea Jiului pe matca cea veche, iar: drumul cel mare de pe moşia

sa care se ţine de drumul cel mare ce este pe moșia Clucerului fiind
drum vechii, iar nu noi deschis acum de Clucerul nu pâte să-l po-

prească, ci îl îndatorăm, ca acolo unde lait închis, ori să-l deschidă
tot printr'aceeași linie, saii de-i este trebuinci6să acea închidere, să îio

dator a da pe alăturea alt drum, ca să urdine făr de popreală căl&torii cei ce trec pe la podul Clucerului și es în drumul cel mare, iar
împotrivă dovedindu-se că nu are Clucerul moșie și dincolo de Jii,

sail că acea moşie

de dincolo de malul Jiului pe care se slujesce podul

Clucerului este a.mănăstirei

rul ca un ctitor,

precum

sai

Obedeanul, la care se protimisesce Serdadis mai

sus, atunci să nu fie volnic Clu-

cerul Vlădăianul a ţinea acolo pod.—1814
(Pecetea pd.)
|
(Cod. LXXVIII, pag. 115).
Anexa

Noembrie

36.

Vel Logofăt.

LXVII.

1814 Mart 16. S'aii făcut carte deschisă la dumnâ-lui logofăt za Obiceiu
Tache ră
Ştirbei, să facă cercetare la gura șanțului, prin carte de blăstem, cu 6menii orânduiţi, să vagă dintr'a-cui pricină
aă fost potop
ce s'au întâmplat prin Bucureşti.
Altă carte de epistat cu loc deschis sai dat în mâna lui Fotach
e
Știrbeiii care
Cod.
Anexa

s'a
LXXIV,

trecut în condica
fila 112, v.

de hris6ve.

!

LXVIII.

Prea Inălţate Domue,
După luminată porunca Măriei Tale, ce ni s'aă dat prin
dumnâlui
Vel Postelnicu, adunându-ne cu toţii la un, loc, am vădut
atât înscin-
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țarea ce ai trimis către Inălţimea Ta dumnâlui Căminarul Nicolae Vă-

: Ilie Postelnicelu, ce
cât şi tacrirullui

Dâmboviţei,

cărescu, ispravnicul

ait fost trimis la gura șanțului Dâmboviţei, spre întimpinarea înnecăciunii ce făcuse acea apă pe mărginile sale, aici în politia Bucurescilor

şi se găsi cu cale: a se orîndui de către Măria Ta spre cercetarea ade
cestei pricini dumnâlui Vel logofătul de obicieiuri Fotache Ştirbeiii,

care dice și

va face luminată

la faţa locului, unde
dumnâlui

dumnâ-lui

către

poruncă

să se adune
îi Ilie

Clucerul Deșliu

luminatei poruncă, ci se

gata a urma

că este

dumnâlui,

numitul

Postelnicelul,

ce-ai

suiulgi-başa i patru

aii fost

boer, ca să mârgă

şi toţi alţii ce sunt trebuincioşi, însă

inginerul, i Stroe

ce

carte de blăstem,

spre a descoperi

mai fost trimis i

morari meşteri de

logofâtul, i
frunte ai apei Dâmboviţei, pe care îi va ardta dumnâlui.
îi Angrei
șanțului
epistat
vreme
multă
tost
au
ce
Constantin Pastia,
șanţurilor
ai
vechi
vătaşi
Postelnicelul epistatul de acum i acei doi
e şi prin
şi şănţarii, să facă dumnâ-lui logofătul cercetare cu scumpătat

şi a află adevărul,

mai întâi din

şanţ epistatul şi
ce pricină s'au tăcut. înnecăciunea. şi de aii fost la
sai vădutcă
când
lor,
datoria
după
şănţarii cu vătaşii lor spre pază
co îndrep- .
aminte,
luare
cu
că
chibzuias
să
doilea
al
va să vie apa mare?

dată înnecăciune
tare se cuvine a se face, spre a nu se mai întâmplă altăî6ic anume şi să afacă
să
?
re
îndrepta
şi ce cheltuială merge la acea
.care să fie luducă Inălţimei Tale de tâte pliroforie pe larg; pentru
isprav
dumnâ-lor
din
unul
minată porunca Măriei Tale, ca să mârgă şi
îi
urmare
ce
şi
logofătul
dumnâ-lui
nicii judeţului acolo, ce'l va cere
va arâta dumnâ-lui

rîrea remâne

că

la Măria

Vistier, Radu

este

trebuinci6să,

să aibă.a o face;

|

Ta. — 1814 Mart 7.

Golescu

Ban, Tsac

Ralet Vel Vornic,

iar hotă- -

Să

i proc.

dar zemle Vlahiscoie. |
LXIX. J& Ioan Gheorghe Caragea voovod i gospo
acâsta a dumnâ-lor veliţilor
Cu cale -şi cuviinci6să fiind anaforaua
Mea şi: poruncim . dumi-tale cinboeri întru tâte o întărim Domnia
vel Logofote za obiceiuri

stit şi credincios! boerule al Domnici Mele
ui şi făcond cuviinci6sa cerFotache Ştirbei, să mergi la faţa locul să aduci Domniei Mele: încetareşi chibzuire asupra aceştii madea, la fața locului împreună cu
trâga pliroforie şi pentru ca să se afle
ar&taţi într'acea anafora i
dumnâlui vel Logofătul toţi cei ce sunt
pue în lucrare tâte de mai jos

câţi-va mai arătă dumnâlui şi să se
ilor Logofeţi de ţeara de sus şi
arătate, poruncim dumnâ-vâstră, veliţ
ale Domniei Mele făr' de ză- .
nci
de jos, să se facă cuviinciosele poru

bavă. 1814 Martie 9.
(Cod. LXXIII, pag. 530).

LXX. Io Ioan

Gheorghe

Caragea voivod

|

î gospodar zemle Vlahiscoe.
ce aii făcut preaosfinţia. sa

ea
“ Primită fiina Domnici Mele chibzuir
boeri printr” acâstă anafora o
ii
veliţ
r
â-lo
dumn
și
Părintele Mitropolit
â-vâstră cinstiţilor şi credumn
pe
întărim Domnia Mea şi orînduim:
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dincioși boeri.ai Domniei Mele, vel Dvornice Constantin Bălăcene și
vel: Logofete de Obiceiuri Fotache Ştirbeiii, luând pe inginerul poli-

tiei, să mergeţi făr” de zăbavă la faţa locului, împreună cu Clucerul
Scarlat Mihălescu, ispravnic judeţului, unde aducend ȘI pe acei morari,
să puneţi negreşit în lucrare îndreptarea de mai Jos ar&tată cu urmare întocmai. 1814 Iulie 17.
„.* (Pecetea gpd.) . .

|

.

Vel Logolăt

(Cod. LAAIX Pag. 81).
Prea -Inălțate Domne,

După luminată porunca Măriei Tale adunându-no cu toţii la
un loc,
am v&dut arătarea în scris, ce face dumnâ-lui Clucerul Deșliu i
cu cei-l-alţi

ce aii fost orinduiţi, arătând că sunt trebuinciâse două mijl6ce spre
a se

întâmpină

înnecăciunea,

să

nu

se

mai

facă

nică Bucurescilor, nici mo-

şiilor de afară, adecă ori-să se facă şanţ din susul morilor
Clucerului
Deşliu, ca să se dea în șanțul cel vechiii al Stăvililor, sait
să so scobre

cinci mori, trei din josul stăvililor şi două din susul stăvilil
or
lăsându-se la măsura ce aii găsit Nicolae postelnicelul morarul
ot
Uluiţi

cu cale, la care

Tale, că amendouă

după

aceste

chibzuirea

ce am

făcut arătăm

mijlâce sunt trebuinciâse de

Inălţimii

odată

să se
facă unul şi altul, adecă și aceste cinci mori să se
scobâre, nu cu
palme rânduite, ci chiar la măsura şi cumpăna vaduril
șart şi chibzuire bună, ca să nu pâtă apa prisosi şi a oreşi lor, cu acest
din maluri
"afară să facă înnecăciune și spre îndreptarea acâsta
găsim cu cale, să
se orinduiască doi boeri. mari, ce se vor socoti de către
Măria Ta,
cari să mârgă însuși dumnâ-lor la faţa locului dimpre
ună cu dumnâlui cluceru
l Mihalache isprăvnicelul judeţului și cu
şi aducând și pe acel Nicolae postelnicelu şi pe alţi inginerul politiei,
meșteri morari,
să pue îndată

cu săpatul

în lucrare îndreptarea acâsta, cu scoborîrea morilor
şi
șanțului, făr” do a se face câtuşi de puţină zăbavă,
. căci

cum ne arată însuși: Clucerul.Deşliu,.de se va maj prelung
i se pote
întâmplă primejdie şi plata săpatului șanțului aii să.o
dea
acelor cinci mori, după analoghie ; unde la. acâstă îndrept stăpânii
are să. fie
nelipsit

şi Constantin Pastia. epistatul şanţurilor, iar care
dintracei
stăpâni nu va avâ-vad, după cum: se cade,. nici
maluri îndestule, să
n'aibă, nici moră, iar hotărîrea rămâne la Măria
'Ta. 1814 Iulie 17.
Al Ungrovlahiei XNectarie,. Barbu Văcărescu vel
Dvornic, Constantin
Bălăceanu vel Dvornic, . . . „vel Dvoruic, ....
vel Logofăt, . ..... vel
Logofăt, . . . ..vel Logofet, Nestor Clucer.
_

«

LĂXI.

Porunea ce s'aii făcul la însciinfarea Cluce
ruluă „Searlat
Dlihălescu pentru înnecăciunea șanțurilor.

„Id Joan Gheorghe Caragea voevod i gospodar
zemle Vlahiscoie..
__De vreme-ce acâstă cercetare s'a făcut: prin
carte” de blăstem, chiar
în faţa locului, cu câteşi trei păriţii, adecă Clucerul
Deşliu i Constantin
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Pastia Postelnicel şi cu Andreiii Postelnicelu și în puterea cărţii blăstemului s'au dovedit numiții pricinuitori înnecăciunii moșiei dumn6lui Banului,

cum

.şi paguba

ce s'a pricinuit moşiei

domniei-sele

din-

tacea înnecăciune, cu cale este dar arătarea ce ne face printr'acâstă
biv vel Clucerul Scarlat Mihălescul, ispravnicul
însciinţare dumnâ-lui
din sud Dâmboviţa, ce prin osebitţă poruncă a Domniei Mele aii iost
orinduit a face acâstă cercetare şi pe de o parte poruncim, dumi-tale
mal sus numitule boer ispravnice al numitului judeţ, să îndatorezi
atât pe Pastia, căt şi pe Clucerul Deşliu, de a'şi astupă făr” de zăbavă
acel şanţ de pricină, precum şi satul Clucerului Deşliu de lîngă ho-

„tarul moșiei

dumnâlui

urmeze a'l ridică
spre

cuviincios,

Bânului,

de. acolo

a nu

mai

de nu

se va fi rădicat până acum, să

la loc
Clucerului,

şi să'l aşedi pe moșia

pricinui 'stricăciuno

moșiei

dumnâ-lui

Ba-

nului, iar pentru paguba finului de 290 cară, orînduim şi volnicim pe
sluga Domniei Mele, ca să o împlin6scă dumnâ:lui Banului, întocmai
după

preţul

şi după

mai

ce se arată

mijlocul

jos întwacstă

înseiin-

ţare, însă “pentru cară 140 să facă împlinirea de la Clucerul Deșliu i
Pastia, iar pentru cară 150 do la Andreiii Postelnicelu. 1814 Iulie 28.
(Pecetea spd.)
Vel Logofăt.
-Cod. LXĂIA pag. 115.

LAXII. Z5 Ioan Ghcorghe
Orînduim

Domnia

Mea

Carugea voevod i gospodar zemle Vlahiscoie.
să

......

pe.

acolo

mârgă

unde se va

cilor
fi aflând Nicolae Postelnicu, şi prin marifetul dumnâ-lor ispravni
pe
învăţă
a
an
naprist
stea
judeţului luându'], să'l aducă aici, ca să
încoprinde
se
ce
urmare
cu
stăvilar
meșterii pentru facerea acelui

t”acâstă anafora. 1814 August
(Pecotea gpd.)

13.

-

Ii

«
|
Vel Logofăt

Prea Inăliate. Domne

la jalba cuvioDupă himinată porunca Măriei Tale ce mi s'aii datdin. ţigănie, dimdă
ui-Vo
Radul
irii
mănăst
sului arhimandrit egumen
de am văqut locul
preună cu sfinţia sa părintele episcop Buzăuluifiind-că sfinţia sa aii
dar
unde se cuvine a se face acâstă stavilă,
u ce este. împreună
plecat astădi la episcopie, cum şi dumnâ-lui Bălen
datorie, arât Inălcu noi orînduit la acestă tr6bă lipsesce afară, după
având

Nicolae Postelnicu
ţimei. Tale, că este trebuinţă a.se aduce aici
morilor din sus, ca să
le
măsuri
de
ă
idee la acest fel de lucru i sciinţ
meşteri la ce măsură şi cu
şadă napristan două trei dile, a învăţă pe
să fie luminată porunca
ci
;
ce orînduială să se facă acâstă. stavilă
1814 August 10.

Măriei Tale, ca să se aducă
in Bălăcânu.
Constantin

„»-

Cod. LNXIX, pag. 173.

acest Nicolae

de

afară.
ae

„Vel

e

Vornie..

.
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V. A. URECBIĂ

Choeresteaua ce face lrebuință pentru 5- stăvili.

stăvilar lung stânjini 4,
nămolitor lung stânjini
grătare lungul stânjlni
pară lungul stânjini 2:/,
„pari lungul 3:/, grosul
scânduri,

lungul

grosul în t6tă muchoa o palmă.
5, grosul în t6tă muchea palme 2.
4, latul palme 2, grosul o palmă şi 4 degete
grosulîn crâstă palme 1!/,.
în erâstă palme 2.
,

stânjini

1, latul palme 2, grosul o jumătate palmă.

scânduri lungul stânjini 14 latul palme

de mână.
6 bogdane, lungul

2, grosul pe muche

|

palme

10, latul palme

14, grosul

un lat

o palmă.

5 e6de de stăvili, lung. palme 12, grosul în crâstă o schi6pă.
20 scânduri de stăvili lungul palme 8, latul palme 2, grosul 3 degete.

40 tarăși lungul

palme

12, grosul

în crâstă

o palmă.

LXXIV. J6 Ioan Gheorghe Caragea voevod i gospodar zemle Vlascoie
.
Cu cale şi primită fiind Domniei Mele acâstă obştâscă
anatora,
orînduim şi volnic

im pe al nostru buhurdangiă, să mârgă şi luând
atât pe clucerul Fălcoianu ispravnie din sud Dâmboviţa,
cât şi pe Medelnicerul Pastia, epistatul şanţurilor, cu carii amândo
i împreună du-

cându-se la acele două mori a Vistierului Moscu

bâicăi, numai de cât fă de
urmare întocmai precum mai

runci să aducă Domniei

(Pecetea pd.)

şi a vornicesei Știr-

altă zăbavă să taie zăgazurile lor, cu
jos se arată şi de săvîrşirea aceştii po-

Mele răspuns.—1815

Sa

Ianuarie 22.

|
Cod. LXXVIII pag. 245.

Vel Logofăt.

|

Prea Inălțate Domne,

„Cu plecată anaforă ară Măriei Tale, că la certar
ea co din luminată poruncă.facem jălbei ce ai dat la Măria Ta
dumnslui Clucerul Deșliu, pentru șanțul ce dice că este de trebuință
a se face,
spre

a lipsi înnecăciunea,

atât la multe -moşii după

ce se pricinuesce

Sai adus aici şi Medelnicerul
făcu arătare, că la întrebarea
lor orînduiţii boeri, ce ai fost
la faţa locului, ai dumnâ-lor
se aşede fieş-care mâră, între

tierului Moscu

mare

după

la viitura

de

mare,

Constantin Pastia, epistatul şanţului, no
ce sai găsit cu cale de către dumnătrimişi de către Măria Ta astă vară
cărar la ce măsură să se scobâre și să
care mori este și m6ra dumnâ-lui Vis-

i a dumnâ-ei Vornicesei Ştirb6icăi şi nu- s'a

acâstă

apă

afară, cât şi Bucurescilor, fiind trebuinţă de

chibzuire

a dumnflor,

ci numiții

făcut ur-

stăpâni 'de

mori
'ŞI-aii lăsat morile tot în starea ce ai fost; pentru care
fiind-c
ă
acum
suntem asupra
a se rupe

primăverei, zăpadă este multă acum și ghiața urmâz
ă
şi a se zătoni şi dintr'acâsta este cunoscută primej
dia în-

necăciunii -ce pote să se întîmple ne rugăm Măriei Tale
duiască mumbașir harnic ca să mârgă și luând pe dumnâlsă se orînui Medel+

|
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judeţului, i pe Medelnicerul Pastia epis-

tatul șanțului, să mârgă la amîndouă mai sus numitele mori şi cu
mare grabă să pue să le taie zăgazurile lăsându-se chiar la măsurile

ce ait dat dumnâ-lor orînduiţii boeri împreună cu părintele episcopul
Buzăului la mâna Pastiei, ca să răsufle apa, a urma pe matca ei şi
a nu se pricinui

pagubă şi stricăciune

dumnâ-lui clucerul Deşliu, fiindcă
pote face

ca să

ae6stă cercetare,

norodului,

iar planul

ce: dico

nu: se
şi.însuşi ne arată, că acum:

se. vagă

de este

trebuincios sai nu,

la ;luna lui: April vom face mai po
ci acesta rimâne de primăvară,
urmă chibzuire de mijlocul cercetării şi vom arătă Măriei Tale prin
n
deosebită anatora.—1815 Ianuarie 22,

Constandie Buzăi,: Constantin Filipescu V istier,. GriIosif Argeş,
jorie Brâncovent, Barbu Văcărescu Vel Vornic, Constantin Băldcenu
a
Vel Vornic, Mihalache Manu Vel Vornic, Nestor Clucer.

LNXV. I& Ioan

Gheorghe

Carayec voivod i gospodar zemle

Viahiscoe.

Mea polcovnice de pod; primind Domnescul nosim
Domnia
Porunc
sci pe.
tru pitac să aibi îngrijire de acum înainte, ca să.nu îngădue
sait alte
gundie
arunce
să
ca
fi,
-ar
tr6ptă
ori-ce
de
măcar
nimeni,
în

gârlei
murdalâcuri, ori cu căruţe sait cu alt mijloc, după podurileapei că se
a
curgere
la
atât
une,
stricăci
de
Dâmboviţa, fiind acâsta
căci apa este

înămolesce şi se astupă matca apei, cât şi la curăţenie,
pentru trebuinţa
trebuinci6să a se păzi să fie curată ca una ce este
Februarie 3.

obștei norodului de băut i de altele. 'Tolco pisah gpd. 1815
a
a
DI
(Pecetea gpd.)
t.Logofă
Vel
iu
a
e
aia
Şi
De
m
e
).
14
(Cod. LXXIV, fila

aul gunoiuluişi a gheței
LXXVI. Pitac către vel spălaru pentru nizamDâmbo
viţei.
“aq mau se

Ia Ioan

Gheorghe

mă

aruncă

Caragea

în apa

voivod

pu:

i gospodamr zemle

Vlahiscoe.

dumnâ-ta vel Spătare,
Cinstit şi credincios boerule al Domniei iMele,
să pui pristav în
decât
numa
pitac,
u
primind acel Domnescul nostr
or de obşte, că
tutur
sciut şi cunoscut
tot semptul spătăriei, ca să. facă
ă gunoiul
arunc
a
ă
sn6sc
îndră
de astăgi înainte nimeni să nu se
, ci fieş-care să fie, dator

viţei
după poduri saii ghiaţă în apa Dâmbo
veri cari se.va dovedi următor
că
u
pentr
e,
politi
a o scâte afară din
se va pedepsi; şi pentru bunul
împotriva Domnescii n6stre.porunăă,
linia apei Dâmboviţei şi

pe
nizam a purureasă privighezi dumnâ-ta
nu numai să-i faci cernd,
urmâ
rivă
împot
i
pe veri-care îl vei doved
iei Mele. Tolco pisah
Domn
şi
arăţi
tarea cea cuviinci6să, ci încă să-l
Se
|
gpd. 1815 'Februarie 5.
(Pecetea pd.)

(Cod. LXXIV, fila 174).

Vel Logofăt. Sie

Maia

S60

|
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pitac s'aii făcut şi către dumnâ-lui

LXXVII. Io Ioan Gheorghe Caragea voivod

Cinstit și credincios

fiind-că

boerule

din pricina. gunoiului

gospodar zemle Vlahiscoie.

al Domniei Mele,

şi a

pămîntului

Dâmboviţei de către unii alţi se înalţă matea
de nu-și pâte avâ

vel Agă.

dumnâ-ta
ce

se

vel Agă,

aruncă

în apa

şi se bălt6ză apa în sus,

curgerea cu răpediciune, a spălă nămolul

din oraș la:vale, din care se pricinuesce înnecăciunea politiei şi a-l duce
cilor la venitul de ape mari. De.aceea poruncim dumi-tale, Bucuresca să dai
mai întâiii de scire tuturor de obşte, cu pristav, în tot somptul
agiei,
ca să scie, că sunt popriţi a nu aruncă. nimeni gunoiii
sai
pămînt
în apa Dâmbovi
ţei şi apor.să îngrijesci dumnâ-ta cu paznici nelipsiţi
diua şi n6ptea şi de se va găsi. cine-vaşi cărând
gunoiii saă pămînt
la Dâmboviţă, să se facă cuviinciosă certare cu bătaie
de către dum-

n6-ta;

asemenea

să fie. popriți toţi de obşte a nu mai. aruncă nimeni
de acum înainte în apă mortăciuni i stârvuri, căci
pricinuesc scârbă
şi b6lă Gmenilor și cel ce va aruncă mortăciuni
și stârvuri, sc va podopsi şi acele

scârbe să le scOţă afară din politie
drum. la loc dosnic; aşijderea să îndatorozi dumnâ-tși mult în lături de
a şi pe ceia ce aii
grajduri şi ămblători făcute pe marginea apei
Dâmboviţei, de curg
spurcăciunile într'însa și pângărese apa, ca ămblător
ile să le ridice
cu totul, iar.

grajdurile
'să le astupe ferestrele despre apă co să nu
mai arunce gunoiii în apă de acum înainte
și când stăpânii grajdurilor i. ai âmblătorilor nu vor fi. următori,
atunci să orînduesci dumnâ-ta pe mai-mare-bașa cu dulgheri, ca să
le taie şi să le strice ăm-

blătorile”şi grajdurile să le astupe după mijlocul
ce se arată mai sus,
cunoscut tuturor de obşte, că nimeni de acum
înainte nu
mai este slobod să mai facă grajduri saii ămblăto
ri asupra apei şi
cine se va
făcându-se

îi dator

îndrăzni

a face,

nu

numai

i se va strică binaua,

ci încă va
a da şi ștrâf taleri 500 la Cutie. Tolco pisah
gpd. 1815 Iulie 5.

(Pecetea gpd.).

a

„(Cod. LAXXI V, fila 208).

Vel Logofăt.
Si

Asemenea -pitac şi cătro dumnâ-lui vel
spătar.
LĂXVIII.—Cinstiţilor Şi credincioşi boeri
Vel Logofete de 'Țâra de jos, Scarlate Grădlor ai Domniei Mele, dumnâ-ta
mane al Divanului, fiind-că unii din stăpânii iştene şi dumnâ-ta Vel hat:
Iltovului şi pătimesc înnecăciune (pentru moșiilor ce cad pe linia apei
stânjini câte două-deci de parale spre ajutocare s'ai îndatorat a da de
rul şanţului celui noii) prin
jălbi aii făcut ar&tare Domniei Mele,
că medelnicerul ' Bujorânu i-ati
ar&tat cu stînjini mai mulţi și de căt are
fieş-care, de aceea dar, pentru ca să nu ii se facă năpăstuiri stăpâ
nilor acelor moșii, poruncim
dumii6-vâstră, să cercetaţi sineturile ce are
tieș-care, 'și-pe câtă sumă
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de stânjiiti se va dovedi că aii buni,- după sineturi, pe atâtea să-şi
faci, dumnâ-ta Vel hatmane, împlinire de la fieş-care stânjin, câte parale
două-decă, după anaforaua dumnâ-lor veliţilor boeri, cu întărirea Domniei Mele, care împlinire să o facă făv”: de zăbavă, sprea se începe şi
a se sâvîrşi lucrul şanţului până este. vreme bună, de vară. Tolco

.pisah pd. 1815:lulie 4
(Pecetea pd.)
E
Cod. LĂAIV fila 207 v. . -:

LSXIX.

i

Iă Ioan Gheorghe Caragea
ae

Da
Logofăt."
Dat

Vel
:

voevod i. gospodar

: Viahiscoie.

L

zomle E

DI

a

Cinstit şi credincios boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta Vel dvornice
al politiei, fiind-că pentru izbăvirea politiei Bucurescilor de înnecăcimea
apei Dâmboviţei este trebuinţă ca să se mai deschigă un şanţ din

Dâmboviţa până
de stânjini

în șanțul cel vechiii, afară din şanţul Ilfovului, zăgaz

șarampoi bătuţi pe două rânduri şi să se îngrădâscă,

60 cu

şi să so âmple cu pămînt şi cu gunoiii ca să nu trâcă' apa printr'însul,
şi fiind-că medelnicerul Grigorie ;Bujorânul. epistat facerei şanţurilor,

ne-ati făcut însciinţare, că are lipsă de cheltuială şi nu are cu ce săvîrşi
nici şanţul ce este să se facă, nici zăgazul, de aceea 'poruncim dumi- .

tale, să împlinescă, negreşit făr” de-zăbavă toţi banii -cislei ce .s'aii făcut,

pe nouă mahalale de aică.din Bucuresci pentru şanţul.ce erâ să se facă
împotriva mănăstirii Mihaiu-Vodă,i pentru destupatul Dâmbovicidrei

şi să însciinţaţi

gpd.)

(Pecetea

Cod. LĂXIV,

LIXXXK.

Joan
o

I&

13.

Domniei Mele. .'Tolco..pisah gpd. 1815 Noembrie
A

bu.

Vel

rila 224 v..
Gheorghe

Caragea voevod
Piahiscoie.;

Logofăt...

Sa

ae

îi gospodar zemle
aa

Vornice al politiei, ca fără altă
a,
Vel
“Straşnie poruncim Domnia Me
nouă mahalale de aici din
acelor
rii
lăcuito
zăbavă să împlinesci de la
apa Iliovului prin.
pentru
facă
mai
să
este
ce
cilor,
politia Bucures
i Mele, ce este
Domnie
a
cislă făcută cu dr6ptă cumpănire din porunc
acestor bani, şi
rea
înlesni
pentru
ie
dată do mai nainte către Vornic
ă unde să.
porunc
ici
să
ca
Mele,
i
Domnie
arăţi
să
irea
săvîrşind împlin
>
16.
ie
Januar
dai aceşti bani. Tolco 'pisah pd. 1816
_
|
a
Cod. LXNIV, fila £3îo.

LXXXI.

Jo Joan "Gheorghe
„Di

Caragea voevod i gospodar zemle

Di

WVahiscote,

Mea

plirotorie,

că din

două

şanţuri ce

luat Domnia
Dâmboviţei, pentru a se abate
sunt să se facă, sus la Racări, pe apa vechiu,
sau săvîrşit unul prin
cel
apa Lifovului şi a se da pe şanţul
Fiind-că.am

*
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epistasia Medelnicerului Grigorie Bujorânul, care se începe din apa
Iifovului şi până în apa Dâmboviţei și sai şi dat apa pe dînsul, dar
viind până la un loc aii.stătut din pricină căci &ste, locul mai nalt
spre Dâmboviţa, de aceea orînduim pe... .... inginer cu mumbaşir sluga Domniei Mele, ca luând împreună pe Medelniceru Bujor6nu i pe Medelniceru Pastia epistat şanţurilor, să mârgă la faţa locului, să facă chibzuire de se pâte găsi vre-un mijloc, ca să mârgă
apa Ilfovului pe şanţul ce este făcut şi să dea în Dâmboviţa, şi de
se pote face celă-l-alt şanţ din Dâmboviţa ŞI până în șanțul cel vechii,
după hotărîrea ce este dată, sait să chibzuiascăîn alt loc mai sus pe
apa

Dâmboviţei,

unde

sar

put6

Domniei Mele curată plirotorie.
Cod. LăAIV, fila 238,

LXXXII,

I6 Ioan

să se facă aceste

Isaam

receh pa.

șanțuri şi să aducă

1816 Fevruarie

4.

Gheorghe “Caragea Voevod. .

Cinstiţi şi credincioşi boerilor: ai: Domniei Mele, dumnâ-ta Vel
Spătare şi dumhâ-ta Vel Dvornice al politiei, fiind-că pentru izbăvir
ea
politiei Bucurescilor de înnecăciunea apei Dîmboviţei este trebuin
ţă
de
a pune în lucrare planul
ce aii dat inginerul, de aceea poruncim, ca
îndată după primirea acestui domnesc al nostru pitac, să
orînduesci
Gmeni vrednici dintre zapciii dumnâ-vâstră, cari să îndatoreze
pe toţi
cei ce'aii case şi grădini pe lîngă matca Dîmboviţei şi de
o
parte
şi
de alta şi să le facă mumbașşirlic, ca să puie 6meni cu a lor
cheltui.
ială să sape matca Dîmboviţei, pe margine, ca să se lărgâsc
ă de şâse
stînjeni lumina apei, însă pe unde va. loe slobod, iar
de
se va în“timplă să fie niscareva ziduri de binale pe lingă matca
apei,
acele
binale nu aii a se vătămă, ci area rămână lumina
apei pe acolo numai cât va fi loc slobod,; aşijderea să îndatoreze şi pe stăpâni
mori, ce sunt pe apa Dimboviţei, începând de la Roşul și i acelor opt
tan, ca să facă stavilele pe la morile lor, cum Şi egumenul până la ViRadului-Vodă să o facă la gura cea veche a matcei Dîmbov mănăstirii
menea să puneţi dumnâ-vâstră, salahori, ca să desgrâpe iţei. Aseparii morii monăstirii Mihaii-Vodă şi apoi acei pari să-i zăgazul. şi
taie din pămint, cât va fi cu putinţă mai adînc, precum și parii
vechi
netăiaţi.la podurile de peste apa Dîmboviţei să se desgrâ cari sunt
pe şi să se
taie spre a-şi av apa curgerea slobodă. Şanţul cel noii
ce
este să se
facă pentru matca Dîmboviţei, cum şi matca cea veche,
„n6-vâstră să se sape şi să se deschidă, după porunca ce să puneţi dumdinainte, și plata salahorilor lucrători, ce vor desgropă este dată mai.
parii şi vor
deşchide matca Dimbovicidrei, se va da de către
dumnâ-vâstră din
banii ce s'aii strîns de pe la mahalale, după cisla
cendu-se împlinire de la acele mahalale şi de banii cece este făcută, făsă-i dea până acum, tolco pisah pd. — 1816, Iunie nu vor fi apucat
11.
(Pecetea gpd.)
Si

- Vegi

[

şi cod.

LXXIV

- Vel
fila 254,

Logofăt,
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Zemle
decă una
doilea la
lângă Sf.

fânlânelor

Vlahiseoie.
în drumul:
Târgul.de
Arhanghel,

ce sunt

la

Craiova,

de milele ce ai...

Fiind-că.pentru fOntânele ce sunt la Craiova, aBucurescilor în marginea oraşului cu-o ţevă al
atară cu două ţevi largă, a treia la Târgul din vale
cu trei ţevi, de doi stânjini de sus, al patrulea în

în marginea

Orevii,

drumul
bune

Cartea
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oraşului: Craiovei,

care fac patru îOntâni

mai

este sub dâlul Vâlcăne-

fântână

dintru-o

nestricate,. osebi

ce

Caracalului, cu o ţâvă, ce se numesce

scilor,pe drumul

a episcopului,

i altă îontână ce se orînduesce ca să se facă de neguţători la Ştirbâica, în mijlocul oraşului, unde ai fost şi mai nainte i0ntână cu două

țevi mici şi altă fontână ce. iarăşi se orînduise
sfintei Episcopii

metohului

inţa ce urmâză

Râmnic,

acestor îGntâni când Sar în-

a aveă pentru dregerea

tâmplă a se strică, spre a fi
cuţilor fraţilor Domni, ce le
nedajnică şi apăraţi de tâte
an în ţeară, ca totă tr&ba

să se facă în lăuntrul

s'aiiși făcut, şi după trebu-

care

tot-deauna în ființa lor, prin cărţile trevădum, ai avut milă de 12 lude fntânari
dăjdiile şi orînduelile câte vor eşi peste
acestor fântânari să fie numai şi numai

pentru aceste mai sus arătate fântâni, să le drâgă, să le pârte grija,
să le păzâscă în tâtă vremea, dându-li-se la mâni şi adeverințele dum-. -

- nâlui

caimacamului

de

şi

numele

chipul

lor şi

să fie

sub

ocrotirea

sfinției sale. părintelui episcop, ce va fi dupe vremi la sfânta Episcopie
Râmnic,

cum

şi grija fontânelor

o dă iarăşi asupra

Sfinţiei sale. Ase-

_menea să aibă în oraşul Craiovei milă de două pivnițe şi dout scaune
de carne scutite de fumărit; de -căminărit, i de către polcovnic şi alţi
e
zapcii, i de tâte dările ce dai alte prăvălii şi scaune, de nimic supărar
de către
să nu le facă, că cu venitul acestora, care să se stringă iarăşi
vredupă
îi
va
ce
episcop,
e
părintel
ei
Dumneg
de
Sfinţia sa iubitorul.
îOntâ-

„muri la Sf. episcopie: a Râmnicului,
nelor, când

să se cheltuiască la dregerea

întărim

se vor strică.- Deci

și Domnia

Mea aceste “milă, ca

sus se cusă se păzâscă întocmai şi întru tote nestrămutat precum mai |
prinde. i sa am receh gpd..— 1813 lulie 29.

(Cod. LXXVII fila 152. v)

cârciume ale cişmeULXXXIV. Intărirea privileghiului de scaune și ca de Obiceiuri.
condi
lelor, Craiovei asemenea Sai trecut şi în
Zomle
Craiova,

Domniei Mele ot
Vlaschoie. Fiind-că cişmelele de la oraşul
pe lângă fontâbună.
stare
în
eauna
pentru a se ţinea tot-d
oraşul

adecă „să ţie în
narii cei orînduiţi scutiţi aii şi osebite „milă,1 rachii, i dou scaune de
Craiovei dout pivnițe cu vindare de vin
ii şi scaune, de nimic

prăvăl
carne scutite de tâte dările ce dai alte
să se facă ajutorul dregeora
acest
l
venitu
cu
supărate să nu fie, ca
“acâstă milă veche fiind, prin
rei fântânilor când se vor strică; care
Domnia mea; iar acum am
it-o.
sineturi încă de la let 1813, am 'întăr
la let 1814 S'aii păzit scu-

cum

că până

însciinţare,
incoce Inându-le vameșşii
t6la scaunelor și ale cârciumelor, iar de atunci

luat Domnia

Mea
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în zapt, se află cişmelile- lipsite de acest irat. Deci, fiind-că prin ponturile vămei se coprinde, ca numai la piei să plătâscă vamă şi scaunele scutite, care şi acâstă rînduială de plată la piei este mai dinainte
veche,

rîm,

dar. nude

ca

la acel let; dar ca să nu pricinuiască

numai pe

acest

an

la sfîrşitul anului, poruncim

să

se- urmeze

vameşii,. hotă-

a luă vama

de

la piei, iar

dumi-tale: Vel. Logofete de ţeara de sus,

ca 'la ponturile - vămii viitorului an să. intre şi acâsta, ca scaunele
acestea să:fie apărate:și de vama peilor, să nu. se supere nici: scaunele, nică cârciumele, nici. cu: nume de prostichii, nici cu altă numire,

ci cu

totul să fie:apărate;

al Craiovei

i dumnâ-vâstră

de care poruncim
boerilor

dumi-tale

divaniţi,

Caimacamule

să daţi nizam vameșşilor

i altor slujbași, ca afară din vama pieilor, ori ce alt va fi supărat. şi
va fi luat de la scaunele i de la:cârciumile cișmelelor, împotriva ponturilor acelor slujbe, care cuprind ase păzi milile şi orînduelile de'
privileghiuri, ce sunt date prin. hrisâve i cărţi domnesci, să-i puneţi

să întreă

cum

înapoi,

şi de acum

înainte :să.li

mai. sus.se cuprinde.—1817:Septembre
:(Pecetea pd.)
Se
(Cod. LAXVII, fila 274,)

1817 Septembre

copiei Rimnic.
-

Ie

_LXXAV.
Zomle

5. — Asemenea

-

f

"

.

.

se păz6scă

5.

apărarea

a

Vel Logofăt. .
|

s'ait' făcut şi pentru scaunele
:

e

după

Ea

.

epis-:

.

Iutărirea privileghiăzilui cișmelelor ot Craiova asemencă
Saal irecul şi în condica de hrisove.
Viahiscoie. Find-că cişmelele

Crâiova, pentru

e se ţinâ tot-deauna
în

de: la orașul Domnief
stare

bună, pe lângă

Mele ot:
fântâna-:

rii cei orinduiţi scutiţi ai şi osebite mili, adecă să ţie în oraşul
'Cradouă pivnițe “cu vîndare de vini rachiă, i două scaune
de.carne:
scutite de tâte dările ce dai alte pivnițe şi scaune de nimic
supărate
să nu fie, ca cu venitul acestora să se facă ajutorul dreger
ei fântânilor când se vor strica, care acâstă milă veche fiind,
încă de la let 1813 am întărito şi Domnia Mea, iar acum amprin sineturi
luat Domnia Mea însciințare cum că până la let 1814 sai păzit
scutâla
scaunelor şi ale cârciumelor iai: de atunci încâce luându-le
vameşii în zapt
se află cișmelele lipsite de acest irat, deci fiind-că prin
ponturile vămei se cuprinde .ca.numai. la pici să plătâscă vamă
tite, care și: acâstă rînduială de plată la piei este mai şi scaunele scudinainte, veche,
iovei

iar nu: de la acel

numai:pe :acest an

tul anului

let,

să

darea: să nu pricinuiască

se urmeze

a luă

vama

de

vameşii, hotărîm,
la piei, iar'la

ca.

sfîrşi-.

poruncim dumi-tale Vel Logofete de 'Țâra 'de sus
ca la pon-:
turile vămei „viitorului 'an'să intre şi acesta ca scaunel
e
acestea
să fio;
apărate

Şi: de vama: pieilor să nu se supere. nici seaunele nici
cârciu-:
mile .ni
; ci
nume de: prostichiinică
i. 'cu altă numire ci cu totul să fio.
apirate, de câre poruncim dumi tale câimacamule al Craiove
i i dumn6-vâstră boerilor divaniţi să.daţi nizam
vameşilor şi. altor slujbași.

:
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ca afară din vama pieilor ori-ce alt va fi supărat şi va fi luat de la
scaunele ide la cârciumile cișmelelor în potriva ponturilor acelor slujbe
cari coprinda se păzi milile şi orînduelile de privileghiuri ce sunt!
date prin hris6ve

i cărţi domnesci să-i puneţi:
să intârcă

înapoi

şi de

acum înainte să li se păzâscă apărarea după cum. mai sus se coprinde
i saam receh gpd.— 1817. Septembre 5.
E
i
(Pecetea epd.) :.
a
a
js
„Vel Logofăt.
(Cod. 75, fila 187
Anexa

v.)

LĂXĂXĂVI.

Ia Ioan Gheorghe

Caragea

voevod

îi gospodar

zemle

Vlahiscoie.

Dumnâ-ta Vel Logofăt de ţâra de sus, am vă&dut Domnia Mea, arătarea ce ne faci printr'acâstă anafora şi ca pentru un lucru ce este

trebuincios obştiei locuitorilor din Focşani, adăparea dintr'acele cişmele, poruncim să se înnoiască și din partea Domniei Mele acel hrisov
al Domniei Sale fratelui Alexandru 'Vodă Moruz, făcându-se însă şi
acest adaos, ca încărcatul şi descăreatul buţilor din Focșani să fie iraț
al acelor cişmele precum şi cei ce vor fi însărcinaţi cu tăierea cărnei
pe la scaunile din Focşani, să dea pe an 'la cișmele câte taleri unul

la sută, orînduindu-se

şi epitrop

mai mare

al acelor

cișmele .Sfinţia

Sa Părintele Episcopul Buzăi, ca să îngrijască pentru alor bună
Biv Vel Vistier Ioan Moscu,
stare; către acâsta poruncim şi dumi-tale

epistatule al Epitropiei obştirilor, ca acei taleri 200 pe an ce aii fost
* orînduiţi a se da pentru aceste cișmele de la Cutia milosteniilor şi nu
Sai dat pe şapte ani, să se dea acum toţi, prin scirea Sfinţiei Sale
a
numitului Episcop. — 1813 Iunie 16.
|
:
(Pecetea pd.)
(Cod. LĂXVI, fila 376).
Prea Inălţate Domne,

După luminată porunca Inălţimei Tale, ce mi s'aii dat la însciinţarea
dumnâ-lor ispravnicilor din sud Slam Râmnic, făcând cercetare, s'au
arătat înaintea Mea,. . . . . . . . ce este încărcat cu cișmelile din
Vodă.
Focşani, la mâna căruia văduiu hrisovul Măriei Sale Alexandru multa
pentru
că
e,
cuprind
se
care
prin
16,
Iunie
1793
let.
cu
Moruz
lipsă şi.mare trebuinţă de apă ce este la Focşani, au fost orînduita
prin hris6ve domnesc mai, din nainte taleri 200 pe an de la Epitropi
obștiei şi 12 fOntânari

scutiţi pentru plata suiulgiului şi a meremetului

e şi
a le ţine tot-deauna în stare bună, care acea orînduială o întăresc
cu
avut
mai
ai
că
dice
ce
i,
scutelnic
Măria Sa, iar pentru alţi dece
osebit
şi
condică
în
găsit
sai:
nu
răpus,
s'aii
care
,
alt sinet domnesc
din Moldova n'aii avut apă, şi în
de acesta fiind-că partea Focşanilor
Domn la Mol-

Moruz
vreme când se afla Măria Sa Alexandru Vodă tin
Vodă Ipsilante de
Constan
Sa
Măria
pe
dova, în let 1806, aii pohtit
v, 4. Urechiă.—Tom.

X,—Istoria Românilor.
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aii dat voie şi aii luat apă din izvârele ce sunt în pămîntul țării
aceştia, pentru care facere de bine arată, că s'au dat voie ca din apa

cea adusă cu cheltuiala Moldovei, să iea de la hotar 6 măsuri de apă

şi cu cheltuiala părţilor de aici să se aducă în oraș, şi să mai adaoge
în oraşul Focşani dar dincâce alte două cişmele peste una ce aii fost veche şi din pricina r&zmeriţei nu s'aii pus în lucrare; acum arătă că

de 7 ani în coce banii de la Cutia milosteniei nu s'aii mai dat, cișm6ua
aii ajuns la dărăpănare, şi oraşul se află în lipsă de apă şi-cum că
are trebuinţă de cheltuială a se drege şi a se aduceîn stare bună

" cişm6ua cea veche, cum şi aceste două cişmele să se mai prostisâscă,
la care trebuesce cheltuială, după socotela ce aii făcut, taleră 4.625 şi
orăşanii de acolo pre cât le-au fost puterea daii taleri 1.500, iar pentru
cei-l-alţi bani ce lipsesc taleri 3.125 cer mila Măriei Tale, că de unde
se va socoti a se da, să se ajute, ca să nu: rămâie orașul fără de apă;

aşijderea, mai cer ca să se orînduâscă un irat statornic a se puteă
țineă tot-deauna cișmelile în stare bună, care îndestulare de apă nu
este îndoială că pote să tragă şi norodul cel mai mult acolo şi dineâce
să se împuţineze;

de

aceea

trebuincios este ajutorul care ajutor măcar

de se va şi da de la Cutia milosteniei acei taleri câte 200 pe 7 ani ce nu
s'au dat, iarăşi nu se împlinesce trebuinţa, căci mai lipsesc încă taleri
1.725;

ci pentru

înaltă
de

acâstă lipsă rămâne,

milostivirea

acolea

înainte,

Măriei Tale,

de se va

ca precum

se va chibzui de către

iar pentru a se ţinea în stare

bună

găsi cu cale de Măria Ta, să se orinduâscă

Sfinţa Sa Episcopul Buzăii epitrop mai mare, a îngriji ca un părinte
„duhovnicesc, fiind în eparhia Sfinţiei Sale, ca atât pentru facerea şi
dresul de acum a se săvîrși cu temeiii, cât şi pentru acei taleri 200 .
a-i siguripsi din iratul Cutiei, ce dă pe an eparhia aceea la Cutie și
pentru căci acum s'aii mai scumpit lucrurile și cișmelile, să se mai
adaoge

şi acest ajutor pe

an,

pe cât de Măria

Ta se va

găsi

cu

cu-

viinţă, şi după hotărîrea ce se face se-va da și luminat hrisovul Mărici
Tale

a se păzi, —

1813

Maiii

27.

Vel Logoftt.
(Cod. LXAVI, pag. 376).
LĂXĂVII.—
_

Oreştinâscă

datorie

ai

dinţat de la Dumnedeii
cu vederea

lucrurile

ZZrisovul
Domnii

Focşanilor Pentru
şi Oblăduitorii,

stăpânirea de

ce sunt

de folosul

ţări şi

pă.

|

cărora li s'au încre-

de norâde, a nu trece

şi de mare

trebuinţă,lăcuito-

rilor ce li s'aii încredinţat sub a lor oblăduire, ci mai vîrtos a le întemeiă,

spre

mai

buna

îndreptare,

ca să fie bine păzite;

răzmeriţei

întâmplări

când

drept

aceea

însciiţându-ne Domnia Mea, că în orașul Focșani se află lipsă de apă,
şi din vechime cu ajutor Domnesc sai întocmit o cişmea de _s'aii
adus. apă pe olane de la loc depărtat, cu 'care apă se îndestulă atât
tergoveţii din Focşani, cât și alţi trecători, şi une-ori.din vechime alte
ori dintr'ale

sai

stricat, iarăşi cu ajutor

Domnesc, s'aii dres şi s'ait făcut la loc; la care cișmea spre a se ţină
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tot-deauna: ai

făcut
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rînduială

fraţii Domni

dinaintea

Nâstră prin _hris6vele Domniilor Sale, cari le-am vădut, a se da pe tot
anul de la Epitropia obştirilor câte taleri 200 pentru cheltuiala şi pentru plata orînduitului suiulgii, având şi 12 lude fântânari scutiţi, şi
întwacâstă răzmeriţă trecută, din pricină că nici orînduiţii bani de la

Cutia milosteniei-nu

s'au dat

lăsându-se făr” de îngrijire sai stricat,

iar în partea oraşului Focşani din ţinutul Moldovei se află cișmele
cu apă luată din pămîntul aceştii ţări, nu de mai nainte, ci din vremea Domniei Sale fratelui Alexandru Vodă Moruz, când se află la

Moldova, după cererea -ce aii făcut-o la Domnia Sa Constantin Vodă Ipsilant şi prin slobodenie Domnâscă s'aii dat voie de aii luat apă
din pămîntul ţerii făcând cișmele îndestulate nu numai în oraș ci şi
în alte locuri mai depărtate. Pentru acâsta dar au trimis Domniei
Mele boerii i boernaşii de la Focşani, cum şi dumnâlor ispravnicii
însciinţeză Domniei Mele cum că cişm6ua din Focşani se află stricată
şi pătimesce mari discolii pentru lipsa apei, fiind siliţi de trec dincolo

în Moldova de iai apă, şi cum că când s'ait dat slobodenie de s'au
luat apă din pămîntul ţării aii făcut legătură, ca din apa aceea ce se

ia din pămîntul ţării de aici, să dea 6 măsuri de apă aduse la hotar.
cu cheltuiala
: părţii Moldovei şi de 'la hotar cu cheltuiala părţei de

dinedce să se împartă în oraşul Focşanilor de dincâce, a se mai deschide alte 4 cișmele, unde se va socoti că sunt mai trebnuici6se,

şi atât pentru cheltuiala cișmelei vechi, cât şi pentru acele patru
ce sunt a se aduce din no, făcând chibzuire de cheltuiala ce treDue, cu tâte că aii mai ajutat şi pămîntenii de acolo, dar aii cerut

şi ajutorul Domniei

facerea

celor

patru

Mele,

de

atât pentru dregerea cișmelei cei vechi, şi

acum,

cât şi pentru

cheltuiala

viitOre să so mai adaoge irat spre a se ţinea .tot-deauna
ca şi când

duit Domnia

se va

Mea

lor

vremea

în

în stare bună

strică undevaşi, dintr'acel irat să se drâgă. Am orîn-

la dumnâ-lui

Vel

Logofătul

de 'Ţâra-de-sus de au

cercotat şi prin anafora de la Maiu 27, ne-ai făcut arătare,
prea mult trebuinci6să facerea acestor cişmele şi trebuinţă
ajutor pentru următârele cheltuel;, -atât de a face acum, cât şi
'ţin6 în stare bună tot-deauna; chibzuindu-le dar Domnia Mea

că este
are de
de a se
acestea.

şi iubind facerea de bine şi obştescul folos, am primit cererea ce fac.
şi mai întâiti pentru Epitrop însărcinăm Domnia „Mea pe iubitorul de
Dumnegeii Siinţia sa Părintele episcopul Buzău chir Costandie, ca
pe un arhiereii al eparhiei aceea, și deosebit am poruncit la dumnâ-lui vel Dvornicul al Obştirilor, epistatul Cutiei de milostenie, ca să

dea

acum

taleri

1.400

pentru

șapte

ani. trecuţi, ce nu sau

dat acest

irat, după cuprinderea hris6velor. Domnesci și.spre a $e urmă ca să se
dea tot-deauna acei câte taleri 200 pe tot anul dela Cutia mi osteniei
însărcinăm pe Sfinţia sa episcopul ca de banii eparhiei ce dă la Cutia
ru
milosteniei, să se ţie în s&mă, care acest venit ne fiind în estoinie pen
facerea cişmelelor de acum şi dregerea lor după e e În
oii
umnogeii
'ce aă făcut Domniei Mele iubitoru
tarea şi rugăciunea
e ira uri
Sfinţia sa Părintele episcopul, mai facem Domnia Meaca acesi
al cișfie
să
Focşani,
din
adică: încăreatul şi descăreatul buţilor
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melelor, precum se urm6ză aici în Bucuresci (care este venit al podurilor) însă plata să se iea după starea pivniţelor şi după cum se
urmâ6ză

şi în locșanii

de

dincolo,

şi

dumnâ-lor

ispravnicii

judeţului

să îngrijescă a se păzi acestă rînduială cu drâptă cumpănire, ca să
nu pătimâscă cei ce ai trebuinţă de încărcat şi descărcat, după care
orînduială

şi.obiceiii

ce se urmâză

dincolo, să facă dumnâ-lor fâie ar&-

tătâre de tâte felurile de pivnițe, în care să arate anume ce aro să
iea de descărcat şi ce are să iea de încărcat? să facă.osebire la buţi
mări şi la buţi mici; care f6ie sub iscăliturile dumnâ-lor să o dea în
păstrare la Sfinţia sa Părintele episcopul şi altă asemenea fie iscălită

să se dea la mâna

suiulgiului, ce este purtător de grijă al cișmelelor,

spre a se căută venitul acesta pe sâma cișmelelor, sait să se vîngă pe an

după cum se vînd și alte huzmeturi. Orînduim să iea și milă de vinăriciii
câte doi bani de vadră, din poporul Jidenii şi Oraţiia, în care are mă-

năstirea Rîmnicului câte doi bani de milă veche, și biserica cu şcâla ot
Agiesci câte un ban, și din poporul Gârbovul, Timbovesci, Bordesci, Cândesci, Dragosloveni, Urichesci şi 'Tărchesci, iarăși câte doi bani de vadră, în care are mănăstirea sf. I6n din Focşani a luă câte alţi doi bani
milă veche, şi biserica cu şc6la ot Agiesci câte un ban,i din Curături,

Blidarii şi Bonţescii iarăşi câte doi bani de vadră, în care are sf. Episcopie a Buzăului a luă câte alţi doi bani, şi biserica cu şedla ot Agi-

escă câte un ban. Osebit mai rînduim, ca să iea pe tot anul de la cei ce
vor fi încărcaţi cu tăerea cărnei, la scaunele din Focşani, câte taleri 100,
când să facă și un tîrg noii tâmna la Vîrtişcoiii, care tîrg fiind spre to-

losul Delenilor de acolo cu a-și înlesni cele trebuinci6se, am găsit Domnia Mea cu .cale a se începe de la 15 ile ale lui August, şi să ţie până

la 15 gile ale

Tâncului
tîrg

nume

să

lui Noemvre,

din sud Buz&i,

nu. se

amestece

după

cum

se urmâză

şi la

nici

ispravnicii,

saii alți Gmeni

de niscarevași havaeturi, nici vameşii cu nume

de vamă,

fără

numai.6menii

cei orînduiţi

de iubitorul

Părintele Episcopul, Epitropul cișmelelor din Focşani,
totă vama împreună şi cu tot cel-l-alt obicinuit venit
s6ma cişmelelor, iar havaetul locului să se ia pe s6ma
călcarea pămîntului; să aibă şi acei 12 fOntânari scutiţi,

iraturi de

acum

copul la bună
din noii patru

purureade a

tîrgul

al spitalului sf. Pantelimon, unde

şi cu numiții fontânari,

Valea-

şi la acest

domnesci,

cu

de prostichiuri
de Dumnegei

să aibă a luă
al tîrgului pe
moșiei, pentru :
cu cari aceste

să pue Sf. Sa Părintele Epis-

orînduială dregerea cişmelei vechi, şi facerea acestor
cişmele, de a se face temeinice şi. să aibă îngrijire a

fi aceste

cinci

cișmele

în lucrare

cu apă

tot-deauna

în

stare bună şi drese, după vremi spre adăparea noroduluide acolo,.ca
un lucru ce este obştesc folos. Şi am adeverit hrisovul acesta cu însăși domnâsca n6stră iscălitură și pecete şi cu credinţa prea iubiţilor
Domniei Mele; fii Gheorghe Caragea voevod, Constantin Caragea voe-

vod, martori fiind şi dumnâ-lor cinstiţi şi credincioşi Boeri Veliţi ai Divanului Domniei Mele; pan Constantin Filipescu, Vel Vistier, pan Radu
Golescu, Vel Ban, pan Constantin Vlahuţ Vel Postelnie, pan Isaac Ralet

Vel Vornic de ţâra-de-sus, pan Barbu Văcărescu Vel Vornic de 'Ţârade-jos, pan Dumitrașcu Racoviţă Vel Vornic al treilea, pan Iordache
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Slătinenu Vel Vornic al Obștirilor, pan Dumitrache Racoviţă
nic al patrulea,

pan Grigore

Băl6nul

Vel Logofăt

Vel Vor-

de 'Ţ6ra-de-sus, pan

Constantin Filipescu Vel Logofăt de Ţâra-de-jos, pan Fotache Ştirbeiii
Vel Logofăt za Obiceiuri, pan Constantin Suţul Vel Spătar,
pan Gri- “
gore Ralea Vel Hatman, pan Alexandru Nenciulescu Vel Vornic de politie, pan Atanasie Hristopulo Vel Logofăt al străinelor pricini, pan
Ghica Vel

Alexandru

Clucer, pan

Suţul Vel Comis

mar, pan Nicolae

Alexandru

Vei Cămi-

Mavrocordat

şi ispravnic, pan

Constantin

Fili-

pescu Vel Logofăt de 'Ţâra-de-jos; şi s'a scris hrisovul acesta la anul
al doilea dintru întiîia domnie a Domniei Mele aici în oraşul scaunului
Domniei Melei Bucuresci, la anii de la nascerea domnului Dumnedei
şi mântuitorului nostru Isus Hristos 1814 April 30,.de Chiriţă Logofăt

de Divan.— 1814 April 30.
(Iscălitura gpd).

a

procitoh
(Pecetea

Const.

spa.)

Vel Logoitt.
Filipescu.
|

(Cod. LĂNAVII, fila 175.)

LXXXVIII.

Cartea

cișmelile

ce s'aii făcut lui Gheorghe

ot Focşani, cu privileghiul

Sârbul de cişmegiii la
ce se arată.

!

Zomle Vlahiscoie. Dat'am Donâsca nsstră carte lui Gheorghe Sârbul, carele dupe alegerea iubitorului de Dumnedei sf. sa părintele

episcopul Buză&i, epitrop cişmelelor. din Focşani, s'au aşedat cișmegiil
la acele cișmele -ce sunt a se face, pe carele ni Lai arătat că are sciintă
pe deplin

și este iscusit la acest

meşteşug al cişmelelor;.de aceea ca să

fie cu silință atât pentru făcutul din noi cișmelelor, cât şi cu tragere
a ţinea
de inimă, pentru trebuinci6sele meremeturi dupe vremi, spre
orîndupă
apă,
de
re
îndestula
cu
bună
stare
în
a
tot-d6un
cişmelele

lui ce i
duiala hrisovului Domniei Mele şi după povăţuirea episcopu
i
clironomi
şi
cum
lui
vi6ţa
ttă
în
statornic
fi
se va da şi spre a

sai ucenicii săi, cari vor avâ sciinţă bună

bine, “i-am -dat

în câtă vreme

se va purtă

acest sinet al Domniei Mele cu aceste privilegiuri, adică

Vistieriei
acest Gheorgie Cișmegiiisă fie apărat de rândul dăjdiilor
i dijvinărieiii
de
bucate
drepte
lui
ale
şi
scutâscă
să
,
i de alte orîndueli
pe
sti
al
ucenici
Omeni
doi
şi
mărit, aşijderea să ţie numitul cijmegiii
de
aceia
și
apărați
r,
cişmelelo
slujba
în
cari are să-i metaherisască
rămâe
să
sciinţă
având
rândul dăjdiilor vistieriei i de alte angarii, ca mat
sus cuprinde. Drept
cum
a
asemene
săi
locul
în
vremi
după
aceia
să fiţi următori, și
întoemai
cuvine
se
aceea poruncim şi la toţi câţi
|
1..
Maiu
împotrivă supărare să nu faceţi. — 1815

Cod. LXA VII fila 215.
gospodar zemle Vlachiscoie.
LXXXIX. Je Ioan Gheorghe Caragea Voevod i
dumnâ-ta Vel Vornice al
Cinstite şi credincios boerule Domniei Mele,
Obştirilor, fiind-că

prin hrisovul

Domniei

Mele, de anul trecut, ce vaii

870

Si
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întocmit pentra orînduiala cișmelelor ot Focşani (asupra cărora s'ail
orînduit epitrop sfinţia sa părintele episcop Buzăi), este hotărît de
a se da pe tot anul ajutor de la Cutia milosteniilor câte taleri 200,
“care bani să-i dea numitul arhierei din banii eparhiei, ci de la Cutia
milosteniilor şi Epitropia Obştirilor să'i ţie în „s6mă şi osebit de a-

cești 200 am fost poruncit Domnia Mea dumnâlui biv vel Vist. loan Moscu,
„ce se află epistat al Epitropiei Obştirilor, ca să deâ de la Cutie alți
taleri 1.400 ce nu s'ar fi dat cişmelelor pe şapte ani trecuţi, acei câte
taleri 200

după

coprinderea

celor de mai

nainte

hris6ve

domnesci

şi

fiind-că sfinţia sa părintele episcop aii arătat domniei mele că dintr'acei
taleri 1.400 numai taleri 500 aii primit de la Cutie rămâind ai se mai

da încă taleri 900; de aceea poruncim dumi-tale, ca ori săi se dea şi
cusurul ce i-a mai fost datâre Cutia, saii de nu ise vor da, ară voie

printr'acest domnesc al nostru pitac să-i poprâscă sfinţia sa din banii
sfertului sfîntului Gheorghie viitor, ce este datâre Eparhia Buzăului
a da la Cutia milosteniilor. Tolco pisah gpd. — 1814 Mart. 20.
Cod. LĂXIV, fila 108. v.
a
Da

XC.

I& Ioan

Gheorghe

Caragea voevod îi gospodar zemle Viahiscoie.

După pliroforia ce ni se dă printr'acâstă anaforă a dumnâ-lui Vel
Vornicului al Obştirilor, poruncim dumi-tale. Vel Spătare, ca după
ce va da jăluitorul chezășia ce este arătată în anafora cu asemenea
cuprindere să aibă voie a pleca la patria sa.—1814 Februarie 4.
(Pecetea spd.)
|
Vel Logofăt.
Cod. LĂXVI, pag. 637.
Prea Inălțate Domne,

După
m'am

luminată

poruncă

înfățişându-se

pliroforisit, că din contractul

ce a

juluitorul Dima

suiulgiul,

legat numiții cu divanul

ot

let 1811, afară din alte privileghiuri i prin taleri 25.000 ce li s'aii dat
atunci ca să aducă cu aceştia în stare 18 cişmele ce erai părăsite

aici în politie, şi în soroc

de 15 ani, prin.16fă

şi alţi

câte

taleri

400

pe.lună de la Cutia milosteniei, să le ţie aceste cișmele cu ori-ce meremet ar trebui, lucrând în curgere de apă până la sorocul ce s'a
dis, şi fiind-că cere jăluițorul a merge la patria lui să'și vagă copiii

„în soroc până la sf. Dimitrie viitor, ai dat zapis în Epitropie
Stoica
tovarășul săii, scriind de la 17 ale următ6rei, cum că el nu numai
că

este chezaș asupra jăluitorului tovarăşului săii că la sorocul ce cere
va veni, ci că încă va drege şi va ţine stricăciunea co se va întîmplă

pe la cișmele

din

partea

tovarăşului

săii,

când

se va urmă

şi da-

rea lofei pe t6tă luna după contract. Cari acești cişmegii fiind-că
întâii la contract numai singuri unul pe altul s'au făcut chezași, şi
și
acum dar fiind-că prin arătatul zapis ce ai dat tovarășul săi, se
face

ISTORIA

ROMÂNILOR

871

chezaș asupra venirei'la soroc şi asupra stricăciunii în locul săi, la
ori-co se va întîmplă, prin luminată poruncă va avea jăluitorul slo-

bodenie în sorocul cel cerut, ca să'și vagă copiii, când atunci săse afle negreşit. în lucrul și trâba, după contract apoi iarăși rămâne la

bună hotărîrea
o

XCI. I6.loan
Dumnâ-ta

Inălţimii Tale.—1814
E

Gheorghe
Vel

logofete

Caragea

Ianuarie

22.

Vel Vornic.

voevodi gospodar zemle
de vreme

de 'Ţ6ra-de-sus,

ce

Vlahscoic.

jăluitorul sait

lăsat do a-şi cere acei taleri 11,600 dreptul ce are să iea de la Cutia
milosteniilor şi s'aii aflat în slujba suiulgilâcului atâţia ani, după pliroforia ce ne dai printi'acâstă anatora, primim Domnia Mea rugăciunea lui şi poruncim, să i se facă sinetul Domniei Mele, cuprindător
do milele co sunt arătate întw'acâstă anaforă a domniei-sale. — 1813

Aprilie 22.
LL
(Pecetea «pd.)
Cod. LXXIV, pug, 24.

-

i
Vel Logofăt.
ace

Prea Inălţate Domne,

După luminată porunca Inălţimii 'Tale, ce mi se dă la acâstă jalbă
că încă
a lui Stroe proin suiulgibaşa, făcând cercetare, mă pliroforisiit,Vodă Ipdru
Alecsan
ului
r&posat
Sale
Măriei
dintru întâia Domnie a

ilor, ai
silaut, de când s'au îzvodit cișmelile aici în politia Bucuresc
jăluirămas
a
i
tată-să
fost tatăl lui, Dumitru, suiulgi-başă și murind
lor
luminaţi
e
hris6vel
prin
mili
avut
ai
torul iarăşi suiulgi-başă, care
slujbă

ă i Gmeni de
Domni, atât pe obrazul săi, cât şi 16fă orînduit
epistăsio ai slujit
care
la
dregerea şi starea bună a cișmelelor,

pentru

ajungând la nepuşi jăluitorul până de sunt acum doi trei ani, când
slobâdă dintr'ase,
să
ca
cerut
at
singur
e,
tinţă de bâlă şi bătrâneţ
în locul. lui, .şi
alţii
câstă slujbă şi sati primit cererea rânduindu-se domnesci, cari. prin
hris6ve
prin
din IGfa i cheltuiala cea orînduită
şi Cutia neavând stare,
Cutia milosteniei se luă din iraturi și i se da,rândueli și mili, şi “pe
alte
cheltuia şi banii iratului cișmelilor în
se da nimic, şi când ai
câți-va ani i se da dintr'înşii, alte-ori nu-1
să lea taleri 11.700, şi penoşit jăluitorul din epistasia cișmelilor aveă singur jăluitorul cerând
,
inu căci Cutia nu avea stare să-i plătâscă
acei bani de a mai cere, așă
lase
să
şi
ajutor
un
ţării
Divanul
la
de
privileghiuri, adecă, să fio

aceste
dar iati dat şi Divanul, ca să aibă
t i vinăriciă, cum și 150 oi de
dijmări
şi
scutescă
să
apărat de dăjdii,
O prăvălie şi o cârciumă) drepte
ȘI
oerit drepte bucatele lui, să scut6scă
vor fi pe cârciume și
ce i
alte dăr
alo sale de fumărit, de: vamă, i de
de dajdie. „Acum
pricină
făr” de
prăvălii, să ţie şi lude dece, Gmeni
a ivireaa Măa i se mroi Șia milosti
jăluitorul cere.mila Măriei Tale de cerere
române
să păzâscă milele ce are, a căruia

viei Tale,.—1818 Aprilie &
"o

7

—

ili

8.

Vel Logofăt.
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XLII. J& 16n Gheorghe

Caragea

Voevod îi gospodar zemle

Vlahiscoie.

Cu cale fiind anaforaua acâsta a dumnâlor veliţilor boeri, primită
este Domniei Mele şi poruncim, vătaşe de aprodi, să îndatorezi negre:
şit pe toţi aceia la a cărora porţi sunt aduse cișmele, ca făr” de altă

zăbavă să'şi drâgă fieş-care şurupurile i haznaua cișmelei. 1813 Iulie 23.

(pecetea pd).

|

|

Vel Logofăt.

"Cod. LXXVI, pag. 616. .Prea Inălţate Domne

„Cu plecată anafora arătăm Măriei Tale, că după cercetarea?ce:
am
făcut prin vătatul de .aprogi tuturor cişmelelor politiei, de starea întru care se află, luarăm pliroforie că cișmelele ce se însemnară.
mai
jos, sunt stricate, la unele şurupurile, la altele haznalele. Ci fiind-că da.
toria 'ac6sta de a drege

haznalele și șurupurile

este a obrazelor

la ale

cărora porţi sunt aduse cișmelile, găsim cu cale, să se dea luminată
porunca Măriei Tale, către acele obraze şi cu zapciă vătaf de aprodi,

ca să drâgă negreşit stricăciunea ce aii acele cişmele, atât la haznale
cât şi șurupurile să le pue, spre a nu se perde apa în zadar, şi
a fi

pentru îndestularea norodului,
iar hotărîrea rămâne
1813 Iulie 21.
Radu

Golescu

Vel ban,

Isac Ralet

Vel

Vornic,

Vel “Vornic, Dumitraşco Racoviţă Vel Vornic,
Cișmeaua

„Cea de la
„ Cea de la
Cea de la
dar haznaua
Cea de la
: Cea
curge
Cea

ot vorniceasa

Greceanca

nu

la Măria. Ta. —

Darbu

Văcărescu

Vel Vornic, Vel Logofii.

are

şurup.

Dumn$lui vornicu Isac asemenea.
Sfete Sava este stricată şi haznaua și șurupul.
luminăţia sa beizadea Constantin Caragea de şi are apă
este stricată și curge apa pe olan.
Dumnâei vornicâsa Smaranda Filipeasca iarăşi stricată.

de la metohul
în grădină. „|
de la Biserica

Râmnicului,

Albă

nu

este

este aprâpe

cişmea

nici de cum. și apa

să se dărîme.

Cea de la Dumnlui Logofătul Ghica este haznaua stricată,
Cea de la Dumnâlui Banul Constantin Ghica nu este nici „de
cum.
Cea de la târgul de âfară învelişurile stricate.

Cea

de la chioşeul lui Mavrogheni

XCIII.

Zemle
nasiu,

Vlahiscoie.

Cartea

Dat'am

iarăşi

stricată

Ecaterinei Atanasiu.

domnâsca

ca să aibă o jumătate măsură

nâstră

carte Ecaterinei

Ata-

de apă, în Bucuresci, la casa sa,

din cișmelele apelor ce sunt aduse în politia Bucure
pentru a
obştiei trebuinţă, care pururea şi în t6tă vremea, să scilor
nu i se iea,nică
să 1 se împuţineze, pentru că acâstă jumătate măsură de apă
ati avut'o
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mai dinainte, prin cartea Domnici Sale fratelui Alexandru

Moruz Voevod, ce o vădum cu let 1796 Fevruar 4, dată pe
rumele
r&posatei. Vornicesei Ținţenii, ce se află atunci stăpâna acestor
case, iar

acum sunt cumpărătâre numitei, unde s'a aflat Şi până acum acâstă
nelipsită. Şi după rugăciunea ce ne-ai făcut Domniei Mele, ne-am apă
mi-

lostivit de îi înoim harul acesta, ce s'ai aflat la aceste case, ca să-l
aibă şi de acurh înainte numita, nestrămutat; pentru care porunci
m
şi ţie Suiulgi-başa, ca să păzesci acâstă orînduială, ce se află întocmită;
„spre a nu lipsi apa de la acâstă cişmea, urmându-se după orînduiala

ce s'aii urmat şi până acum. i saam
(Cod. LAXVII, fila 192.)
XCIV.

Pitacul

ce s'a. scris

receh gpd. -- 1813, Iulie 30.-

către Dvornicul

Gheorghe

lo Ioan

Obștirilor.

Caragea

Cinstit şi credincios Boerule al Domniei Mele, dumnâ-vâstră Vel
Dvornice al Obştirilor, fiind-că prin cartea Domnici Mele am hărăzit
dumnâ-lui biv Vel Vist. Grigore Romanitis jumătate măsură de apă
din isvorul

ot Creţulesci, ca

să-și facă. cişmea
şi

curgerea

cu a domniei-sale

la: casa-şi ot podul Mogoş6ei,

înăuntrul

curţii

domniei-sale

cheltuială

având

și afară

pod

la

aducându-o;

însă

cișmâua

pentru

în-

destularea norodului ; poruncim dar, să i se înlesnâscă aducerea aceştiii
ape prin suiulgiii politiei,cu a dumniei-salescheltuială, cărora suiulgi
le-ai dat şi bania. . . . . după arătarea ce-ati făcut'o Domniei Mele;
ci dar

aducându-se

suiulgii

numiții

a începe şi a săvîrşi fără do zăbzvă
ă
2.
apă. — 1814, Maiu
(Cod.

XOV.

Zemle

LĂAVII,

Cartea

la: Epitropie, să

li se poruncâscă

aducerea aceștii ape. 'Tolco pisah
a

fila 119)

biv Vel Vistierului Grigore Romanilis pentru hărăzirea de o jumătate mesură de apă.

Vlahiscoie.

Harurile

şi facerile

de bine

când se săvîrşesc, cu

cât vor fi la mai mulţi pricinuitore de folos şi ajutor, atât 'mai mult
sunt cunoscute

şi lăudate;

pildă aducem

pentru acesta

rugăciunea

ce

ne-ai făcut dumnâ-lui cinstit şi credincios boerul Domniei Mele biv
vel vistierul Grigorie Romanitis
ca să-i. hărăzim jumătate de măsură
de apă din matca isvorului ot Creţulesci, ce vine și se împarte la cişmelile de aici din Domnâsca nâstră politie a Bucurescilor, spre a o
aduce cu a sa cheltuială la casa dumi-sale după podul Mogoşâei Și
a face acolo o cișmea, care acestă rugăciune a dumnâlui numitului
boer, chibzuind-o Domnia Mea, şi cunoscând că este folositore nu numai casci dumi-sale în parte, ci şi obştei celor ce lăcuese într'acâstă
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parte de loc, dobândind înlesnire la adăparea caselor lor, am binevoit şi printr'acâstă Domnâsea nâstră carte, am hărăzit dumn-lui jumătate măsură. de apă de la mai sus numitul isvor Creţulesci, ca cu
a dumi-sale cheltuială aducându-o, să-şi facă cişmea la casă de a avâ

ei, atât în curtea casei, cât şi afară la pod, pe care îl şi îna o ţineă tot-deauna cu apă şi în stare bună, ca să fie și

curgerea
datorăm

i saam

Mele;

acest har al Domniei

de

alţii împărtăşiţi

gpd.—

receh.

a

1814 Martie 16.

|

(0od. LXXPII fila 172).
XOVL. 1814 Aprilie 15. Asemenea carte
apă tot din matca Isvorului ot Creţulesci
Grigorie Ralea.
|
Zemle

Vlahischoie.

xandru

Voaă

de

şi r&posatul

Fiind-că din.cartea

Moruz,

ce o vădum

s'aii dat cu o măsură de
și dumnâ-lui vel hatman
Domniei

Domnia

Mea,

din

Sale fratelui Alelet. 1795

Octom-

bre 27, ne-am pliroforisit, că încă de când s'ai izvodit aducerea în
Bucurescă a apelor de la Creţulesci s'ati fost împărtășit de o măsură
apă

sale

de

banul

aici din Bucurescă,

adăogat de Măria

Ianache

Moruz,

iar în urmă

Sa încă o măsură

de

de mai

aceea

la

casa

sus arâtată

de api, din numitele

dumnâ-

s'aii mai

ape vechi

şi nou& din Creţulesci pentru îndestularea casei şi a -Gmenilor casei
dumnâlui; de aceea după rugăciunea ce ne-ai făcut Luminaţia sa bei-

zadea Costache Caragea, ginerile numitului r&posat boer pentru înnoirea
şi întărirea acestui har, îi dăm acâstă
care întărim Domnia Mea harul de mai

Domnâsca n6stră carte, prin
sus arătat, a două măsuri de

apă, şi hotărîm, ca nici o dinidră să nu i se împuţineze, nici săi

se

iea

să

aceste

două

măsuri

de apă,

care

le

are

şi acum,

ci tot-deauna

le aibă întregi, făr' de nici o scădere, atât Luminăţia sa, cât şi după
săvîrşirea Luminăţiei sale să r&ămâe tot la casă nestrămutate; drept
aceea poruncim Domnia Mea şi dumnâ-vâstră epitropilor ce veţi fi

după vremi asupra haznalei apelor i ţie șuiulgi-bașă i: vouă meşterilor suiulgii i vouă lucrătorilor ce veţi fi orînduiţi pentru șanțul ciş-

melelor, să vă feriţi a. nu face vre-o scădere la .aceste două măsuri de
apă ale Luminăţiei Sale, ci încă și ajutorul cel cuviincios să aveţi a
da, la trebuinţă de vre-un meremet și de curăţenie.—1814 Martie 18.

(Cod. LXVII, fila 172 v,)
XOVII.Zemle Vlahiscoie. Dumnâlui biv vel Stolnicul Alexandru Vilara

făcându-ne

rugăciune

prin

jalba ce ne-ait

dat, ca să-i hărăzim

o m&-

sură de apă pe chipul casei domniei-sale, din apa politiei, ce se aduce
de la

Creţulesci,

ne-aii

arătat

acâstă

măsură

fiind hărăzită

de

mai

nainte, prin cărţi domnesci, casei Vistierului Romanitis ce se. vecinesce
cu casa sa, şi nici numitul boer nefăcându-şi cișmea pentru acâstă |
măsură de apă, nici cumpărătorul acei case nevîndându-o dumnâ-lui
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Vistierul, cu acest fel do apă slobodă, a căruia arătare după cercetarea
ce aitfăcut pronomion,

aii remas

acâstă

măsură de făcut

Domnia

Mea,

pliroforisindu-ne că este adevărată, chiar din cartea Domnâscă de hărăzirea aceştii măsuri de apă, ce o vădum la mânile sale pe numele
dumnâlui Vistierului Romanitis, fiind fost atunci Serdar, am bine-voit și
atât pentru trebuinţa casei sale, cât şi pentru trebuința norodului ce
locuesce în partea locului, şi i-am hărăzit domniei-sale Stolnicului pe
chipul casoi- sale acâstă măsură de apă din apa politiei, ot Creţulesci,
că să'şi facă

la casă-şi, însă atât pe din lăuntrul curței sale, cât

cişmea

şi pe dinafară, de a fi pentru trebuinţa norodului, precum s'aii dis mal
sus, şi atât cheltuiala

cât şi a aducerei apei, să fie de la sineşi.

cișmelei,

Drept aceea i-am dat acâsta domnâsca n6stră carte, prin care poruncim
Epitropilor,

şi dumnâ-vâstră

din Bucuresci, i ţie suiulgi-başa
scădere la acâstă

măsură

de

ce veţi îi după
apă,

trămutată i saam receh gpd. —
(Pecetea gpd).
(Cod. LAXVII,

Cartea

cişmeleleor

să și-o aibă nes-

ci în tâtă vremea

1816 Ianuar

26.

N
a
Vel Logoi&t.

fila 231).

Căminarului
de

vremi supra

și meșterilor suiulgii, să nu faceţi vre-o.

Toma

la cișmâua

pentru

hărăzirea umei mesuri de apă

domnului

Mawvroghenie.

ui
Zemle Vlahiscoie. S'ai dat acâstă carte a Domniei Mele dumnâ-l
rufăcut
au
dat
ne-ai
ce
jalba
prin
carele
Toma,
Biv Vel Căminarului
ua
cișmea
la
vine
ce
apa
găciune de a i se hărăzi o măsură de apă din
o aducă la
Domnului Mavroghenie, spre a o abate prin osebit drum, ca să Mogoșoei,
podului
capul
lăngă
aprâpe
acolo
are
o
ce
o grădină a sa,
ui Vel.
a căruia jalbă orînduindu-o Domnia Mea în cercetarea, dumnâ-l
la 11
de
încă
anafora
prin
,
ar&tare
Dvornie al Obştirilor, ne-aii făcut
ale următorului

Martie,

cum

că

aducând

pe suiulgiii politici,

ce

sunt

cu dare de apă
legaţi prin contract a ţinea 18 cişmele aici în politie
da şi numitului
a
de
si
iconomi
pâte
îmbelşugate, aii dat, răspuns, că
a so zminti
fără
,
cișmele
18
celor
apa
din
apă
de
căminar o măsură
am pouială
făgăd
lor
a
vre-o cișmea dintracest număr, care. acâstă
suiulgii
numiții
la
de
ceră
o
să
ca
cu,
runcit iarăşi dumnâ-lui Vel Dvorni
nici
adecă
zminti
va
se
nu
că
,
opiei
Epitr
ao da şi în scris la condica
,
prin osebită anafora
una din numărul cişmelilor și ne-ai facut ar&tare
ie, au dat, zapis
Epitrop
la
suiulgii
că de izn6vă aducându-se numiții
de apă îără
mesură
acâstă
isi
iconorh
pâte
se
sub iscăliturile lor, că
i apei
adusulu
ala
cheltui
a se zminti numărul acelor 18 cişmele, însă

ia......cu

altele i meremetul

când

se va strica

după

vremi, să

ria ce ne-au dat dumnâ-lui
fio a căminarului. Drept aceea, după plirofo
m Domnia Mea acâstă m&Vel Vornicul al Obştirilor, bine-voind hărăzi
facă cișmea la locul

sură de apă dumnâ-lui numitului boer, ca să-și
arula o aduce prin
de mai sus arătat, care măsură să fie dator Cămin
ui Mavroghenie,
Domnul
suiulgii, cu a sa cheltuială, de la cișmeaua
7
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cumşi a o ţinea apururea

la sineşi, fără a se sminti

de

“puţin

acele

orînduite pentru politie, i sam receh spd.—181%
_(Uscălitura gpd.)
(Pecetea

iarăşi de

dresului

în fiinţă, cu cheltuiala
câtuși

18 cişmele

Martie 29.

gpd.)
3

ce sunt

-

Vel Logofăt.

(Cod. LXAVII,

fila 254). ;

XCIX. Zemle Vlahiseoie. Fiind-că
cios boerului Domniei Mele Biv Vel
hărăzită prin carte pd. o măsură
vin aici în politia Bucurescilor, după

casa dumnâ-lui cinstitului şi eredinBan Grigore Brâncovânu ai avut
de apă din apele ot Croţulesci, ce
cum ne-am pliroforisit din condicile

Divanului, de aceea bine-voind Domnia Mea, nu numai îi înnoim și îi întăvim acest, har către casa dumi-sale ci, încă după rugăciunea ce ne-aii

făcut, îi mai adăogăm hărăzindu-i încă o jumătate de măsură, spre a
aveă o măsură şi jumătate, ca cu acest mijloc să fie şi Gmenii casei

_dumi-sale

şi mahalagiii

împrejurași

îndestulaţi

de

adăpare,

făcând

dumnâ-lui osebită cișmea şi afară din curtea dumi-sale, tot, cu cheltuiala dumnâ-lui; pentru cere am dat dumnâ-lui acâstă carte a Domniei Mele, spre întărirea și nestrămutarea acestui har, de al avea casa
dumi-sale tot-deauna şi poruncim dumi-ţale Vel Vornic al obştirilor i ţie suiulgi-başa şi meşteri suiulgii,de a nu se face după vremi
câtuși de puţină scădere aceştii ape dintr'o măsură şi jumătate ce este
a casei dumnâ-lui numitului boer; i saam receh gpd. 1818 Maii 1.
(Pecetea spd.). *
.
Procitoh Vel Logofăt.

Cod. LĂXVII,

fila, 323.

XXC. Zemle Vlahiseoie. Dat-am cartea Domniei Mele cinstitului şi eredincios boerului Domniei Mele biv Vel Căminarului Mihalache, ca să aibă
cu

acâstă

carte

a Domniei

Mele

a luă

o jumătate măsură

acele ce ai hazneaua lor la cişm6ua răposatului

de

apă, din

Mavroghene

Domn

și'a o duce la casa lui ce o are aprâpe de podul Mogoş6ei, pentru.
că numitul aflându-se în slujbele Domniei Mele, cu credinţă, şi fiindu-i
slujbele cunoscute, ne-am milostivit de i-am făcut acest har pe o ju:
mătate măsură de apă, de care poruncim ţie suiulgi-bașa, să dai acâstă
jumătate de măsură de apă, care cu cheltuiala
mai sus numitului
boer să se ducă la casa lui, iconomisind a nu se sminti cele-l-alte ciş-mele vechi ce sunt orînduite -pentru politia Bucurescilor şi la osebito

obraze în parte, i saam receh gpd.—1818
(Pecetea

Septembre 28.

pd.)

"Vel Logofit.

(Cod. LXXVIII, fila 312,
CI. J& Ioan

Gheorghe

Caragea

Vozvod

îi gospodar

zenli

Vlahscoie.

Cinstiţilor și credincioşi boerilor veliţi ai Divanului Domniei Mele,
am

luat

Domnia

Mea

pliroforie,

că în prăvălia ot hanul

Popazol, care
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mai alaltăieri s'au întîmplat de s'au aprins, ai fost şi un buriă cu
iarbă de puşcă, care de sar fi aprins şi acela nu puţină primejdie
sar fi pricinuit tirgului; şi ca să fie păzit tîrgul de acest tel de primejdii, care prea cu înlesnire pot a se întâmplă,v edem din condicele
Divanului, că şi în let 1804, după arderea tîrgului, între alte nizamuri
ce s'ait întocmit prin. obștâscă chibzuire,
de către Domnia-Sa Constantin-Vodă Ipsilant, sat fost hotărît și. pentru iarba de pușcă, ca nimenca să nu aibă voie a ţinea prin prăvălii, ci să fie numai o prăvălie, adecă apaltu, la un loc deosebit, departe de tîrg, ca numai într'acea
prăvălie să se ţie şi să se vingă iarbă de puşcă, iar nu şi la alt loc
şi pentru folosul ce are a face acel prăvăliaşi cu acel alijveriş ce are
a-l avea numai el, să aibă a dala Cutia podurilor pe tot anul cele ce
se va găsi

cu cale.

în urmă

Se vade însă, că acest nizam

din

întîmplă-

rile vremilor s'aii amelisit, de aceea dar nizamul acesta în trei chipuri
fiind trebuincios a se pune în lucrare, adecăşi ca să lipsâscă din tîrg
o acest fel de primejdi6să materie, şi ca să se folosâscă Cutia podurilor, făcându-se apalt vîndarea aceștii materii şi printracest mijloc
să se înfrâneze şi să lipsâscă şi cetele tâlharilor, fiind silit fieş-care
a cumpără iarbă de puşcă numai de la un loc şi iarăşi acel vîndător
având înlesnire a se sigurifsi de la cumpărător, prin mijlocul ce se va
hotărî,

va fi să faceţi
dizmă

Mea,

Domnia

poruncim

ca adunându-vă

cu toţii la un loc, când

schepsis pentru iraturile podurilor, după

a Domniei

Mele,

s'au

ce

către

dat

dumnâ-vâstră,

osebită buiurla

anaforaua

dumnâ-lui Biv. Vel Vist. loan Moscu Nazirul Casei podurilor, să chibzuiți cuviinciosul nizam şi pentru iarba de puşcă şi să ar&taţi Domnică Mele prin anafora, cu zapciii vătat de Divan.—1813 Ianuarie 20.

CII. J& loan

Vel

Dumnâ-ta

Agă,

Gheorghe

Caragea

semptul

fiind că

Poeuod.

caselor

dumi-tale

este

de-

a
părtat de tîrg şi dintracâstă pricină a depărtării nu te îndemănezi
mai
iar
Agiei,
etul
meimari
căută cu înlesnire trebile câte privesc la
vîrtos când se întimplă (fer6scă Dumnedeii) prin tîrg vre-un îangăn.
acestui
de 'aceea îţi poruncim dumi-tale, ca îndată după primirea
domnescul

Nostru

pitac,

numai

de

cât

să

te

aşedi

în casele

lui Păun

Işlicarul ot Podul Tîrgului-de-afară, mutând acolo şi tot tacâmula-iAgiei,
găsi
iar pentru chiriaşul ce se află acum într'însele să îngrijesci
17.
alt conac.— 1812 Decembrie

CIII. I5 Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod i gospodar zemli Vlahscoie

sunt câţiDumnâ-ta Vel Agă, am luat Domnia Mea pliroforie, că de
ră
mănăsti
a
câte-v
at
va ani, din porunca stăpînirii s'au fost îndator
moră
o
câte
facă
să
e
fieş-car
ca
r,
de aici din politie şi după împreju
ul bucatelor
de cai şi să o aibă gata spre a se pută sluji la măciniș când înghâţă
ger
şi
îrig
mare
de
brutărei politiei la vre-o întîmplare”

însă de
morile şi la întîmplare de secetă când scade gârla. Nu scimfrigului
şi
pricina
din
acum
că
fiind
şi
lor,
fiinţa
în
mori
sunt acele

878

V, A. URECHIA

a îngheţului ne-am însciinţat că morile ce suni, pe apa Dâmboviţei
cele mai multe au îngheţat de nu pot fi destoinice de trebuinţa măcinişului, din care pricină urmâză a pătimi norodul lipsă de pâne; de

aceea strașnic poruncim

dumi-tale, să îndatorezi

prin mumbașiră

în-

tmadins pe egumenii acelor monăstiră, ca până în soroc de cinci dile
negreşit fieş-care să gătâscă mâra de caizlatmănăstirea sa, fără de a
i se primi câtuși de puţin cuvînt de pricinuire. 'Tolco pisah. — 1813
Ianuarie 23.

(Pecetea gepd.)
(Cod. LXXIV, fila 14)

CIV. J& Joan
Primită

fiind Domnici

Vel Logoftt.

"
Gheorghe

Mele

Caragea

aretarea

Voevod.

ce ne fac dumnâlor

orânduiţii

boeri printracâstă anafora, poruncim dumi-tale Vel Vistiere, să li se
deă brutarilor politiei de la magazie făina ce le va trebui, dupe mijlocul și preţul ce se arătă mai jos, precum şi porunci către ispravnicii
din

sud

Ilfov i sud

Dâmboviţa,

să se facă

din

partea

Domniei

Mele,

pentru făina ce vor găsi pe la morile ce sunt pe apa Dâmboviţei,
să urmeze

întoemai

după

cuprinderea

acestei

ca

anaforale şi să o trimiță

aici, spre a se împărţi brutarilor, cu preţul ce se politifsesce, ferindu-so

însă a nu face vre-o câtuşi de puţină năpăstuire în vre-un fel de chip
stăpânilor acei făine şi către acâsta să se facă osebită porunca Domniei
Mele și către dumnâ-lui Vel Vornicu al politici pentru sfărîmare gheţei
de pe la mori cu mijlocul ce mai jos se arată.'— 1813 Ianuar. 24.

(Pecetea ţărei gpd.)
|

(Cod. LĂAXIII,

,

Vel

pag. 99.)

Logofăt.

„Prea Tălţute Dâmne

După luminată porunca Măriei Tale, ce prin pitac ni se dă de la
23 ale aceștii luni, strîngendu-ne la un loc, am adus înaintea n6stră.

pe isnatul brutarilor, cărora făcându-le mai întâiii cunoscută porunca
şi datoria lor, ce ati, cum și învinovăţirea lor când va fi lipsă de pâne

în politie, şi ne-aii răspuns, că îndelungarea

la stenahorie și pentru

a nu

se da făină de la magazie

a multului ger i-aii adus
în politie, ai ceruta

li

într'ales şi să o plătâscă cu preţ de taleri

8 ceiferul

şi cu acea

tulare, pe

aiarul ce se urmâză

fi primită

Măriei

făină

fi lipsă de pâne

ae la magazie

amestecând

şi de a lor, ai

dat legătură prin zapis la cinstita Agie, că vor ţin6 politia cu îndesacum,

iar să nu

o scOță nâgră. Acâstă

întocmire s'aii făcut cu brutarii.
_Dar de se va întâmpla acest ger mare mai multă vreme, temându-ne
că şi cu lecătura lor se va întâmpla a se scâte pânea nâgră, de va
Tale,

să. se

poruncâscă

dumnâ-lor

ispravnicilor

din

sud Ilfov i Dâmboviţa, să mârgă unul din dumnâ-lor pe la tâte morile
ce vor fi pe apa Dâmboviţei, saii şi pe alte ape şi câtă făină se va
găsi, veri a cui, pecetluindu-o, să o trimită aici la cinstita Agie, ca și
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să o plătâscă

cu preţul ce se

de osebit să se dea şi aici poruncă la cinstita

a politiei, ca cu zapeii i cu salahori
fieș-care di, spre a înlesni âmblatul
— 1813 Ianuar. 24.

Vel Ban,

Vel Logofăt, Vel Agă.

CV. Ie loan

Gheorghe

Caragea

.

Voevod

Cinstiţilor și credincioşi boerilor Domniei Mele, dumnâ-ta
Bane
bule

Grigore

Brâncovene,

Văcărescule

dumnâ-ta

i dumnâ-ta

Vel

Dvornicie

să fărime ghiaţa pe la mori în
morilor până se va muia gerul.
Su

Vel

Vornic

Vornic

Biv

Vel

de ţeara de jos, Bar-

al Obştirilor

Iordache

Slăti-

nene şi dumnâ-ta Vel logofete de ţeara de sus Grigorie Bălene, fiindcă se apropie secerișul bucatelor celor nouă, poruncim dumnâ-vâstră,
ca adunându-vă la un loc, să faceţi cișniii grâului de întăia mână, a
doua şi al treilea, după preţul cu care se urmeză acum vîndarea lui

la 'Tîrgul-de-afară, după care acel cişnii chibzuind

şi preţul pânei cu

caro se vinde acum în politie, de are cuviinci6să analoghie şi cumpănire
sait nu, să ar&taţi Domniei Mele prin anaforă, cu dumnâ-lui Vel Aga.

'Tolco pisah g&pd.—1814 Iunie 30.
“(Pecetea epd.)
(Cod. LX VIV, pag. 830.)
OVI. Ia Ioan

Gheorghe

Voevod

Caragea

i gospodar

zeml Vlahiscoie.

De vreme ce brutarii. aii dat făgăduială și prinsâre înaintea dumn6-lor orînduiţilor» boeri, că vor fi următori a sedte pânea cu îndes-

tularea politici, bună, albă şi eptă, primim Domnia Mea nartul acesta

de a vinde adecă pânea po parale opt ocaua, iar jimbla po parale
dece, scoțând atât pânea cât şi jimbla, câte jumătate oca una, şi poruncim dumnâ-tale Vel Agă, ca cu acest preţ să îngrijesci a se vinde

pânea şi jimbla, îndatorind însă pe brutari de a o scâte bună, albă, cuvre unul
rată, şi cu îmbelșugare în tâte dilele, căci dovedindu-se.

urmare împotrivă, nu numai că se va pedepsi cu străş-

din ci cu vre-o

nicie, ci încă şi t6tă acea marfă a lui
preţul băcăniilor,

am

nâ-lui Vel postelnicul.—1814
(Pecetea

se va iagmaladisi; iar, pentru

dat Domnia Mea cuviinci6să poruncă către dum-

Decembre

gpd.)

(Cod. LXAVIII, pag. 174).

.

27,

Vel Logofăt.

Prea Inălţate Domne,
După luminată porunca Măriei “Tale, ce ni s'aii dat în dosul anafo'ralei dumnâ-lui Vel Agă, ca să chbzuim un cuviineios nart al lucrurilor celor de mâncare, spre maimulta îmbelșugare a politiei, adunân-

sai
dune la un loc, împreună cu dumnâ-lui Vel Agă, mai întâiii ni
grâului
preţul
de
socotâlă
făcând
unde
r,
adus isnaful brutarilo
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mâna întâiii şi a doua, după preţul ce s'aii urmat în luna lui August,
Septembre şi Octombre, când sunt datori. brutarii a'şi adună zahe-

r6ua pentru fot anul, am chibzuit de a se vinde, ocaua

„parale

drâpta

şâpte,

puindu-le

şi a lor

chibzuire, dar ei plângându-se

vîndarea

cu acest preţ, mai

de

cheltuială, la chilă câte

că nu

pâne

taleri

po

15, cu

le dă îndemână

a face

ales la acest fel de împotrivitâre

vreme,

ca să lips6scă dar tâte aceste pricinuiri 'i-am înduplecat, cu a lor
niulţămită, să facă vîngarea de pâne ocaua po parale opt, făcând pâ- .
nea

jumătate 'oca, po

patru

parale, iar nu

de

câte

şâse,

după

obicinuia, însă ne mai fiind volnici ca peste an să mai câră
două

şi trei ori cişniii, după

ci cu acest preţ să urmeze

cum

cum se

de

câte

având şi

tâtă

obicinuesc, nărăviţi fiind în lăcomie,

până la săvîrşirea . anului,

îngrijirea a scâte pâne cu îndestularea politiei, bună, albă, şi cptă,
dând şi tare prins6re înaintea n6stră, că vor păzi făr' zmintâlă, iar
împotrivă urmând să se pedepsâscă; asemenea şi jimbla să se urmeze
câte5 parale jumătate de oca; dar pentru lucrurile de băcănie, cari se aduc .

din țeara turcâscă neavând idee cum se cumpără de băcani, nu am intrat

în cercetare

temându-ne

a nu-i nepăstui,

și dicem

ca

de

se-va

bine

socoti de către Inălţimea
Ta, să se poruneâscă prin dumnâ-lui Vel postelnicul capu chehaelelor de pe la sărhaturi, a face scumpă cercetare

de preţul a fieş-căruia lucru cum se vinde, și prin catastih să trimiţă .
Măriei Tale, când atunci vom pui şi noi face chibzuirea 'cuviinciosului

preţ al vîngării; iar hotărîrea cea desăvîrşită rămâne
către Inălţimea Ta. 1814 Decembre 21.
o
Grigore

cenu

Vel

Brâncovenu,

Barbu

Vornic.

Vel Agă,

primită

Prea

pag.

fiind

acâstă

anafora
.a: dumi-tale,

dăm

să se facă aceste băniţi.—1814 Maiu 26.

- Vel Logofăt.

204)

Inălţate. Domne,

Fiind-că.de la o vreme

- ce obicinuia

|
Vel Logofăt

Caragea Voevod i gospodar zemle Vlahiscoie,

Domnia Mea voie şi poruncim
(Pecetea pd.)
|
|
(Cod. LĂXĂ,

de

Vel Porniec, Constantin Bălă-

|

OVII. Ie Joan Gheorghe
Dumnâ-ta

Văcărescu

a se. face
|

încâce de:când

de luă vameşul

de la obor

sati

iertat vama

bucatelor

și din pricina acâsta s'a îm-

puţinat și s'ai prăpădit tâte băniţele cele vechi, ce eraii date de stăpentru măsurăt6rea bucatelor şi de atunci urmâză de se face
telurimi de măsurători la bucate, fiind-că fieş-ce mâră îşi are baniţa
pânire

fără de a fi tâte la o măsură, ci la fieş-ce: mâră şi baniţa este
deosebită, adecă la unele mori sunt baniţe mai mici, la altele mai mari,
la

altele. şi mai mari, pentru aceca se pricinuesce:scumpătatea bucatelor
chilă fiind-că acei ce ai baniţe mai mici după suma ce întră în baniţala
le dă mâna să dea şi mai mult preţ şi din pricina ac6sta măcar
de :

ISTORIA ROMÂNILOR

ar fi î6rte belşug
că cu cuviinţă

de bucate nu se mai

ar fi ca din luminată

1814 Maii

iar

dile,

Vel Agă.
OVIII.

r&mâne

hotărîrea

.

23.

:

scobâră din preţ. Mi se pare
Măriei

porunca

băniţi înfierate la fieş-care moră, după
în trecutele

881

măsura
da

a.se

Tale, să se facă

cişniului ce s'aii făcut
Ta.

Inlţimea

de către

ae

|

Contractul carncă pe let 1813 cum să se urmeze.

Milosliiii Bojiiă Io Ioan Gh. Caragea Voevod igospodar zemle Vlahiscoie.

Fiind-că
hrana

po

acest

politici s'a

obştiei

an cu let 1813, Epistasia cărnurilor

următor

de

dat

de

către Domnia Mea, asupra dumnâ-lui

cinstitului şi credincios boerului Domniei Mele, Biv Vel Paharnie Grigorie Romanitis, cu ponturlie ce .inai jos sunt arătate, am dat la mânile
sale acâstă domnâscă a n6stră carte, prin care să facă zapt t6tă treba
precum

şi pe

1). Să aibă

măcelari. şi să urmeze întru t6te ponturile acestea adecă:

a ţinea în t6tă politia Bucurescilor 15 scaune pe la lo-

curile unde sc. află şi astăgi, metahirisind

vii de

la scaune tot pe aceiași

pe

carne

e

măcelari..

2). Să aibă purtare

peste tot anul

.

pe

tăiatului şi a vîndă-

aii fost

|

la scaune,

căci nefiiind

|

şi până
|

acum

următor

i se va strica acest

Pe
IN
de acum de lă
adecă
chip,
întracestaşi

Sf. Pasci să vîngă carnea

Gio po parale

ce

de grijă a avea carne îndestulă, bună și grasă

contract.
3). Preţul cărnei să urmeze
viitârele

la tr6ba

de vacă ocaua po parale 14 şi cea de

şi
16, iar cea de miel cu ciozvârta de la Sf. Gheorghe ca
tot
_vîndă
se
Să
înainte
şi de atunci

până la Duminica-coa-Mare
cea de die, câte parale 16, precum

asemenea

să vîngă şi în postul cel

A
u
mare al Sf. -Pasci cu let 1814.
niscai-va |.
la
carne
da
a
de
4). Să fie apărat epistatul sait măcelarii
facă mănu
să
boeresci
stolnicii
şi
cum
tainaturi de.va fi trebuinţă,
veresie, ori a-l îndatoră
celarilor supărări, ori a cumpără carne în
sau a alege vitele” de prin osă ducă carnea pe la curţile boeresci,
şin și să 0, ducă: însuşi ei la
pe
bani
cu
bâră, ci se. cumpere carne
va urma împotrivă pe acela
curţile: stăpânilor lor, iar care din stolnici
să arâte Domniei

şi epistatul
să-l 'artăe măcelarii la boerul epistat dar
nică iarăși cu pricinuirea
pedâpsă;
Mele spre ai se face căduta
pârlej 'epistatul a ţinea
mealegerii vitelor de prin obâră, să găsâscă
,
şi slabă.

prâstă
spre vîngare pe la scaune carne
afară din orînduitele15 scaune ale
fi,
ar
cine
ori
altul,
Nimenea
5).
cu ocaua prin politie, nici
epistatului să nu fie volnie a vinde carne
numai de va ave cineva-şi vre
prin târg, nici prin mahalale, afară
pentru trebuinţa

şi tăindu-l
un miel, saii rîmător,'ori 6ie sau vițel,
voi să deă acel prisos la vre-o
va
şi
dintr'însul
casei sale îi va prisosi
pomană la locurile scăpătate,
de
sau
săi,
al
rudă, ori vecin, ori prietin
nimeni, iar împotrivă dovede
poprit
acela volnic este şi nu are a fi:
scaun, său pe: tarabă, osebit din dindu-se cineva-şi vîngând carne pe
V. 4, Urechid.—Tom.

X.—Istoria Românilor.
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V. A. URECHIĂ

cele orînduite saune, acela să-l ar&te Epistatul către Domnia
să se pedepsâscă

6).
atunci

Carnea

de rîmător să

vîngarea

Mea, ca

şi să i se ia vitele controbont.

se vingă

după

o

preţul ce se va politipsi

rîmătorilor.

1). Ork-cine va vrea şi va aveă trebuință

pu

de

viței sait

ua

de

mici

în

vreme de iarnă, să nu facă zor măcelarilor sau epistatului, ca şi neavând
să dea, sai și de vor avâ să se învoiască prin bună tocmâlă şi plătind preţul să-l iea.
U
,
|

8). Să i se facă cărţile Domniei Mele, la ori-care judeţ
să strîngă

mâlă,

care

vite

pentru

trebuinţa

politiei

cu

va

riza-pazar

cere, ca

şi

acele vite să fie scutite de erbărit și fînul

bună

toc-

ce-l va face

pentru ernaticul acelor vite să nu se-supere a se luă de vre-un beilic.
9). Plata oeritului vitelor ce va strînge. pentru trebuinţa scaunelor
politiei, să se înc6pă la 26 ale viitorului Octombre i suhaturile ce le
va fi având pentru vitele cele de trebuinţa politiei, cari le-ai avut măcelarii şi în anii trecuţi, să le aibă și într'acest an, învoindu-se
cu stăpânii moșiilor şi dând preţul care
misâscă a le ţin epistatul.

vor

da

alţi mușterii,
Aa

să se proti-

10). Vitele ce va aduce aici spre junghere, de trebuinţa politiei, să
se taie de diminâţă, ca până în diuă să curețe și grijască măcelarii
împrejurul

scaunelor

de

a nu se pricinui

a cumpără

cu

cârdul,

putâre.

11). Cojocarii sai alţii ce obicinuesc de cumpără miei cu cârâul pentru matrapazlâcul peilor şi carnea o vînd, unii ca aceia să nu fie slo-

bogi

nică

nici

a vinde,

afară

numai

câte

unul

încunjură

prin

ţ6ră

mult doi pentru mâncare.
-12). Oile ce se string de lăptari cu cuvînt de tamazlâc, să nu fie slobodi acei lăptari a le tăiă nică în politie, nici afară la zalhanale, ci să
le ţie pentru tamazlâc, iar dovedindu-se că le taie, să se pedepsâscă,
căci din pricina lor se pricinuesce scumpătate oilor.
13). Măcelarii la trâba căsăpiilor să nu cunâscă pe altul de zabit al
lor fără numai pe orînduitul boer epistat.
14).

Omenilor

ce-i va

pentru cumptrătorea
Jui beşli-agasă
de avaeturi.

orîndui

epistatul

a

se

vitelor, să lise deă la mâni porunci ale

către

beșliii de prin judeţe

de
|

a nu-i supără

dumnâ-

cu luări

'15).: Scaunele cinstitelor consulaturi să nu aibă voie a vinde-carnea
cu preţ mai mare de cât al orînduitelor scaune ale epistatatului, căci
într'acâstă pricină i se dă zăticnire la cumpărătârea vitelor, fiind-că

măcelarii consulaturilor, în puterea
preţ mai mare, sue preţul vitelor.

slobodeniei

dea

vinde

carnea

cu
|

; 16). Nici unul din rufetul măcelarilor să nu se facă tovarăș cu mă-

celarii de la scaunele

consulaturilor

(cari ai a fi numai

trei) nici slu-

gile lor să nu fugă a merge să slujască la aceia, iar pe ori-care dintre ei îl vor dovedi urmând împotrivă, să”l ar&te la boerul epistat, ca
să i se facă cădută

înfrânare.

|

!

17). Indatorim Domnia Mea pe dumnâ-ta boerule Epistat,
rea şi. în (6tă vremea nu numai nartul ce sai gis mai sus săca puruse păz6scă
i carne

să se afle tot-deauna

bună,

grasă,

şi cu îndestulare,

ci

ISTORIA

să îngrijescă

ca şi la cântar

ROMÂNILOR

să se păzâscă dreptate, de a nu vinde

lipsă şi a se năpăstui obştea norodului,

Domniea Mea adese
1813 Aprilie 9.

CIX.
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căci pentru acâsta avem a face

cercături pe sub cumpăt, i saam receh

gpd. —

Contractul cărnii pe let 1814 cum să se urmeze.

Zemle Vlahiscoie. Fiind-că pe acest următor an cu let 1814 epistasia cărnurilor de hrana obştici politiei s'aii dat de către Domnia Mea
asupra dumnâ-lui cinstitului şi credincios boerului Domniei Mele biv
Vel 'clucer. Constantin Predescu şi Artino Costa Petru cu ponturile ce
mai jos sunt arătate, am dat la mâinile numiţilor epistaţi acâstă domnâscă a n6stră carte prin care să facă zapt t6tă tr6ba precum şi pentru măcelari şi să urmeze întru t6te ponturile acestea adecă : .

(Art. I şi
din 1813.

II

ca

şi
-

în 1813).

Suprimăm

cu cele

identice

ponturile

3). Preţul cărnii să se urmeze întracestaşi chip adecă de acum de
la sf. viitorul Pasci să vîndă carnea de vacă po parale 14 și cea de

Gio po parale

16, iar cea de miel cu ciozvârta de la Sf. Gheorghe

până la Duminica-cea-mare,

cea de 6ie oca câte parale
vînqă

carnea

şi de atunci înainte

urmeze

să se

și

tot ca

16, iar în câte 4 posturile de peste an, să

de vacă, oca po

parale

15, iar cea

de

6ie po parale 17.

8). Să se facă cărţile Domniei Mele la ori-care judeţ vor cere ca să
tocmâlă,
strângă vite pentru trebuinţa politiei cu rizapazar şi cu bunăispravnică,
de
nică
vite
acele.
pentru
unde să nu se supere măcelarii
alţi drenică de polcovnicii judeţelor, nică de zapciii plăşilor, nică de
care
avaeturi,
de
gători cu nici un fel de cerere sati dare cu numire
ernapentru
face
va
ce-l
finul
şi
acele vite să fie scutite de erbărit,
tecul acelor vite să nu se supere a se luă de beilic.
scaunelor
9) Plata oeritului vitelor ce va strâinge pentru trebuința
viitorului
ale
26
la
de
încâpă
se
să
politici şi se vor găsi vii netăete,
și vor
lăcuitori
la
pe
de
măcelarii
cumpără
Octombre, iar câte oi va
două,
nu
iar
odată,
plătâscă
fi plătite de oerit, sunt dat6re acele oi să
trebuinţa
de
cele
vitele
pentru
precum și suhaturile ce le va fi având
trecuţi, să le aibă şi întru
politiei, cari le-aii avut măcelarii şi în anii dând ce vor da alţi muşși
acest an, învoindu-se cu stăpânii moșiilorţii.
,
,
|
torii să se protimisâscă a le ţinea epista
a le
şi
vite
fie sg popriţi cu fotul a nu cumpără
17). Matrapazii să
.
carte
de
făr'
vite
face matrapazlâc, iar ork-care se va găsi cumpărând
e vite controbont de către
-Domnâscă, să se facă tâte acele cumpărat
,
A
e

Aa

:

?

orînduiţii epistaţi.
icelul
de Curte, sait becerul, să trimiţă pe stoln
18). ep
iar
gpă,
i
Curţi
inţa
trebu
ru
iea de la scaun carnea ce va fi pent
cel
stolni
uit
orînd
acest
şi
,
curte
la
fie datori măcelarii să o ducă
sumă de oca carne primesce,
nu va da teşcher6ua sa pe câtă
E
ridice carnea de la scaun.

lor să
să nu

până

să nu

-

884
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Y. A. URECHLĂ

19). Ispravnicul de curte sai boerul, să nu fie slobogi să poprâscă
nici măcar un ban cu cuvînt de geciuială, pentru: carnea
la curtea gpd. şi în diua ce se va sfîrși luna să plătâscă
toţi banii deplin veri pe câtă carne se va ridică într'acea
trebuinţă, iar când nu se vor plăti banii măcelarilor la
tului lunei, a treia di să fie sloboqi măcelarii să închidă
să fie nevinovaţi.
|

.ce se iea de
măcelarilor
lună pentru
giua sfirşiscaunele şi

20). De se va întâmplă să aibă Domnia Mea trebuinţă pentru tulumuri, să se chiăme epistaţii să le tocmâscă şi după tocmâlă să li se
plătâscă banii pe şin, adică cu o mână să plătâscă banii şi cu alta să
ridice tulumurile, iar când nu se va put învoi la preţ, atunci silă să

nu li se facă pentru tulumuri nici epistaţilor nici măcelarilor.
21). 'F6te scaunele câte vor.fi scutite cu cărţi Domnesci, să fie supuse la mai sus numiții epistaţi, avându-și scutâla şi apărarea lor,
după

cuprinderea

cărţilor

ce vor

avea.

22). Canaralele
de vite cari se duc spre junghere
politiei, să nu se supere de către stăpânii moșiilor
vre-o cerere, ci să fie slobode să se pască pe unde
orășanilor; să se ferâscă însă. măcelarii a nu pricinui
la livegi de fin sai la bucate,

dar făcând

aici la scaunele
de prin prejur cu
se pase şi vitele
vre-o stricăciuno |

vre-o stricăciune

nu numai

să plătâscă tâtă acea pagubă, ci să se şi pedepsâscă.
|
23). Pentru vitele ce cumpără măcelarii de prin judeţe, să fie datori
să arate scăunașului celor rînduiţi do vameși în adevăr câte vite aii

cumpărat

şi de' la cine,

vîndă&tori,

iar

când

se

ca să-şi

pâtă

şi vameşii

lua vama

lor de la

va găsi vre-un măcelar că n'au arătat tâtă suma

vitelor la scăunaş, atunci
„se pedepsâscă.
Se

acel măcelar

să plătâscă vama îndoită

şi: să

24). Indatorim Domnia Mea pe orînduiţii epistaţi ca apururea. şi în
tGtă vremea nu numai nartul ce s'aii gis mai sus să se păzâscă i carne
să se afle tot-deauna bună, grasă şi cu îndestulare, ci să îngrij6scă, ca
şi la cântar să se păzâscă dreptatea de a nu vinde lipsă şi a se năpăstui obştea norodului, căci pentru acâsta am poruncit Domnia Mea.
dumnâ-lui Vel Agă, ca să facă adesea cercături şi ori pe care din măcelari îl va. găsi lipsă. să-i facă cuviinci6sa pedâpsă; i saam receh epd.
1814 Martie 1.

(Cod. LĂXAV, fila 66.)

CĂ. Jo Ioan

Ghoorhge

Caragea

Voevod î gospodar zemle

Vlahiscoie.

Primită fiind Domniei Mele anaforaua acâsta a dumnâ-lor Veliţilor
boeri, poruncim dumi-tale Biv Vel Serdare Constandine, i dumne-tale

Biv Vel Medelnicere Arbut, şi Mihale Bălăcene, ca adunându-vă
cu toţii la un loc, să faceţi acâstă chibzuire cu urmare întocmai pre-

cum mai jos se arată, pentru
Divan. —'1813 Februar. 5.
- (Pecotea pd.)

(Cod. LXXIII, fila 147)

care orânduim
|

și zapciii
Ai

pe vătaful

„Vel Logofăt.

de

ISTORIA ROMÂNILOR

Prea
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Inălţate Dâmne,

Cu plecată anaforaua arătăm Mărici Tale, că dupe osârdia cu care

te sârguesci Măria Ta a se pune tâte trebile ţărei la bună orânduială
şi a se întocmi şi narturi la lucrurile ce ai fost obicinuite a se vinde
cu preţ hotărât şi rînduit de la domnie, dupe cum s'ait pus nart la

lucrurile cele de mâncare, urmâză să se pue şi la lucrătorii ce lucrâză
cu diua, adecă dulgheri, zidari şi salahori, i la căvăfie, şi la blane i postav
de ţară. Ci cu

luminată

porunca

Măriei

Tale să se rînduiască

dumnâ-

lui Sărdarul Dinul Cernovodeanul i dumnâ-lui Medelnicerul Hagi
Chiriac Arbut şi Chir Mihale Bălăceanu fiind practicoși, ca adunându-se
câte trei la un loc, să chibzuiască şi la acâstă mai sus arătată un nart
cuviincios şi cu drâptă cumpănire, spre amîndou& părţile, dupe cursul
vremei de acum şi să ne arăte în scris chibzuirea dumnâ-lor ca chibzuindu-o şi noi, după cum vom găsi cu cale să arătăm Măriei Tale.-Radu

Vel Ban,

CXI. 16 loan

Vel

Golescu

Gheorghe

|

:

i

29.

1813 Ianuar

Vornic, Iordache Slătinânu Vel Logofăt. -

Caragea

Voevod gospodar zemle

Intărim Domnia Mea nartul acestor lucrări, spre a se
mai, adecă atât plata lemnarilor, zidarilor şi salahorilor

rilor de

ţâră şi al hainelor

precum într'acâstă
gr6să, să se vîngă

gata

de

postavurile

ce

fac

Vlahscoie.

urma întoci a postavu-

şalvaragiii,

anaforă se arată, aşijderea şi maria de cojocărie
după preţul ce se arată în alăturata anatoră: şi

î6ia orînduiţilor cercetători, care s'aii pecetluit de Domnia Mea, şi poruncim dumnâ-tale Vel Agă, ca preţul lucrurilor ce s'aii dis mai sus,
să'l faci dumnâ-ta cunoscut prin foi lipite pe la răspântii, după obiceii,

iar pe de altă parte poruncim iarăşi dumnâ-vâstră orînduiţilor cercetători, să chibzuiţi şi pentru căvăfie, atât cea din ţeara tureâscă, cât şi
cea de aici, după

coprinderea

aceștii

anaforă,

a

cu ce preţse cuvine

se vinde şi să arătaţi dumnâ-lor veliţilor boeri, ca chibzuindu-se şi de
către dumnâ-lor, să ar&te Domniei Mele prin osebita anaforă. — 1813
Aprilie 3.
(Pecetea gpd.)
Vel Logofăt.
Sa
(Cod. LXAVI, fila 7.)
Prea Inălțate Domne,

După luminata

poruncă

Măriei

Tale,

ce s'au fost dat

la anaforua

n6stră, către dumnâ-lui Sărdarul Dinul i Medelnicerul Chiriac Arbut
şi Mihaii Bălcânu, ca să chibzuiască ce plată se cuvine a lua pe di

lemnarii, zidarii şi salahorii, cum

"cavăfia îcu

şi cojocăria

ce preţ să se vîngă, aii făcut

grâsă i şalvaragiia

şi |

alăturata ar&tare, ca plata lem-

narilor şi a zidarilor, adecă acelui ce este meşter, pe qi po parale 90
iar călfile diua po parale 70 i ucenicii diua po parale 50, şi salahorii
diua po parale 35; aii pus preţ şi la cojocăria grâsă,ce vind pe la
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prăvăliile lor, aşijderea şi pentru postavul de țâră făcând socotâlă acă cel albastru

rată,

ţine

59,

cotul parale

iar postavul

Yînăt

închis

vopsea mai multă, ca să

ţine parale 70, însă la unele cazuri încărcând

se dea faţă mai bună şi bătând bătătura mai d6să în r&sboiu, şi făcându'l mai bine la piuă, se vinde 4—5 parale şi până la dece cotul

mai mult, iar şalvaragiilor la hainele ce fac gata şi le vînd nu li s'au
putut pune preţ hotărît, căcă ei fac haine, boiul, unele cu găitanuri
altele cu

multe,

mai

aceea,

mai puţine,

ci cumpărătorul

cel

ce va

voi

să

haină albastră sau vânătă va chibzui câţi coţi va fi în haina

cumpere

şi socotind

coturile

îi va plăti

şi lucrul

i cheltuiala;

asemenea

şi la cavafi gic că n'ai putut face desluşire a pune preţ la încălţăminte, căci ei lucrâză saftiene şi de ţâră turcâscă şi de aici de ţâră,
şi la unele încălțăminte aii meşteri mai buni, cu plată mai multă, puind

şi cherestea

mai

bună,

iar la altele

este

şi meşteşugul

şi

cheres-

t6ua mai prâstă. Deci plata dilei a lemnarilor, zidarilor şi:salahorilor
găsim cu cale să se urmeze după cum aii chibzuit mai sus numiții orînduiţi, i preţul cojocăriei grâse şi vîngarea hainelor de postav gata
* ce vînd postăvării asemenea, iar la vîngarea postavurilor de ţârăce
se fac şi se vînd de către postăvari-cu cotul să li se adauge și câştige
unul

la gece

şi jumătate,

cum

şi cojocarilor

drepţi asemenea, către a-

numiții o-

cestea să fie luminată porunca Măriei Tale, către mai sus
rînduiţi,

ca să chibzuiască

şi pentru

cavăfie

cu

ce

preţ

să se

adecă încălțămintele ce se fac din saftiene de ţâra turcâscă,

restea

şi lucru bun,

cu preţul

să se vîngă

vîndă,

cu. che-

ce se cade, ca să nu se nă-

păstuiască nici ei nici norodul, iar încălțămintele ce se fac tot din sat-

tiene din ţâra turcâscă, dar cu cherestea şi cu lucru mai prost, să fie
“în preţul lor mai jos, precum şi încălţămintele ce se fac din saitiene

de aici din ţâra, să se întoemâscă iarăși cu acest mijloc, adecă' cele
mai bune să se vîngă cu preţ mai sus, iar cele mai prâste cu preţ
mai jos, dar să aibă preţ hotărît, ca să nu se înşele norodul; iar ho-

.

A
,
tărîrea rămâne la.Măria Ta—1813 Martie 5.
- Vel Vornic.
Radu Golescu Vel Vornie, Dumitrache Golescu

Vel Logoiăt.

CXII. Jo Joan

Gheorghe Caragea

Vocvod î gospodar zemle Plahiscoie.

„Pentru ca să nu pătimâscă lipsă de lumînări obștea lăcuitorilor politiei, precum ati pătimit într'aceste 'dile, din pricina neîngrijirei luminărarilor,

căci n'au luat din vreme trebuinci6sa

sumă a seului, primită

este Domniei Mele anaforaua acâsta a dumnâ-lor veliţilor boeri şi
volnicim pe sluga Domniei Mele. ...... să mârgă la sud Ialomiţa,

de

unde

prin

marifetul

şi ajutorul

ispravnicilor

judeţului

ră-

dicând cirăda de vite a lumînărarilor de mai jos arătaţi, să o ducă
până în două ile negreşit la zalhanalele de prin prejurul Bucurescilor,
și să se facă mumbaşiret de a tăiă făr' de zăbavă, şi seul ce va eși
dintr'aceste vite să se împartă pe la lumînărarii politiei, de către
dumnâ-lui Vel Agă, spre întimpinarea trebuinţei ce este. 1818 August 11.
(Pecetea pd.)
Vel Logofăt.
(Cod. LXXIV, pag. 167.) |
o

ISTORIA

Prea Inălţate
După

luminată

ROMÂNILOR

|

887

Domne,

porunca

Măriei

Tale,

ce ni sai

dat

pentru

lipsa

de lumînări ce pătimesce oraşul Busurescilor ca să chibzuim cuviinciosul mijloc spre întimpinarea : acestei trebuinţe şi să arătăm Măriei
Talo prin anafora, aducând înaintea n6stră atât pe calemgiul -capa-:
nului, cât şi pe lumînărarii de aici, am făcut cercetare şi ne pliroforisim, că astă tâmnă, la vremea cea orînduită, s'aii făcut lumînărarilor
orînduială prin porunci, ca să mârgă să-şi iea suma de seii cea tre-

buinci6să de peste tot anul şi ei. n'a
şi de aceea este

îngrijit a-şi lua t6tă acea sumă

acum lipsă de lumînări, şi fiind-că ne arătară însuşi

ei,

că doi dintrînşii anume Gheorghe şi Preţea Arnăuţânu aii cireadă de
vite, de vacă la sud Ialomiţa, cum şi vremea zalhanalelor s'aii apropiat, căci după Sînta Măria Mare începe a se tăiă: vitele, găsim cu
cale să fie luminată porunca Măriei Tale, cu mumbașir casă mârgă
la sud Ialomiţa, să rădice cir6da acelor doui lumînărari, să o tragă.
nică la zalhanalele din prejurul Bucurescilor, unde îndată să se şi taie
şi cât seii va eşi de'la dînsa să se dea lumînărarilor a 'se întimpină

iar ho- .
de o camdată trebuința politiei, să nu fie lipsită de lumînări;
E
tărârea la Măria Ta.—1814 August 11.
Con,
Vornic
Vel
scu
Constantin Creţulescu Vel Ban, Barbu Văcăre
Fo,
Logofet
Vel
scu
Pilipe
ntin
Consta
stantin Bălăceanu Vel Vornic,

tache Stirbeiii
CXIII.

Ză

Vel Logofăt.

Joan

Gheorghe

i

Sa

Caragea Voevod i gospodar
Vlahiscoie.

zemle

boeri printracâstă anaDupă arătarea ce ne fac dumnâ-lor orînduiţii întru tâte şi poruncim
Mea
ia
Domn
im
fora, primită fiindu-ne, o întăr
să indatorezi pe
Vel Agă, ca cu acest preţ de parale 54 ocadând însă şi zapis.
dumi-tale.
sei,
de
lumînărarii politiei ca să vîngă lumînărilea și legătura de mai jos ar&la canţelaria Domnieci Mele, cu coprindere a privighere, de a nu urmă
tată, şi osebit având şi dumnâ-ta cuviinci6s
cu a scâte adecă lumînări în
lumînărarii obicinuitele lor vicleşuguri, a tace săpun din seul ce li s'au
țâra nemţescă şi pe la serchaturi, sau
pe s6ma politiei; pentru care
dat şi li se va mai da pentru lumînări
de sus, să se facă domnesporuncim dumi-tale
cile nâstre porunci,

Vel Logofete de ţ&ra
către
atât către vătașii plaiurilor, cât Și

dumnâ-lui

uire
mărginilor ca să facă acâstă străjjudeVel Spătarul, pentru Căpitanii osebi
i
vnici
ispra
către
că
porun
te
cu bună privighere, precum ȘI
preţ să se vîngă lumînările. —
enea
asem
cu
e
judeţ
prin
şi
ţelor, ea
1815 Ianuarie 4.
(Pecetea

pd.)

Cod. LXXVIII, pag. 195.

Vel Logofăt.
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Prea Inălţate Dommne
După
lor de

luminată porunca Măriei “Tale de -la acâstă jalbă a lumînărariseii, de aici din

Bucuresci,

am făcut

cercetare la ceea ce se jă-.

luesc, cum că nu le dă mâna să vîndă lumînările de seă în anul acesta oca po parale.52, după cum le-ai vîndut în trecutul an, şi precum le-ai dat poruncă acum dumnâlui Vel aga, căci estimp şi seul
l-au cumpărat mai scump şi t6te cele-l-alte sunt cu preţ suit, şi făcând.
chibzuire după preţul seului de estimp şi după cheltuelile ce ai, am

găsit cu cale, ca într'acest următor

an să li se mai adaoge peste pre-

țul ce s'aii urmat în trecutul an de parale 52, alte 2 parale la oca, ca
să vîngă adecă ocaua po parale 54, până la sfîrşitul anului; de care

fiind-că ne arată logofătul capanului, că într'alți li se făc6 orînduială,

pentru

tot

anul de

120.000

mult

130.000

oca

făcut orînduială de 225.000 oca 'de sei

mai

bine,

să aibă

a da

zapis

de sei,

iar

estimp

li s'au

din care aii şi'luat 180.000 şi

la Divan,

ca peste

tot anul să fie poli-

tia Bucurescilor îndestulată de trebuincisele lumînări şi să facă

mînări

bune şi de sei

curat, părăsindu-se

de relele lor urmări,

lu-

ce tăc6

în alţi ani, de trimeteă sumă de lăqi cu lumînări la Brașov și la serhaturi și făcând şi săpun, ci să se lase de aceste viclenii şi seul să'l
aibă numai pentru lumînără de trebuinţa politiei, de care să îngrijască
dumnâ-lui Vel agă apururea cu privighere, şi dovedind vreo unul
dintr'înşii urmând vre-o acest fel de viclenie, să-i facă căduta certare;

iar hotărîrea rămâne la Măria Ta. — 1814 Decombre 19.
Grigorie Brâncovenu, Barbu Văcărescu Vel Vornic, Constantin Bălăcenu

Vel

Vornic,

Vel Agă.

-

.

CĂIV J& Joan Gheorghe Caragea Voevod i gospodar zemle Vlahiscoie.
Fiind-că mai multă amestecătură a norodului se pricinuesce la acest
fel de bilciuri din băuturile şi mâncările ce se fac acolo, de aceea poruncim Domnia Mea, dumi-tale Vel Spătare şi dumi-tale Vel Agă,

să fie poprit,ca

nici vinuri sai .rachiuri

să

gare la târgul Moşilor, nici bucătari să nu
bucate, iar cele-l-alte alişverișisă se urmeze
vreme, care acâstă poruncă a Domniei Mele,
n6-vâstră, spre a fi sciută tuturor,iar pe de
a fi poprite cele de mai sus arătate.— 1814
(Pecetea spa.)

ducă nimenea

spre vîn-

fie slobodi a face acolo
întocmai ca şi mai 'nainte
să o şi publicarisiţi dumaltă parte să îngrijiţi de
Maiti 11.

Vel Logofăt.

(Cod. LĂXĂX, pag. 149).

Prea Inălţale Domne,

„Arătăm Inălţimei Tale, că de mâne se începe obicinuitul târgul Moşilor, ce se face la capul podului Târgului-de-afară, la carele se strînge
t
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mult norod, vîndători şi cumpărători de prin judeţe; merg cârciumari,
rachieri, băcani, braşoveni, bucătari, simigii, cojocari şi alţii cu felurini

de, neguţătorii

şi cu pricina

acâsta

făcând

amestecături

negreşit

va pricinui zădărîre molevmii, pentru aceea bine ar fi ca aceşiia din
politie să fie cu totul popriţi a nu merge nimeni cu nici un fel de
negoţ, cum
găsindu-se

şi carele
ce vin cu vase
cu cale şi de Inălţimea

să se
Ta,-se

pue risipite pe câmp,ci
va da luminată poruncă

către dumnâ-lui Vel Spătarul şi Vel Agă, ca mai întâiii să pue a strigă
pristav două şi trei dile, arătând poprirea acâsta şi al doilea să pue
Gmeni paznici a nu îngădui pe nimeni cu cel mai mic lucru de alişveriş a merge la acest târg, tăr' de numai va fi slobodi: a merge
acoi cărora le va face trebuinţa de vase; şi cum se va găsi cu cale de
Inălţimea

Barbu

Ta,

aşă

se

Văcărescu

va

Anexe
Piaţa desfiinţată. Dăm

Iă loan

Gheorghe

Chibzuind
printracâstă

urmă. — 1814

Maiu

9.

ai

Vel Dvornic.

la paginele
aci unele

Caragea

718—736.

acte relative

la pieţele publice :

Voevod îi gospodar zemle

Vlahiscoie.

şi Domnia Mea cererea jăluitorului egumen, ce ni se arată
anafora a dumnâ-lor veliţilor boeri, nu găsim cu cuviinţă

să silim pe vîngătorii

acestor lucruri de a merge

să-şi facă vîngarea

lor la acel loc ot Târgul Cucului, căci din mergerea lor acolo se înţelege
_că le este peste mână şi spre pagubă de a se aduna la numitul loc şi
de -i vom sili, ca să se adune iarăşi acolo, urmeză a se pricinui scumpătate la preţul acestor lucruri, care pricinuesce discolie la hrana norodului, ci de vreme ce prin hotărîrea ce s'au făcut în Domnia Dom-

niei sale Constantin Vodă Ipsilant, acel loc s'aii lăsatslobod cu şartul
ce se arată mai jos, adecă în locul chiriei ce puteă să ia mănăstirea
de la prăvăliile ce s'aii poprit atunci a nu se face acolo, să se îolosâscă cu avaetul pămîntului ce va lua de la lucrurile ce se vor vindeape numitul loc şi silindu-se acum precum mai sus dicem de a se
la
duna acolo. vîndătorii acestor lucruri se pricinuesce scumpătate
monăstirea
voie
aibă
să
hotărîm,
şi
preţul lor, mai cu cuviinţă socotim
dumnâ-vostră
de a-şi face prăvălii pe acel loc; mai întâiii însă poruneim
deosebiți prin
să
şi
locului
faţa
în
acolo
mergeţi
să
dvornici,
veliților

remaâe
mijlocul acei pieţi loc în lat de stânjini trei şi jumătate,ca sănimenea
întinde
potă
se
nu
să
ca
semne
şi
puind
slobod pentru uliţă,
loc dintr'acea
"* din cer ee vor face binale câtuşi de puţin, sait a călcă
- uliţă.—-1816 Iulie 11.
Vel Logofăt.
|
(Pecetea spd.)
(Cod. LXAĂXV, pag. 209.)

Prea Inălţate Domne,
at, acâstă jalbă ce aii
După: luminată porunca Măriei Tale, am cercetGavri
l egumenul măchir
t
andri
arhim
sul
dat la Inălţimea La cuvio

.
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năstirei Sf. Gheorghe noi, prin care arată, că la Târgul Cucului fiind
loc deschis, aii orînduit luminaţii Domni să se facă Lunia pe t6tă săptămâna adunare.de târg: precupeţi, zarzavagii, telali, cară cu varză
care

şi altele, pentru

Sa Domnul

Măria

ai fost dat poruncă

întw'adins

acest loc larg ca opiaţă şi drumul

Ipsilant, să r&mâe

Constantin Vodă

ca de stânjeni şase, şi mănăstirea în loc de chiria ce puteă săiea de
la prăvăliile ce s'aii poprit a nu se face, să iea'avaetul pămîntului de

la lucrurile ce se vor vinde, dar din vreme în vreme cele mai bune
alişverişuri adecă ale precupeţilor, zarzavagii, pâne şi altele, sait
mutat la puşcărie, rămâind acea piaţă numai cu târgul de lunia, însă
şi acela cu scădere, unde ati rămas acum de aruncă împrejurașşii
gundiele caselorşi ale prăvăliilor şi alte putori ce se întâmplă, şi aşă

mănăstirea a rămas numai cu puţin venit al Târgului de lunia şi
gundiele vecinilor ce sunt supărătâre, rugându-se -a se da luminată
poruncă, ca ori să se adune tot alișverişul precupeţilor la Târgul Culoc îndestul

lăsat

pentru, acâsta ai

într'adins

cului, precum

deschis,

să aibă voie mănăstirea a face prăvălii, ca să pâtă lua venit de la dinsele
și să lipsească şi nesuferită supărare a gundelor.
Deci făcând chibzuire după cum ni se poruncesce de către Măria Ta
la acâstă jalbă,

am vădut

cale

cu

că este

jăluitorului

cererea

men, şi se va da luminată porunca Măriei Tale, către dumnâ-lui
Agă,

ca să

zarzavagiilor,

Vel

telalilor,

asemenea, ca

altor

i de pâne şi

vîngători. de.jimblă

varză,

cară cu

precupeţilor,

tuturor

dea poruncă

egu-

să se adune toți pe tâtă diua la acea piaţă, să'și facă alişlor acolo, fiind loc.larg îndestul şi să se pâtă folosi şi!

aceştia
verișul

mănăstirea

cu

avaetul

pămîntului

ce

va

luă

de

la

dînşii,

cum

şi

ulița .puşcăriei i a curtei vechi şi altele, unde vedem că stai precupeţii să r&ămâe slobode de dînşii, a nu -stîrmtora cu acest fel de
havalele, ca să pâtă 6menii trece cu înlesnire, iar nefiind următori

să se dea luminată porunca Măriei Tale către dumnâ-lor veliţii dvornică, ca să mârgă

la Târgul Cucului să deosebiască prin mijlocul pieţei

numai cât loc trebue pentru uliţa de trei stânjini a rămânea deşchis,
iar pe cel-l-alt prisos de loc să aibă. voie egumenul. Aghiorghitul a
face prăvălii, ca să se pâtă folosi

şi supărarea putbrei gundielor,
1816 Aprilie 16.:.
Padu

Golescu Biv

Vel

cu

dreptul săi venit şi să

lips6scă

iar hotărîrea rămâne la Măria
5

ban, Barbu

Văcărescu

Vornic,

Ta.—

Dumitrașco

Racoviţă Vel Vornic, Grigore Filipescu Vel Vornic, Mihalache Racoviţă Vel Logofet, Iordache Golescu Vel Logofăt, Toma Creţulescu
Vel Logofăt, Nestor

Io Ioan

De
după

Cheorghe

Clucer,

Caragea

-

:

Voevod

„-

i gospodar zemle

Vlahiscoic.

vreme ce pentru locul acestei pieţe ce ai rămas a fi deschis,
obştâsca hotărire ce s'aii făcut în let 1804, cu nici un cuvînt nu

se cuvine

a se face pe

căci urmându-se
este slobod

una

.şi deschis.

ca

diînsul vre ori-ce

bina

saii vre-o

acâsta, atunci nu se pâte. numi

altă

clădire,

acel loc că

De aceea poruncim Domnia Mea, dumnâ-vâstră
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Veliţilor boeri, să mergeţi la faţa locului şi să faceţi cercetare de ai
mai fost într'acel drept de loc străjari orînduiți ora pază, unde Cao
de

păziă- mai

colo. unde
şagă şi de

a nu se face

până

"nainte

că şedeă până

se va dovedi

iar de

acum înainte,

la clădirea

străjar paznic până

acea

îngrădire

de uluce, şi a-

într'acea

parte de loc

atunci de

nu .va fi

fost

păziă, tot acolo să

acestei îngrădiri, să

a găsi

chibzuiţi

tot acolo apr6pe vre-un colţ de loc. la vre-o parte, unde nu aduce nică
o zăticnire, ca acolo să i se facă adăpostirea, iar acea îngrădire

cu uluci din mijlocul pieţei să se ridice cu totul, fiind în potriva domneşcei n6stre

hotărîri

şi

mâe locul acela slobod

(Pocetea gpd.).
o
(Cod. LXXAV,

zăticnirea

spre

şi deschis.—1816

obştescei

Maiu

trebuinţe

şi să r&-

14. .

|

Vel

Logofăt.

pag. 222.)

-Prea Inălţate Domne,

După luminată
turată

jalbă

a

porunca
lui

Inălţimei

Ilie Postelnicelu,

Tale, ce mi se dă la acâstă alăfăcând

cercetare,

arăt Inălţimei

arderea focului
Tale că piaţa acâsta prin obştâscă hotărîre încă de înla mijlocul politiei,
fiind
ai rămas să fie slobodă pentru obştesc folos,
ire este răsuflare
de se pâte întârce şi carul şi la vreme de îmbulz
ce
având patru uliţe, răspundere
iese din mănăstirea Sfîntului

şi întâlnire într'însa, afară din ceea
Gheorghe, pentru care jăluitorul s'ai

mănăstirei Sf. Gheorghe,
judecat înaintea Măriei Tale şi cu egumenul într'acâstă piaţă înaintea
căci
ie,
prăvăl
facă
cerând a-i da alt loc să-și
-tărăbi pe loc mănăsfocului avusese şi jăluitorul prăvălidră numai
rea Măriei Tale, ce
hotărî
prin
tivese şi s'aii dat apărare mănastirei
în multe rînduri, ca să i se
s'aii făcut cu Divan; aii cerut jăluitorul le-ai avut, şi ca pentru un
dea voie să facă în piaţă tărăbile precum
lueru trebuincios obştiei nu

i s'aii dat, acâstă voie, hotărindu-se

ca

să

din alăturata copie de anafora
fie tot piaţă, precum se face îndestulare
din let 1814 Aprilie 22; şi
a dumnâ-lor Veliţilor boeri, ce este făcută
este din alt, de cât numai
nu
acum
pornirea ac6sta a jăluitorului de
pază la acâstă piaţă, cu pricină
că zapciul agiesc, ce este orînduit defăcut o îngrădire de uluce în mijde a se face adăpostire străjei, aistînjen şi jumătate şi de lată ca de
locul. pieţei, de lungă ca de un
au pus un săpunar într însa făcânun stinjen, şi făcând despărţitâre întracel semt fiind prăvălie cu stre“du-o prăvălie de săpunărie. Deci străjarii de pl6e, precum din vechime
şini late unde se pote adăposti de odae, care este mai de folos, căci
şi până acum aii petrecut fără odae la odihnă să dormă, ce apururea
străjarii nu trebue să şaqă în
Urmarea zapeiului ce au îndrăznit
să fie afară deştept să privigheze. ie în piaţă, ce prin hotărîrea de mai
prăvăl
ca să
a face acest fel de bina.cu
de a fi slobodă, este rea, ci pentru
eră
Tale
şi
este
înainte şi a Măriei
care
ă,
a se închide acâstă piaţ
dea
se
să
nu se dea pricină de zmintâlă
cale
cu
6ba politiei, găsesc
folos obştese de răsuilare şi pod
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luminată poruncă a se ridică cu totul de acolo; iar hotărirea cea desăvirşită rămâne.a se face de către Inălţimea 'Ta.—1816 Aprilie 10.
- Mihalache Racoviţă Vel Logofel.
.

Anexa
I6 Ioan

Pe

Gheorghe

la pag.: 719.

Caragea

Voevod i gospodar zemle

acâsta anafora a dumnâ-lor

dumnâ-lui

biv

Vel

Vistierul

Veliţilor

Ioan

Moscu,

de păhărnicei, "l-ai înfățișat la Divan
chil

Manolache

Ruţii,

cu

(Poduri).

dumnâ-lui

boeri
zapciul

Plahiscoie.

nerămâind
cel

orînduit

odihnit
vătat

înaintea Domniei Mele, prin vebiv

vel

Clucerul

Constantin Pre-

deseu epitropul spitalului sf. Pantelimon, dicând Vistierul Moscu, prin
apelaţia sa, că dupe ce aii cumpărat moşia Dudesci, care se vecinesce
cu moşia spitalului, fiind hotar al acestor două moșii matea Colentinei,
unde având drum mare al Bucurescilor şi vrând să facă pe moșia
sa, acaret, han la drumul cel mare, numitul Clucer epitropul spitalului
nu'"l-ar fi îngăduind, cu cuvînt că acel 'drum 'se ține în fiinţă cu podul ce se ţine cu cheltuiala spitalului, pe apa Colentinei, în vreme ce
şi însuşi nu dosesce, ci primescea respunde cheltuiala jumătate, când
va fi trebuinţă a se meremetisi sati do iznâvă a se face podul, cu cât
mai vărtos că în urma judecății dumne-lor veliţilor boeri, vădend că
judecata pune temeiii la privileghiul vadului vechii ial satului i al
drumului și'al morei, qicend-că una dintr'acestea de nu va av6 stăpânul de-moşie inu pâte. să:ţie cârciumă în spinarea altei moşii,

s'ail silit de aii strîns acolo sat de vre-o nouă familii, din care 7s'aă

aşedat făcându-şi casele, iar cele-l-alte două acum și le fac; după care
acâstă ar&tare a dumnâ-lui Vistierului întrebând Domnia Mea pe Clucerul Constantin Predescu epitropul spitalului, ce respunde? nu tăgădui
nică însuși, că Vistierul Moscu nu 'și-aii strîns acolo sat acum, făr' de
numai gise, să chibzuiască judecata de este acolo loc de sat, şi de se
p6te să fie sat făr' de a strica acei săteni cu vitele lor moșiile. vecinilor, precum și a stăpânului, ce cad aprâpe şi când se va put să ţie
acolo sat, atunci pâte să'şi facă şi acel han cu cârciuma; la care acâstă
provlimă a Clucerului: respunse vechilul Vistierului, că moşia Dudesci
fiind mare, precum .este vădută, aii loc îndestul şi vitele acestui sata
.
se pasce pe moșia” lor, și nu aii trebuinţă a merge la. moșii streine
spre păşune. Deci după obiceiul. pămîntului făcându-şi dumnâ-lui Vistierul' sat acolo unde îşi face hanul, cu acâsta ai câştigat dicheoma
ținerei. hanului. și al cârciumei şi hotărîm să le facă şi să le aibă acolo,
cârciuma şi hanul ne băntuit de către spital, îndatorind însă pe sătenii

acelui

noii-:sat de a păzi :vitele, ca

să nu trâcă pe moşia spitalului,

precum şi vitele spitalului i s'au gis Clucerului, să nu trâcă pe moşia
dumnâ-lui Vistierului şi către acâsta volnic: să fie dumnâ-lui Vistierul

a vinde vinul şi rachiul la acel han cu cârciumă, cu preţ deosebit din
cu care se vinde:la cârciuma -spitalului, ce o are acolo aprâpe,
„iar pentru podul ce este pe apa Colentinei şi se făc6 până acum numai
cu cheltuiala spitalului, de vreme ce singur dumnâ-lul Vistierul sati
preţul

ISTORIA

mulţămit

a

trage

cheltuiala

ROMÂNILOR

jumttate

S53

la facerea meremetulul, mar ales

fiind şi apa Colentinei jumttate a moşiei Dudeseii, hotărim Domnia
Mea, ca de acum înainte întocmal să aibă a so urma şi za ze păzi ae
cest pod, adecă atât la facerea din not, cât şi la dregerea lul în totă
vremea, jumătate cheltuiala să fie de la spital și jumetate dle la stă

pânul moşiei Dudescilor, —
(Pecetea

(Cod. LĂANNI, pay.
Prea

1815 lunie

18.

upd.)

Vel

Logofet,

151.)

Inăiţate Dome,

După luminată porunca Inălţimei Tale, de la acestă jalbă a Dume
nclui Clucerului Constantin Predeseul epitropul spitalului ot SE. Pane
teleimon, orînduitul zapeiii vătaf do păhărnicel, înfăţizânduel înaintea
n6stră

cu

Dumnd-lui

biv

Vel

Vistierul

loan

Moscu,

prin

vechil

Mae

nolache luţul, am făcut cercetare pentru cecaco se jiluezee Clucerul,
cum că aprâpe de podul co aro spitalul peste apa Colentinei, îmblă
Dumne-lui Vistierul Moscu să facă han, fără de a nu ave acolo nici
m6ră, nici cătun, nici vad, vechii, şi cere să île oprit dumneelul Vise
ticrul a nu face han, căci aduce mare pagubă şi scădement la puţinul
folos ce are spitalul de la cârciuma şi bâcănia sa; m Intrebat pe ve
chil: cu ce cuvînt ămblă să facă han? și dise, că moşia Dudescil a dune
n6lul Vistierului Moscu, merge până în apa Colentinei fiind şi apa
jumătate a moşici Dudesci şi jumătate a moșier spitalului, arătând spre
de sunt
dovadă la acâsta o carte de hotărnicie cu let 1750 Septembre,
ani 34 trecuţi, şi deosebit dise vechilul, că exte drum mare acolea, şi
ca la un drum mare aruav6 voie să facă vindare de vin şi dle alt alis
veriş; împotriva căruia răspunse Clucerul, că ţinerea în finţă a acestui
drum este podul spitalului de peste apa Colentinei,pe care pod apu:
rurea îl face şi îl ţine spitalul cu grea cheltuială şi că încă din vre
mea când so află moşia Dudeseil în stăpânirea dumnelul Logzofetulul
Dudescu, ait cereat şi dumnelul să facă cârciumă acolo unde vrea să
facă dumne-lui Vistierul han, şi cit sluga Miăriel Pale Clucerul Xeator
co mă aflam atunci Epitrop al spitalului nu "lam înșduit, după cum
şi însuşi dumndlul Logofătul Dudescu, cunoseend dreptatea spitalului
ai contenit a face câreiuma întracel loc. Deci cârciumă nu pote nic
menY să facă, de nu va ave din patru privilezhiuri unul, udecă ori
vad vechii, ori sat cel puţin până la cinci case, ori moră sati drum
mare, dumnâlui Vistierul Moscu nici unul dintr uceate privilezhiuri
nu are, pentru că de şi trece pe moșia dumnelui, drumul ce upnueză
pe podul spitalului de peste Colentina, dar acel drum se întiințeză
cu podul cc'l face tot-deauna şi îl ține spitalul cu zrea cheltuială; pene
tru aceea după dreptate nu are dumnclul visticrul cuvint a fiuce
sărace
han acolo în spinarea podului spitilului si a pinub spitalul

lor de

puţinul

folos ce are de la cârciumi,

băeâniza Î moră și satul

stu, precum nici la ceea ce provalisi vechilul dumneelul Visticrului
părtaş la cheltuiala
cerând, ca de acum înainte să intre şi dumnelui
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facerei podului şi să aibă voie a face acolo han, nu-are cuvint,:pentru că podul acesta avându-l numai singur spitalul în sumă de ani
nepomeniţi, până acum fără a avâ stăpânul de peste apă cât de puţină împărtăşire nici odată, nu p6te acum peste atâta sumă-de ania
face acâstă cerere şi a strămută pronomion ce câştigă spitalul prin
veche stăpânire cu a av6 numai moşia sa facerea acestui pod și a se
folosi prin el cu cârciuma, i băcănia, i.mâra şi satul săi, mai vîrtos
că acâstă moşie Dudescii n'au avut'o vre-un stăpân neputincios, ca să

p6tă. găsi pricinuire că au fost mănăstirea
mai puternică și dintr'acea
putere s'a sfiit stăpânul Dudescilor a face cârciumă, ci stăpânii aceștii moşii Dudescii au fost tot-d6una în putere şi în stare şi acâstă
urmare nau făcut'o ; iar hotărîrea rămâne la Măria Ta.—1815 Aprilie 26.
Nectarie Matropolii, Iosif Argeş, Costandie Buzeii, Grigorie Brâncovenu, Barbu Văcărescu Vel Vornic, Constantin Bălăcenu Vornic,

Teodorache
I& Ioan

Văcărescu

Gheorghe

Primită fiindu-ne
tărim Domnia Mea
unde prin ajutorul
precum mai jos se
(Pecetea pd.)

Vel Vornic,

Caragea

Fotache

Voevod

Stirbeiii

Vel Logofel.

i gospodar semile

Viahiscoie.

anaforaua acâsta a dumnâ-lor Veliţilor boeri, o înşi volnicim pe. . . . să mârgă la sud Dâmboviţa,
ispravnicilor judeţului, să facă. urmare întocmai
arată.—1815 Noembre 9.

o
(Cod. LXXXII, pag. 130.)

Vel Logofăt.

Prea Inălțate Dâmne,
Am

vădut

ar&tarea

ce aii făcut Măriei Tale, dumnâ-lui Serdarul

Ni-

colae Trăsnea Epistatul podurilor, pentru podul Colentinei că aii ajuns la o stare f6rte prâstă în cât nimenea nu pâte să trâcă pe diînsul şi că după luminată porunca Inălţimei Tale, s'ai dus dimpreună
cu mai-mare-başa

în faţa locului şi făcând

chibzuire, arată, că spre a

se face acest pod din noii trebuesce cheresteaua ce o. însemnâză
anume

pe

în anatoraua sa, iar de a se drege acum de-o cam-dată trebuese

cel puţin 1700 de podini, căcă de a se face pleter nu se pâte; aşijderea
am v&dut şi luminată porunca Măriei Tale, ce se dă la arătarea sa, ca să facem cuviinci6sa chibzuire şi să arătăm Măriei 'Tale în scris; după care şi
urmând, arătăm Inălţimei Tale, că satul Bălenii din sud Dâmboviţa este

rămăşiţă 1070 de podini, însă 930 birnici şi 140 breslele pentru dăjdiile
ce le-ai plătit Cutia podurilor la Vistierie, după aşegămîntul ce ai a- |
vut cu dînşii, şi fiind-că acest pod este fârte trebuincios, atât pentru za- .
herelele

ce se cară

din patru judeţe

pentru

hrana

politiei, aflându-se

şi drum mare a olacului, ajungând la desăvirşită dărăpănare, în cât
pote să se întîmple şi primejdie, şi mumbaşirii.ce s'aii dus, ciohoda-

rul

și alţii, nai făcut nici o ispravă; de se va socoti de către Inălţimea

Ta, să se trimită unul din zapciii divanului, ca să facă straşnic năpristan. acolo până va trimite aici tote aceste podini însă făr' zăbavă

ISTORIA

din 'care podini

podul, iar 370

1700 să se ducă

să se aducă
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la. Colentina,

ca

să se meremetisâscă

aici pentru alte trebuinţe:a podurilor;.
iar

hotărîrea rămâne la Măria Ta, iar pentru a se face din noii acest pod,
mai pe urmă prin deosebită anafora vom ar&ta Măriei Tale. — 1815

Noembre

3..

o

Constantin

Băleenu

lait Grădiștenu

|

Vel Vornic,

Vel Logoft,

Mihalache

Fotache

Stirbeiii.

Manu,

Zemle Vlahiscoie. Fiind-că' dumnâ-lui cinstit şi
Domnici 'Mele Vel Vistierul Barbu Văcărescu, prin

arătare către Domnia

Mea,

Vel Vornic, Searcredincios boerul
anafora aii făcut

că pe moşia dumnâ-lui Clincenii sud Iflov,

în drumul cel mare al Craiovei, fiind pod peste apa Ciorogârlei, făcut
de dumnâ-lui, şi de multa trecere a călătorilor şi a olacelor sai stricat,

pe care meremetisindu'l cu cheltuiala dumnâ-lui nu se pote ţin în
stare bună făr” de osebit ajutor, şi acum ajungând podul la mai mare
dărăpănare,

siliţi călătorii

sunt

alte părţi, ce vin pe acest drum
-zescilor,

a ocoli prin

alte părţi,

i olaciă şi l6cuitorii

din Vlașca

cu cele trebuinci6se

şi ca să

nu cerce

şi din

la politia Bucu-

discolie

nimeni,

ai

cerut ca să orânduim Domnia Mea vre-un ajutor. .Decă fiind-că podurile trecerei peste ape sunt trebuinci6se a se ţin6 tot-deauna în stare
bună, ca să nu se întâmple vre-o zăticnire sai. primejdie. drumașilor,
iar mai vârtos olacilor cari merg cu grabnice trebuinţe şi vădând şi
râvna dumnâ-lui Vel Vistierului, ce are pentru ţinerea acestui pod în
stare bună, orânduim, ca să ţie lude dece 6meni străini făr de pricină
de dajdie, cu numire de podari, scutiţişi apăraţi de rîndul dăjdiilor

vistieriei şi de alte

orândueli,

cu

care

însărcinăm pe dumns-lui Vel

Vistierul stăpânul. moşiei, ca cu acei 6meni să ţie podul tot-deauna în
stare bună, iar trecătorii să nu se supere cu nici un fel de dare la
"tvecere, precum nici până acum nai fost supăraţi, i saam receh gpd.
—

1818

Februar

8.

(Cod. LAXVII,

fila 814).

5 Dan Gheorghe Caragea Voevod i gospodar 'zemle Vlahiscoie.
-De vreme ce obiceiul acesta se urmâză de se iea havaiet pentru trecătorile de peste apă de către stăpânii podurilor i zăgazurilor, dupe

anafora,
pliroforia ce ne-ai dat dumnâ-lor veliţii boeri printr acâstă
îm:să aibă
hotăr
şi
ei
jăluitor
nea
rugăciu
Mele
Domniei
este
primită
stu,

voie 'a luă de

la carăle i călăreţii ce

para

de vită, şi ea

vor trece pe acel zăgaz

al

să fie îndatorată, ca să ţie tot-d'auna

câte o
Gmenilor ce
acel zăgaz în bună stare şi dres cu a ei cheltuială, săiar'nu-le facă. —
havaet
vre-un
vor trece pe jos, nici o supărare de
1814 Septembre 27.
Vel Logotăt,
„un
m
(Pacetea pd.)
(Cod. LXĂIĂ, fila 342)

numai

Prea Înălțate Domne,
jalbă a dumns-ei
După luminată porunca Măriei Tale de la acâstă Inălţi
mei Tale, că
arătăm
şi
are
cercet
făcut
am
Bălaşei Bărbătâscăi,
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pentru

trecătorile

saii al zăgazului,

de peste
la unele

apă este obiceii
locuri,

câte

de iea stăpânul

o para

podului

de vită, iar la alte locuri

câte două parale de vită pentru cheltuiala
cu care să ţie acele poduri
şi zăgazuri ; și fiind-că jăluitrea se află văduvă şi săracă. şi ţine acel

zăgaz mai cu grei de cum

"l-ar ţin6 un bărbat, găsim cu cale, să iea

de la cei ce trec pe zăgazul săi, de vită câte două parale, iar de la
„Smenii ce trec pe jos să nu iea nimic, căci nu fac nici o stricăciune;
iar hotărîrea -remâne la Măria Ta. — 1814 Iulie 1.
,
Radu

Vel

Golescu

Vornic,

_1ă loan

Vel

Ban,

Dumitrașco
Gheorghe

Isaac

Ralet

Racoviţă

Caragea

Vel

Vel

Voevod

Vornic,

Vornic,

Barbu

Văcărescu

.... Vel Logofet.

î gospodar

zemle

Vlahiscoie.

Intoemai precum se coprinde mai jos, întw'acâstă anafora a dumnâ-lui
Vel Logofătului de 'Ţeara de-sus, poruncim Domnia Mea, dumnâ-vâstră
Ispravnicilor ai judeţului, să se facă urmare.—1815 Decembre 17.

Prea Inăljate Dâmme,
*- După

luminată

a dumnâ-ei

porunca

Ecaterinei

Inălţimei

Fărcășsei,

Tale,

făcând

ce mi se dă la acâstă jalbă
cercetare,

m'am

pliroforisit,

că moşia dumnâ-ei Slătidrele, cu adevărat se desparte de moşia oraşului” Slatinei, ce este domneâscă (cu apa Oltului) i la trecerea apei stă-

pânul moșiei are dreptate să ţie pod, dar fiind-că dine6ce nu este moşia
dumnâ-ei, se vede că cei-l-alţi ce ai poduri şi dincolo calcă moşia
dumnâ-ei, se socotesce a fi cu dreptatea moşiei de dineâce, aceeași
dreptate are şi dumnâ-ci să ţie pod, ca să calce dincâce de moşia ora“ului, după cum urmâză şi alţii ce au asemenea moşii, că ori se învoesc de ţin podul în tovărăşie, saii fac amîndout părţile poduri, iar
mai vîrtos că podurile nu aii vre-un pronomion, nici zătienire a fi cât
de multe şi de dese la cei ce ai loc şi moșie, atâta numai că se face
un obștesc folos la trecători, având înlesnire cu înmulţirea podurilor și
cu scădămînt de voie la plată uş6ră; de aceea a mea părere este a fi
primiţă cererea dumnâ-ei; pentru care să se dea şi luminată poruncă
către dumn-lor ispravnicii judeţului, a avea acâstă voie să facă pod,
iar fiind vre-o pricină cuviincidsă de împotrivire, să însciinţeze AMă„riei Tale.—1815 Noembrie 28.
Vel Logofăt.
(Cod. LXXXII, pag. 209.)

I& loan
Dumnâ-ta

Gheorghe
Vei

Caragea

Vistiere, după

fora, milostivire făcând Domnia

Voevod

î gospodar

arătarea

Mea

zemle

Plahscoie.

ce ne faci printr'acâstă

ana-

asupra jăluitorilor, poruncim, să

li se facă cartea Domniei Mele, de a ținea. aceşti 5 Gmeni, aducându-i
însă însuşi ei din ţâra tureâscă, iar nu din cei veniţi până acuma
aici:
în ţâră.—1817 Noembre 17.-

„„ APecetea gpd.)

.

a

Vel Logofăt.

ISTORIA

ROMÂNILOR

.

-

897

Prea 'Itălţate Domme,
Mahalagiii

dintre

ot Fântâna

mahalalele ce

sunt

cu ldcuinţa

în pr6jma

locului

Boului din Bucurescă, printr'acâstă jalbă arată, că încă'din

dilele Măriei Sale Constantin Vodă Ipsilanti, arătând că atât când 'se
face înnecătură, pătimesc înnecându-se casele şi grădinile,iar mai vîrtos

când scade acea înnecătură, pentru că firesce este luncă, îndestulă putâre pricinuindu-se pătimesc copiii de b6le, care milostivindu-se ai hărăzit cinci Gmeni

chip

de: posluşnici,

cu'cari

ai făcut

un

şanţ

de. la

acel sempt al lacului până la matca Dâmboviţei, prin care şanţ se
scurge:în Dâmboviţa t6tă apa şi mocirla ce se făcea din pricina înnecăturei

şi acei

când la vremea

cinci Gmeni

îngrijaii
pe tot anul

de destupă acel şanţ

năprasnicei bâle molefsindu-se ai

murit numiții, de

atuncă şi până acum astupându-se șanțul pătimesc ticăloşii mahalagii”
fârte; în dosul căreia jălbi mi se porunceşce de către Inălţimea Ta,
ca să cercetez; întocmai luminatei porunci fiind următor, am cercetat
şi m'am pliroforisit, că cu adevărat aii fost dată voie mahalagiilor, ca
dintre streinii ce vin din părţile ţerei turcesci cinci Gmeni să aibă spre .
curățirea 'acelui şanţ în chip de posluşnici nedajnici, pe carii adevărat i-ai şi avut până în. vremea ciumei. Curgerea pricinei într” acostași
cu plecăciune a arătă Inalţimei Talejiar dea li
chip fiind, nu lipsiit

se hărăzi și de
streinii ce vin

“Ta acâstă milă cu a avea voie dintre

către Inălţimea

ţerei' turcescă,

părţile

din

şi

acei' Gmeni 5

să găsâscă

la

să-i aibă tot cu :acel chip, pentru curățirea şanţului; acâsta rămâne
bună

milostivirea

Gheorghe

"Io Ioan
--

De

Tale.—1817
-

Caragea

Voivod

Octombre 15,
:
“Vel

i.
Vistieri

i gospodar zemle

Vlahiscoie.

Casei podurilor de la cochivechi

huzmeturi

ale

asupra

Biv
dumnâ-lui

Vel

de

ţara-de-sus, să

i se. dea

vreme

at rămas

Măriei
a

ce aceste

Bânul

Grigorie

Ghica, pe trei

ani

numitului

boer

fieş-care an
viitori let 1818, 1819, 1820, cu preţul de taleri "17.000 pe
ca, întăIalaşt6
ot
si cu orînduiala ce se arată mai jos, pentru podul
m,
porunci
şi
arătaţi,
sus
mai
de
anii
im Domnia Mea vîngarea lor, pe

Vel Logofete

cumpărător” şi Domnescele
(Pecetea gpd.)

nostie

:
(Cod. LXXXIĂ, fila 57.)

dumnâ-lui

porunci.—1817

ai

Octombre.30.

Vel Logoitt.
aa

-" Prea Inălfate Domne,

mei Tale, prin anafora de “ Sărddrul Nicolae 'Trăsnea .ait argtat Inălţi
mai nainte până a se
acâsta
Casa
că
cum
la 17 ale trecutului Aprilie,
face podul Mogoş6ei

în două rînduri i al Târgului-de-afară, nu numai

iar cu facerea a-..
nici o para nu eră „datâre, ce încă avea și capital, încarcă din di în
tot
se
e,
datori
mare
o
la
cestor poduri 'ai încăput
Va.

Urechiă.— Tom.

X.—Istoria Românilor.
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di cu dobânda şi nici credinţă are a se mai împrumută, cerând ca să se teoris6scă socotelile acestei case, spre a se _vedeă suma de bani ce
este

datâre

şi ori iraturile podurilor

să

se vîndă

pe

ani

mai

mulți,

sait să se facă altă chibzuire de împlinire, spre a se mântui Casa de
greutatea datoriilor; la care anafora ni se poruncesce de către Măria
“Ta, că pentru vîndarea iraturilor Casei podurilor are"a se face urmare după buiurdizma Măriei Tale, ce s'aii dat prin întărire la anaforaua n6stră, iar pentru cusurul ce: va mai r&mâneă datâre Casa podurilor peste suma banilor, ce vor eşi din vîndarea iraturilor, să chibzuim cu ce mijlocsă se iconomisâscă plata lor şi să arătăm Măriei Tale

prin anafora; am vădut şi acea luminată buiurdizmă a Măriei Tale,
ce s'aii dat la anaforaua n6stră, la 4 ale trecutului Februarie, cuprindând, că pentru ca să-și întâmpine plata datoriilor Casa podurilor po-

runceșci

Măria Ta, să se vîndă

iraturile

podurilor pe trei ani, precum

şi pentru banii ce are a lua Casa podurilor, de la Vistierie, poruncesci
Măria Ta, ca când se va îndeletnici Vistieria, să-i plătâscă la numita

Casă, împreună cu dobânda lor; după care „poruncă urmând noi, s'au
strigat t6te iraturile Casei în trei rînduri, prin cochivechi, înaintea n6stră, pe trei ani, adică let 1818 i 1819 şi 1820, cu .toţi banii: înainte nu-

măraţi pe șin şi acel din urmă preţ peste care n'aii mai atirdisit nimeni, au eșit aceste huzmeturi taleri 48.000, rămâind -cu acest preţ
asupra dumne-lui Biv Vel Banului Grigorie Ghica, care vine pe an
po taleri 16.000, însă cu acâstă hotărîre s'a strigat, ca pentru podul
ot Răstâca, ce este unul

din

iraţurile Casei şi se află stricat de nu

trece nimeni pe dînsul, de se va drege spre a fi bun de trecere, p6te
aşă
să aibă cumpărătorul a răspunde la Casă deplin suma cumpărătrei
taleri 48.000, iar nedregendu-se să se scadă din banii cumpărătârei
pe

fieş-care an câte taleri 1.200, care fac în trei ani taleri 3.600,
rămâind banii din iraturi taleri 44.400 cari aceşti bani scăgându-se
din taleri

86.840 parale 26, ce este Casa

datâre, precum

se arată în catastihul

încheerei socotelelor, ce s'aii teorisit şi s'a iscălit de către
noi, mai r&mâne Casa datâre taleri 42.440, parale 26 bez dobânda
banilori cheltuiala Casei pe acest următor an let 1817; ci de va fi primit
Măriei
Tale acest preţ, ce aii eşit iraturile la strigarea cea de al
treilea,
se
va da luminată întărire cumpărătorului, ca numărând toţi
banii acum

pe

şin

la Casă, să-şi caute la vreme iraturile după Domnescile
ponturi;
iar pentru taleri 42.440, parale.26 ca mai rămâne Casa
dat6re
alt mijloc de economie n'am putut găsi, făr” de cât numai după
mai sus numita hotărîre a Măriei Tale, ce s'ai dat la trecutul
Februar, să se poruncâscă dumnâ-lui Vel Vistierul, ca să plătâscă. Vistieria
banii ce
este datâre la Casa

“bânda

lor peste

podurilor cu zapis, cari pâte să se adune cu dotaleri 40.000, însă jumătate să-i plătescă din diminia

lui August şi Septembre şi jumătate din cea-l-aliă
lui Octombre şi Noembre, căci neplătindu-se aceşti diminie dinainte 2
bani ai datoriei şi
r&mâind Casa făr” de nici un venit, de vreme ce_iraturile
pe acest următor

an

sunt vîndute

şi intrate în

cheltuelile

Casei, cum şi pe alți
trei ani, după sfertul anului acestuia se vînd
acum,
se încarcă iarăşi
datoria la loe tot cum ai dost, cu plată de
dobândi şi necurmatele
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cheltuieli ce se fac peste an i cu plata lefilor celor ce slujesc la
trâba

podurilor, şi cu meremetul lor, iar hotărîrea cea
a se face de către Măria Ta. — 1817 Iunie 22.
Isac Ralet :Vel Logofăt, Grigore Băleanu Vel

Caliarh

Vel Vornic, Alezandru

„Intărirea ce s'a

cisla mahalagiilor

I6 Ioan

desăvîrşită rămâne
e
Vornic, Constantin

Pilipescu . Vel Logofet, Nestor Cluceru.

dat la anaforaua

dumnălui, Vel Spătarul cu

pentru destuparea gârliţei şi a șanțului din mahalaua Dudescului.

Gheorghe

Caragea

Voevod î gospodar zemle

Vlahiscoie.

- Dumnâ-ta biv Vel Bane, epistatule al Spătăriei, fiind-că destupara
mătcei Dâmbovicidrei și a osebitului şanţ este pricinuitâre de folosul
şi odihna tuturor l&cuitorilor, cari își aii casele lor în pr6jma locului

într'acele

mahalale,

anaiora,

de

stuparea

acelui

aceea

după

pliroforia

primim

Domnia

ce ne dai dumnâ-ta, printr'ac6stă

Mea, cisla de mai

sus şi în dos ar&-

tată şi poruncim, ca prin orînduitul zapciă spătărese, să se împlinscă
de la fieş-eare baniice se văd însemnați şi să se.pue în lucrare de(Pecetea

.

șanț

gpd.)

.

şi a mătcei Dâmbovicidrei. — 1817

_

22

-

Inălfale Dâmmne,

In mahalalele
un şanţ pe

e

Vel Logofăt. (1).

(Cod. LXXĂIX, pag. 51.)
Prea

Octombre

Antimul

care

și Dudescul, din vechime

se scurgea

adunarea

se vede că ai fost

apelor din ploi ce se face, care

şanţ dă în matca gârliței ce merge pe sub dâlul Mitropoliei i pe lângă
grădina dumnâ-ei Bănesei Brâncovencei şi a dumnâ-lui Ciucerului :

„ Alecu Ghica. Acest şanţ şi cu acâstă gârliță sunt acum peste15 ani
de când batelisindu-se s'ati astupat cu totul și apururea stă apa ce

din ploi într'aceste două

se adună

iar mai

scurgerea,

vând pe unde

vîrtos

că şi apa

mahalale, ne având

unde să'şi facă:

Dâmboviţei când

se revarșă nea-

să se scurgă din pricina

astupării

acestek gârliţeşi a

șanțului şi r&mâind baltă nemişcată, aduce nu numai stricăciune caselor şi grădinelor, ce din şedere şi împuţindu-se, pricinuesce multe

b6le la cei de prin prejur. Astă primă-vară când sluga Măriei Tale
am arătat Inălţimii Tale prin anatora chibzuirile pentru întâmpinarea înnecăturilor

destuparea

ce face

apa

Dâmboviţei,

pomeneam

acestei gârliţe, că ar fi de mult folos, când

acolo şi pentru

anaforaua orîn-

duindu-se de către Inălţimea Ta, în cercetarea dumnâ-lor boerilor, n'am
vădut să se fi dat vre-un carar; acum viind la Spătărie unii din cei

mai de cinste mahalagii
căciunea

şi

a namestiilor

ai acestor

două mahalale şi spuindu-mi stri-

şi a sem&năturiloce
r

din poprirea

apelor

din ploi şi vărsături ale Dâmboviţei li se pricinuesce neavând, pe unde
să se scurgă, apoi arătându-mi şi acâstă cislă ce ai făcut'o între dînşii (în care se văd câţi-va iscăliţi) pentru banii ce trebuesc la destu-
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parea șanțului până în gârliţă şi prin gârliţă până în Dâmboviţă. cerând a'li se şi da ajutor, şi. cunoscând a fi acâsta o pornire a lor îo::
lositâre obștii, nu lipsiiii a o face Măriei Tale: cunoscută, ca de vei
găsi: Măria Ta cu cale, să se deă luminata Inălţimii Tale întărire, orîn-

duindu-se şi mumbașşir, ca să silâscă pe-cei: ce vor arătă împotrivitori
să'şi plătâscă dreptul după cislă, pentru ca să se pâtă a se face acestă
până

acum

destupare

nu. începe

— 1817, Septembre

ale ernoi.

„10. Joan

Gheorghe

10.

Caragea

vremile

|
e

împotrivitâre

- Primită fiind Domniei Mele acâstă obştâscă
ginerul, să mergeţi la faţa locului și să
mai

jos se arată,

SE

Voevod îi gospodar zemle Vlahiscoie.

hierei și a dumnâ-lor Veliţilor boeri, poruncim,
Domniei Mele Biv Vel Serdare Ianache Hafta,
cum

ale tâmnei.şi

E
Vel Spătar.

şi dumnâ-ta: Vel

anafora a părinţilor arcredincios: boerule: al
ca împreună şi:cu in-.

faceţi ' urmare

întocmai: pre-

Vornice,.să dai mai.sus numi-

ţilor orînduiţi din iraturile Cutiei taleri.1.500 pentru ostendla şi cheltuiala
lor; însă

taleri 1.000 inginerului

şi taleri 500 S&rdarului

Hafta, cari a-

ceşti orînduiți poruncim dumnâ-tale Biv Vel Bane epistatule al Spătăriei, să îngrijesci de a şi pleca făr' de zăbavă, dându-li-se de aici şi
cai de':poştă pentru plecarea lor, iar pentru încungiurarea lor pe afară

pe

unde.va

fi trebuinţă,

poruncim

dumnâ-tale

Vel Vistiere, să se

facă cuviinci6sa poruncă către ispravnicii. judeţului, de a li-se da caii
cei trebuincioşi.—181% Maiii 29.
E
a
„_

(Pecetea

pd.)

(Cod. LĂĂAVI,
Prea

Inălţate,

pag. 292.)
Dommne,

a

„

- După luminată porunca Măriei Tale, ce ni s'aă dat la anaforua dumn6-lui Biv. Vel Banul Grigore Brâncovânu, epistatul. Spătăriei, adunân-.
du-ne la un loc dinpreună cu dumnâ-lui, am vădut însciinţările. ce ati

venit de la sud Dâmboviţa, a dumnâ-lui Stolnicului Petrache ispravnicul judeţului şi a Medeinicerului Constantin Pastia, epistatul șanţului. Dâmboviţei, de ruptura ce, s'aii făcut la gura şanţului şi de prăpădenia
ca .să

stavilelor, şi făcend chibzuire acum de o cam-dată, se găsi cu cale
se. orînduiască de către Măria Ta dumnâ-lui Sărdarul Ianache

Haita dinpreună
cu .:.... . inginer, să mârgă pe marginea despre răsărit a Dâmboviţei de :unde dă Ilfovul în Dâmboviţa,.în sus, până la
gura șanțului, să vagă în ce.loc se pot abate acele apuşâre mică. în
ilfov, însă -nu unde da până acum, ce cât se va put6 mai din sus, ca

după ce: se va abate tâte acele apuşdre în Ilfov, să vadă cu cumpă:
nire și m&surătâre bună,.după meșteșugul inginerului, unde se cuvine .

a: se face cheie, adecă să se deschidă șanțul. şi să se facă zăgazul cel

trebuincios
pei,

Și stăvilele în gura

câtă adecă

să se slobâgă

matcii.

pe matcă

Dâmboviţei,.spre. împărţâla

a-

şi câtă să mergă pe șanțul cel .

now. care este să dea tot în șanțul cel vechii, luând sâma bine pe unde,
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este.mai cu înlesnire a se face acest şanţ. noii până

să dea în cel ve:

chii şi do pâte să aducă vătămare şi stricăciune moşiilor acolo, şi aducându-ni-se .şi acâstă pliroforie atuncea vom face Măriei 'Tale -ana-

fora pe larg: de chibzuirea îndreptării ce se va găsi cu cale şi pentru
ostensla, lor -şi cheltuiala .inginerului să fie luminată .porunca Măriei
Tale

către; dumnâ-lui

se va cuveni,

Vel Vornicul

prin 'sate, cu porunca

avea a încungiura
şi cercetare

al Obştirilor,

ca să i se dea câţi

dându-li-se şi caii cei trebuincioși de
gospod,

să se înlesnâscă

poştă, sai

şi de

trebuinţa

ce vor

după

tâte acele sempturi, de a face o drâptă cumpănire

pentru t6te cu

desluşire

şi cu bună credinţă, pentru a că-

rora -orînduiţilor pornire să facă dumnâ-lui Vel Spătarul cuviinciosul

mumbașiret, iar hotărirea.rămâne-la
Măria Ta.—1817 Maiii 28.
Nictarie Mitropolit, Iosif Argeş,: Counstandie Buzeii,' Grigorie Brân:covenu, Constantin. Creţulescu, Barbu
Văcărescu, Dumitrașco Raco„viță, Biv Vel Vornic, Istrate Creţulescu Vel Vornic, Constantin Bă-

lăcânu
lânu

Biv

Vel

Vornie, Mihalache

Vel .Vornie,

Logofet, Nestor
I5 Ioan
“Primită

Manul

Constantin... Caliarh

Clucer.

IE

Caragea

Gheorghe

acâsta-a

zapeiul
de la se
aprod vătăşe

ce |

(Cod.

IDR

epd.)

SI

LXXXII,
ei

Prea

i gospodar

zemle

Vlahiscoie.

boeri, o întărim Dom-

veliţilor

prin. orînduitul mumbașir sluga Domniei Mele.

arătare în. scris

cel orînduit.—1816
..

....

) e

pag .411.).

a

.

Aprilie 26.. -

....

.

|

-

|

“Vel Logofăt. |

Sa

.

țar

Inălţate Dâmne, . . .

-Vel.

Se

Vel clucere Ioane Fălcoene, isprav:
cei de mai jos ar&taţi i cu dumnâfaţa locului, spre a se face şi acâstă
mai jos, după care să ni se facă

nia „Mea.-şi poruncim dumi-tale Biv
că împreună cu
nice de sud.Ilfov,
lui inginerul Fraival, să mergeţi la
cercetare după mijlocul ce se arată
cetea

Grigorie.
Bă-

ae

Voevod

fiindu-ne anaforaua

Vel Logofăt,

Vornic, : Nicolae - Golescu

î.

e.

i

pi

|

|

jalbă a dumnâDupă luminată porunca Măriei “Tale de la acâstă vătaf
de aprodi
zapeiă
orânduitul
înfățișând.
Polizui,
lui paharnicului
înaintea

n6stră

pe

chir Polizache,

fiiul şi vechilul săi, cu Vasile Jupa-

: ace face
_niotul, epistatul moşiei Ciorogârlei, am vădut, însciințţare
din sud
ispravnicul,
Fălcoianu.
Ioan
Clucerul
dumnâ-lui
“Ta
“către Măria

Ilfov, ce: ai fost: orînduit, cercetător la faţa locului şi “serie, că fiind
faţă atât vechilul prea luminatei Domnii, cât şi Polizache, unde luând

sâma la! viitura apei şi cumpănindu-se amindout morile de către Dima
îjcu Tănase Agrefiotul şi alţi
suiulgibaş împreună cu polcovnicul Panait
ai dat în scris sub iscălituadeverit,
s'aii
chip
ce
în
11 practicoşi meşteri,
înrile lor, de unde se dă curată înţelegere, din care pricină se aduce
şi'pencercetat
ai
că
necăciune morilor ot Ciorogârla; aşișderea'scrie,
twu facerea morilor, care este făcută mai întâiui, și cât pentru a lui ehir
Polizache sai adeverit din chiar -veleatul ce sa vădut pus la casa
morilor deasupra uşei că este din anul 1812, iar pentru ale Ciorogâr-

1
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lei, neavând let, s'ati adeverit dintr'o adeverinţă a dumnâ-lui clucerului
Filipescu, ce o dă în scris, care s'au vădut şi de către noi, cu cuprin-

derea, că la let 1810 Martie 20, au început de aii făcut mâra Cirogârlei

i din altă adeverinţă ce dă popa Marin ot Ciorogârla, cu alţi șâse săteni, ce o văqum şi pe. aceea, de care dice dumnâ-lui Clucerul, că pentru ca să se precurmeze înnecăciunea de la morile Ciorogârlei, cu cuviinţă este a se'pogoriî morile lui chir Polizache, cu ceea ce se arată
în ar&tarea orînduiţilor prahticoși de mori şi morari la măsurătârea
ce aii făcut, că sunt mai nalte morile lui chir Polizache; am văgut şi

acea arătare, ce face Panait polcovnicul i Atanase Agrefiotul şi Dima
suiulgi-bașa, cum că după măsurătârea.ce ait făcut ei împreună cu
acei 1l morari,

ce “i arată

pe

anume

şi la o mâră

și la alta, se vede

înălţime la morile lui chir Polizache o palmă domnâscă şi un lat de
mână, și îmilarea apei o palmă prâstă şi un deget, iar viitura apei de
acum este câtla o moră şi la alta,iar dumnâ-lui paharnicul Polizul prin-

tr'ac6stăjalbă ce au dat Măriei Tale gice, că în vreme ce s'aii făcut aceste
-mori, atât a sa, cât şi a Clucerului, apa Ciorogârlei era f6rte mică şi în cur-

gere de patru ani nici o prigonire înţre dumnâ-lor nu s'a întâmplat, ci ati
ămblat morile cum se cade, iar de an încâce ati început a se înnecă de
multă- apă a Dâmboviţei, ce se 'abate pe Ciorogârlă şi cum că mâra sa
a făcut'o un morar din cei de aprâpe de șanțul Dâmboviţei şi socotind
că pâte să deă t6tă apa din Dâmboviţa pe Ciorogârla aii pus mâra
d6 margine, ca viind Ciorogârla mare să curgă pe alăturea,şi cum că
fiind că acum vine apa mare şi în6că morile este trebuință de un om
meşter,

paguba

ca să cumpănâscă

bine

morile, nevoind

vecinului săi; şi fiind-că acum

din bună

nici însuşi dumnâ-lui

norocire's'aii întâm

plat să fie aici Fraival inginerul, carele socotesce să fie mai meșter la
cumpănirea apei, de cât meşterii de aici, cere să se orinduiască acest

inginer, ca să mârgă

numai

singur

fără de a nu fi nici o parte, nică

alta, să facă chibzuire după meşteşugul stii, şi când se va dovedi că
din pricina morei sale curge înnecarea morei cei din sus, atunci în-

suși dumnâ-lui va urmă după povaţa unuia ca acestuia destoinie meşter. Deci după cercetarea ce s'a făcut la faţa locului, cu 6meni practicoși i morari meșteri i cu suiulgi-başaşi cu alți 11 meșteri morari,
nu era trebuință a se mai face altă cercetare; dar pentru ca să nu
mai rămâe paharnicului Polizul nică un cuvînt de pricinuire, găsim cu
cale, să fie luminată porunca Măriei Tale, către dumnâ-lui Biv Vel Clu-

cerul Ioan Fălcoianu, ispravnicul din sud Ilfov, ca de isnâvă să mârgă

la faţa locului, cu toţi

cei mai

fost întâiii, luând împreună
cumpănire

sus

numiţi practicoşi şi morari,

şi pe inginerul Fraival

ce aii

spre a faceşi el

şi chibzuire în vederea celor dintâi, faţă fiind cu toţii, cum

şi amîndouă prigonitârele părţi şi să arăte Măriei Tale în scris,şi
apoi se va da izbrănire pricinei, însă cheltuiala acestei cercetări de

acum

să o plătâscă paharnicul

Polizul, ca unul

ce n'ai

cerut pe Frai-

val atunci la vreme, iar hotărîrea rămâne la Măria Ta.— 1816 Aprilie 24.

Radu Golescu biv Vel Ban, Dumitrașco Racoviţă Vel Vornic, Grigore Filipescu Vel Vornic, Teodorache Văcărescu Vel Vornic, Miha-

lache Racoviță

Vel Logofet.
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și pagina
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Voevod i gospodar zemle Vlahiscoie.

După arătarea ce ne face dumnâ-lui Vel Vornicul al Obştirilor printwacâstă anatora,de vreme.ce ce sunt arătaţi în alăturatul catastih,
nu și-ail răspuns

canonisitul

avaet al Cutiei milosteniilor,

volnicim

pe

„a e e
„Să mârgă la fieș-care din mai sus numiții, şi făr' de altă
zăbavă, împlinind dreptul avaet, ce se arată asupra fieş-căruia, făr'de
altă zăbavă să-i aducă şi să-i facă teslim la Vornicia obştirilor. —
1816 Mart 30,
o
|
|
.
(Pecetea gpd.)
|
Vel Logofăt.
(Cod. LĂXĂAII, fila 373.)
Prea Inălțate Domne,
Cu plecăciune ar&t Inălţimii Tale, că cu amăruntul intrând în cercetarea iraturilor Cutiei milosteniei, cari sunt canonisiteşi nu s'ait putut împlini, protocolind după catastihul Vistieriei numai din let 1814
şi cu condicile Epitropiei lămurindu-se; Am vădut şi alăturatele r&măşiţură ce sunt a răspunde dumnâ-lor boerii, ce s'aii cinstit cu caftane în diastima vremei, cât şi unii din ispravnicii şi sameșşii ce ai

fost pe la judeţe, n'aii plătit obicinuitul avaet, după hris6ve, adunându-se

de la câte

suma

trele madelile

r&măşiţă, precum

de taleri 8.705

la vale se arată, să bine-voiască înalta înţelepciune a Măriei 'tale, cu
mumbaşir, prin luminată strașnică poruncă, cu ori-ce mijloc se va
chibzui, ca să se împlinâscă negreșşit şi să se dea la Epitropie, spre
întâmpinarea lefilor săracilor; şi cum va fi bună hotărîrea Inălţimei

Tale.—1816

Martie.
Sa

Adunarea

sumelor

Vel Vornic.

remăşițelor.

de la cei

ce s'aii cinstit cu caftane

de către

“

“

-

Taleri

4985

|

n

Tnălţimea

-

:

Ta.

2.800. ispravnicii ce aii stătut pe la judeţe.
920 sameşii ce n'aii dat din doi ani.

8.105.

Voevod îi gospodar -zemle Vlahascoie.
arâtarea ce- ni se face printr'acâstă Obştâscă anaforaa părin-

16 loan

Dupa

Gheorghe

ților arhierei

Laragea

şi a dumnâ-lor

boerilor,

întărim Domnia Mea, atât înche-

jos.
crea acestor socoteli, cât şi ertarea acestor două condeie de mai
taleri
şi
Manul
lui
Vornicu
ui
dumnâ-l
i
arătate, însă taleri 6.000 ai pagube
25.
1.070 cei luaţi de reposatul Niţul sameșul Cutiei.-1816 Mart.
Logofăt,
“Vel
|
(Pecetea gpd.)
(Cod. LXXĂII, pag. 370.)
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Prea Inălţate Domne. *

După luminata porunca
dumnâ-lui Vel Dvornicului

Măriei Tale, ce ni: s'ai dat la anaforaua
al Obştirilor, adunându-ne cu toţii la un

loc, am cercetat socotelile anului trecut l6t 1815 la trei Cutii, adecă
milostenia, cismelile, şi orfanotrofia, s'aă vădut întru tâte cu bună

orânduială, adecă și iraturile cele canonisite i cele întâmplătâre aşedate

în condică, cum şi t6te cheltuielile lefaşilor milași i altele cu sineturi
vădute de noi s'aii şi ţinut în s6mă. Asemenea şi un condeiii de taleri

6.000, ce din vorniciile de pripasuri de se păgubiă dumnâ-lui Biv Vel Varnicul Mihalache Manu, neputând să prindă suma pre cât au sporit la
cochi-vechi, *aii scădut, cum şi alți taleri 1.070 bani 12, cu taleri 500,
ce se vede luaţi cu împrumutare de la starostea, pentru simbria doi-

celor, de către reposatul Niţul Logofătul, ce ai fost sameși, cu pricina

morţii

și a b6lei sale,

negăsindu-se căpătâiu, iarăşi s'au scăgut pentru

sărăcia acelui reposat, având copii şi fete în vârstă și slujba lui cu
îndelungați ani Divanului ţării, şi cei de .la starostea se vor plăti din
iraturile Cutiei, care se împlinesc prin starostea. De va bine-toi şi de
către

bunătatea

înălţimii

Tale

cu a

fi scăqut

atât dumnâ-lui Vornicul

Manu .de acei taleri 6.000 cât. și casa r&posatului sameş cu acei taleri
1.070. bani 12, căci din tâte acestea rămâind la condică asupra
n6-lui Vornicului Manu din vorniciile de pripasuri ale următoruluiduman
taleri 17.978 bani 90, să şi făgăduesce, prin iscălitură, că până la sfirşitul următorului Mart. îi va respunde la Epitropie, în cheltuelile curgătorului an. Asupra cărora acestea s'a şi adeverit condica de către

NO), şi cum va fi bună hotărirea Inălţimei Tale — 1816 Mart.
dMitropolitul Ungrovlahiei Nietarie,. Ipiscopul Buzeii,
Constantin
Filipescu, Radu Golescu, Grigorie Brâncovânu,. Barbul Văcărescu,
Dumitrache Racoviţă, Teodorache Văcărescu Vel Vornic,.
Iordache.

Golescu Vel Logofăt, Tomiţa

Anexă la pag. 697.
I& Joan Gheorghe Caragea
Poruncim

Domnia

Mea

Creţulescu Vel Logofet, Nestor
|
Voevod i gospodar zemle

dumne-tale

Vel

Agă,

ca

Clucer.

Viahiscoie.

întâiii să

se mă&s6re

aceste poduri de către Serdarul 'Trăsnea epistatul Casei poduril
facă socot6la câtă: cheltuială trebuesce să se analoghisâscă? câte.or, să
câţi

bani se cuvine a plăti fieş-eare din mărginaşii acelor poduri?
să şi împlin6scă prin dumnâ-ta aceşti bani, și apoi să se pue în
lucrare dregerea şi meremetul lor.— 1816 Martie 30.:
Da

„-.
2

(Pecetea apd.) .
(Cod. LXXĂTI, pag. 372.)

Vel Logofăt.

Prea Inălțate Dâmne,

Cu plecată anafora arătăm Măriei Tale că podul ce abate din
podul cel mare al Mogoş6ci şi merge printre hanul Grecilor.
şi printre
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hanul lui Șerban Vodă, până în podul celnoi, ce se începe de la r&spântie înainte, este f6rte stricat cum şi podul: ce. cobâră dintr'acest
pod al tirguluila vale pe lângă casele dohtorului Caracaş, până în
podul Mogoş6ei,la pârta curţei cei. vechi, iarăşi este asemenea stricat
şi fiind-că aceste două poduri sunt trebuinci6se norodului, pentru două
pricini :. una pentru ca să aibă 6menii pe unde merge la tîrg, şi alta
că începându-se lucrul podului Mogoş6ei, unde este nesăvîrşii, la vale.
spre curtea

veche,

n'ai

pe' unde

să-vie la domnâsea Măriei Tale curte

cei ce se află în slujbă,
de trebuinţă'este.a se da: luminată: porunca
Măriei Tale către Sărdarul Trăsnea, epistatul' Casei podurilor, ca nogreşit şi fără zăbavă să pue pe polcovnicul de pod cu Gmenii-cei
trebuincioşi şi cu podinile
poduri, pe la: t6te locurile

ce vor trebui, ca să dregă amîndouă aceste
sunt stricate, şi după.ce se va isprăvi lu-

crul să-iacă S&rdarul. 'Prăsnea fâie de cheltuiala ce va merge şi apoi
să se.dea luminată porunca Măriei Tale.către dumnâ-lui Vel Agă, ca
pe

să. o analoghisâscă

acea cheltuială

toţi mărginaşii. acestui pod, ce

ai case şi prăvălii, cu drâpta analoghie, şi împlinindu-se. banii să se
dea la Serdarul Trăsnea, iar hotărîrea rămâne la Măria Ta.— 1816
Dumilraşeco

Racoviţă

Grigorie

Vornic,

Vel

Vel Logofet, Iordache
a

AMihalache Racoviţă
tor Clucer.
e

Ia

,

.

ar

”

28. .

Martie

Filipescu

Vel

Vornic,

Goloseu Vel Logofet, NesSi

Aneză la pag. 696.
Io Ioan

Gheorghe

Dumnâ-vâstră

Voevod

Veliţilor. boeri

faceţi printr'acâsta
unul

Caragea

dintr'aceste

am

i gospodar. zemle Vlahiscoie

v&qut

|

Domnia Mea arătarea ce ne

anafora, la care și răspundem dumnâ-vâstră că nică

două

mijlâce

ce sunt

vîndă

iraturile

ei pe

arătate

mai.jos nu

este primit

Domnioi Mele, ci ca să se întâmpine

plata datoriilor Casei podurilor,

poruncim,

trei ani, în vreme ce astă ună-

să.se

dată nu mai este trebuinţă de a se îace alte poduri, iar când va fi trebuință a se mai face vre-un pod, atuncea se va chibzui și pentru chel-

tuiala. ce va trebui la acel pod, iar pentru r&măşiţa din orînduiala
geciuelei lefilor ce s'aii făcut la. sud Teleorman şi la sud Prahova,
poruncim dumnâtale Vel. Vistier, să se trimită mumbaşiri pe la ispravnicii numitelor judeţe, de a proftacsi banii acestei r&mășiţe fără ză-

bavă, precumşi pentru banii ce are
durilor, poruncim,

când

a lua de

se va îndeletnici,

mita Casă împreună cu dobânda
(Pecetea pd.)
(Cod. LXXĂVI,:pag. 49)

po- .

la Vistierie Casa

Vistieria să-i plătescă la nu-

Ş
lor, — 1817 Februarie 4.
| Vel Logofăt.
N
|

|

=

Prea Iuălţate Domne,
-- Am

văqut anaforaua ce

Trăsnea

aă făcut

epistatul Casei podurilor

către

Măria Ta, Serdarul “Nicolae

de la 16 ale trecutului Septembre,
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cum că pentru tot lucrul a trei poduri al Mogoşoei,al Tărgului-de
afară şi al Colentinei i pentru plata datoriei Casei și altor cheltueli
ale Casei pe acest următor an 1816, trebuesc taleri 205.170 şi că din
orînduelile ce i s'aii făcut pâte să se împlin6scă ca la taleri 124.400
şi mai lipsesc taleri 80.970, cerând a se face de către noi chibzuire,
de unde să se împlin6scă acâstă lipsă de. bani? iar acum ne arată numitul

nădejde

ce eră

S&rdar, că nici acei taleri 124.400

că se vor

îm-

plini nu se pot strînge, nică din taleri 53.344 ce sai fost pus a da
scutelnicii, posluşnicii şi slujitorii de pe afară şi mărginașii podului
din Curtea

veche

saii împlinit numai

taleri 46.968, iar taleri 6.376 aii

eşit pricini, după arătarea ce ne-aii făcut în scris S&rdarul Carabulea
calemgiul havalelelor, din însciinţările ce ai venit de la dumnâ-lor ispravnicii judeţului, cum şi cei din Curtea veche i analogul răspântiilor
i biserica gospod nu aii plătit, i din taleri 15.234, ce s'aii fost pus a
da ruptaşii noi de la orașele de pe afară şi de la judeţe, arată Carabulea, că s'aii împlinit numai taleri 6.203, iar taleri 9031 sunt r&mă-

şiţă .morţă, fugiţi

şi neputincioşi, din care pote să se împlinâscă ca la

taleri: 3.000, iar taleri 631

nu

este

putinţă

a

se

împlini, i din'taleri

50.000 ce s'a fost orînduit a da orășanii Bucuresceni raele şi sudiţi
(bez -boerii) de casă, de la taleri 3 şi până

la taleri 5, pentru

care su-

diţii aii venit la Măria Ta şi notele cinstitelor consulaturi, că primesc
să dea acest ajutor şi urmare nu s'aii făcut după anaforaua: n6stră
de la irecutul lunie

7, ce este întărită

şi de către Măria Ta, ci vedem

.
că dumnâ-lui .Vornicul Bălăceanu şi cu dumnâ-lui.Vel
litiei, ce aii fost orînduiţi de către Măria Ta, ca să
aceşti bani pe orășani, aii cisluit numai taleri 16.488
taleri 3.252 pe alte obraze, i taleri 22.110 ce s'aii orînduit

Vornic al. poanaloghisâscă
pe isnafuri și
de Măria Ta, a

se popri geciuială din 16fa boerilor pe trecuta diminie August şi Septem:
bre, care fac aceste trei condeie taleri 34.474, din care arată Sărdarul Ca-

rabulea,că aii dat Vornicia politiei numai taleri 7.140; s'aii făcut şi pentru
deciuiala lefilor orînduială de la casa lefilor la sud Teleorman şi la sud

Prahova,de mal sus numita sumă a geciuelei şi ne arată Serdarul Trăsnea, că până acum aii primit numai taleri 3.000. Deci, după chibzuirea ce

am făcut, nu putem găsi alt mijloc de a se întâmpină lipsa acestei trebuinţe a Casei podurilor, ca să scape odată de datorie,a nu se mai
însărcină cu plată de dobândi, de cât să se dea luminată porunca Mă-

riei “Tale, către dumnâ-lui

Vel

Spătarul

şi

către

dumnâ-lui

Vel

Agă,

ca să se împlinâscă de la orășani acei taleri 50.000, cu mijlocul şi cu
* orînduiala ce se cuprinde în anaforaua, ce este întărită şi de către
„Măria Ta, scăgându-se cu ceea ce ai dat; așijderea şi pentru rămășiţa
din orînduiala de geciuială a lefilor ce s'au făcut la sud Teleorman

şi la sud Prahova, să fie luminată poruncă către dumnâ-lui Vel Vistierul, ca să se trimită mumbaşiri cu luminată poruncă a se împlini

negreșit,

iar negăsind

Măria

Ta

cu

cale

a se

împlini

orînduiala

de

banii de la orăşanii Bucurescenii, să se facă. împlinire de. la scutelnici i posluşnici şi slujitorii de la cinci judeţe de peste Olt, după anaforaua n6stră, unde sunt puși şi ei să dea taleri 3.292, pe care îi apăraseşi

atunci Măria

Ta, de a nu

da şi ori-care

dintr'aceste

două

mij-

ISTORIA

ROMÂNILOR

907?

l6ce se va găsi de către Măria Ta 'cu cale, se va da luminaţă poruncă
a se pune în lucrare; așijderea să te milostivesci Măria Ta,
a porunci
către dumnâ-lui.
Vel Vistierul, ca spre ajutorul grelei datorii la care
ai încăput Casa podurilor să plătâscă banii ce este datâre Vistioria
cu zapis

la Casa acâsta pentru .taleri 36.000, ce are a lua, capete şi
dobândă, fiind-că aceşti bani sunt intraţi în suma trebuinţei Casei ce
ar&tăm mai sus, căci de nu i se vor plăti banii, rămâne Casa nemân-

tuită de datorie şi a mai pune pe alte dări mijioc nu este, iar hotărîrea

rămâne la Măria Ta. — 1816 Decembre 30.
NI
Radu Golescu Vel Ban, Isac Ralet. Vel Vornic, Mihalache Manu
Vel Vornic, Grigorie Bălăceanu Vel “Vornic, Constantin Caliarh Vel

Vornic, Constantin
ornic.
I5 loan
Primită

Dudescu

Gheorghe

Biv
o

Vel Logofăt,

Jordache Golescu
Se
|

Caragea: Voevod i gospodar zenile

fiind Domnici

Mele, anaforaua

boeri, o întărim Domnia Mea

şi poruncim

acâsta

Vel
|

Vlahiscoie,

a dumnâ-lor veliţilor

dumnâ-tale

Vel Logofăt de *

ț6ra-de sus, să se facă domneşcile n6stre poruncă, atât către dumnâ-lui
Vel Vornicul al politiei, cât şi către Medelnicerul Bujorânul i către epistatul şanţurilor, spre a fi întocmai următori. — 1815 Noombre 16.

(Pecetea spa.)

(Cod. LĂXXII,

Prea
După

,

a
.

pag. 139.

Inălţate Dome,

luminată

Vel Logofăt.

porunca

!

Măriei

Tale, de la acâstă

însciinţare

a: Me-

delnicerului Grigorie Bujoreanul, prin care arată, că'şanţul abătutului
apei Ilfovului

s'au

săvârşit

şi au

dat şi apă pe dînsul, dar

este tre-

buinţă a se face în gura apei Ilfovului zăgaz de stânjeni 60 cu şarampoi, să se bată două rinduri şi să se îngrădâscă și să se împle
cu pămînt şi cu gunoiii,
iar nu cu pădure, pentru că trece apa printre diînsa, şi până a se săvirși şi cel-l-alt șanț, să se deâ poruncă la
epistatul șanțului vechii, ca să lase apă pe Dâmboviţa numai pe trei
ochiuri, căci cu apa Ilfovului este îndestul a veni prin Bucuresci după
cum ni se poruncesce arătăm Inălţimei Tale, că este trebuință a se
face zăgaz în gura Iliovului, pentru că totă acestă apăsă se abată

pe şanţul cel. noii ce s'a făcut acum, căci nefiind zăgaz, vine câte pu-

țintică apă pe şanţ, lină şi fără iuţelă şi se astupă şanţul cu nămol
şi este munca în zadar, şi se va dă luminată porunca Măriei Tale, către epistatul șanțului vechiu, ca să îngrijâscă a lăsă apă pe matca Dâm-

boviţei

numai

pe

câte ochiuri va fi de

ajuns dimpreună

cu apa Ilfo-

vului pentru trebuinţa morilor, a putea să âmble şi a nu prisosi ca
să facă înnecăciune; de altă parte se va dă poruncă Medelnicerului Bujorânul, ca să se deschidă şanţul ce este să se facă mai din jos de

unde dă gura șanțului Ilfovului în Dâmboviţa, începându-l iar din
Dâmboviţa până în șanțul cel vechiii, unde în gura de la Dâmboviţa
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a acestui 'şanţ

și stăvilele

să se mute

aşege cu temeiă bun,şi fiind-că arată

celui. vechiişi să se

şanţului

Bujor6nul, că i s'aii dat numai

taleri 1.500 de hătmănie, şi nu numai șanțul ce este să se deshidă din
Dâmboviţa până în şanţul cel vechii nare cu ce îl lucră, ci nici pen--

tru -şanţul:a bătăturei Ilfovului n'aii dat Gmenilor plata deplin şi iarna
şi cădând .zăpadă

se apropie

se pote -lueră,

nu

vremea

şi iuţindu-se

să fie luminată -porunca Măriei Tale, către dumnâ-lui Vel 'Vornicul al
,
mape noue
“politiei, ea: cisla ce din porunca Măriei Tale s'au făcut
de

halale

mănăstirei

aici din Bucurescă, pentru

fără de zăbavă,

plinâscă

șanțul ce are să se facă împotriva

Mihaiii-Vodă i pentru destupatul

Dâmbovicidrei, să -o: îm-

şi toţi acei bani ai cislei să se trimiţă la Me-

delnicerul Bujorânul, ca să aibă cu ce plăti Gmenilor, căci. făcându-se

zăgaz în gura Ilfovului, se opresce

cu totul acâstă apă, care dă în Dăm-

boviţa, din susul Bucurescilor la Dragomiresci şi făcându-se şi șanțul
cel din Dâmboviţă până în şanţul cel vechii, cum şi stăvilele aşegându-se

în gura

lui, atunci rămâne

cumpăna

în mâna

epistatului

şi pâte

de a lăsă pe matea Dâmboviţei numai câtă apă este trebuinci6să, care
să nu pâtă face înnecăciune, cu tâte acestea de:vom ved6 pe urmă
că este trebuinţă şi de șanțul din potriva mSnăstirei Mihaiui-Vodă i: de
destupatul-: Dâmbovici6rei, vom. face altă chibzuire pentru cheltuiala
acestor. lucruri; iar banii cislei “acelor nouă mahalale, să se stringă
fără de zăbavă şi să se trimiţă la Bujorânul până este vremea bună
de lucru; aşijderea să fie luminată porunca Măriei Tale, către dumnâlui Vel hatmanul al Divanului, ca să facă. tot felul de silinţăa împlini

banii ce sunt rânduiţi a-i dă stăpânii moșiilor, după porunca Măriei
Tale ce este dată, ca să.se deă în trebuinţa cheltuelelor șanţurilor;

iar hotărîrea rămâne la Măria Ta. — 1815 Octombre 30.
„Constantin Bălăcânu . Vel Vornic, Teodor Văcărescu, Vel

Vel

Logofă,; Searilat

- J6 Ioan
- Primită

Gheorghe

Grădiştenu Vel. Logofet, Nistor

Caragea

fiind Domniei

Mele,

Clucer. -

Vornic,

Voevod i: gospodar zemle Viahiscoie.
anaforaua

acâsta a dumnâ-lor veliţilor

boeri, orînduim pe dumnâ-vâstră credincioşi boerilor ai Domniei Mele,
Biv Vel S&rdare Ianache Hafta i biv Vel Medelnicere Grigorie Mirișoscule şi biv Vel Medelnicere Bujorene, şi poruncim Domnia Mea, ca
împreună şi cu inginerul, fără câtuşi de puţină zăbavă (ca pentru-obştesca trebuinţă), să faceţi cercetarea de mai jos ar&tată cu urmare

întru t6te întoemai şi să ne aduceţi pliroforie în scris pe larg şi cu
„bună desluşire împreună şi cu hartă închipuitâre de starea: morilor i
locurilor de mai jos arătate.—1815 Februarie 22. : ..
(Pecetea gpd.) .
|
Vel Logofăt.:
(Cod. LĂXXVIII, pag. 400.)
|
Prea 'Indlţate
“ După

luminată porunea

Inălţimea Ta, mahalagiii
x.

.

+

...

Domne,
Măriei Tale, am
din nouă
.

mahalale

vădut

jalba

ce ai “dat la

de aici din

politia Bucu-

2

.

.

...

ISTORIA

rescilor:

Broscenii,

Mihaiii Vodă,

ROMÂNILOR

909

podul Calicilor, Antimul,: Dudescul,

Sfete Lofterie, Isvorul

Biserica

şi Gorgani, cari lăcuese

Albă;

pe albia

Dâmboviţei despre apus, cerând a se ridică havalelele ce. aii strîmtovat matca apei, ca. să scape de înnecăciunea ce li se pricinuesce' la
viitura apei;. aşijderea am v&dut şi jalba i 'tacrirul, ce ai dat egume:
nul m&năstirei Radului Vodă, cum că înnecăciunea acestor mahalale

nu se pricinuesce din îmilătura morilor. mOnăstirei, ci din strîmtorile
ce aii făcut .unii. alţii Dâmboviţei mai din sus,:de care, pentru diiafendepsis a politiei, ca să nu se mai întâmple vre-o primejdie:de înnecăciune, găsim cu cale să se orânduiască de către Măria Ta doi boeri,
însă dumnâ-lui

biv

Vel

Clucerul

Nistor

şi.

dumnâ-lui
biv. Vel

Cluce-

„rul Constantin Predescul, cari acum fără zăbavă dimpreună cu inginerul să încâpă de la mâra ot Roşul, a mănăstirei Sf. loan, ce este
din sus de Cotroceni şi să mârgă de rînd pe matea Dâmboviţei, pe la :
morile

ot Budeşci, luând

torile ce sai

sâma

şi vEdând

însuşi dumnâ-lor tâte strim-

făcut mătcei Dâmboviţei cu veri-ce havalea, care opresce

şi băltâză apa de nu-şi pâte avea repediciuneaei a spălă nomolul și
a se adinci matca, cumpănind: inginerul t6te morile ca să vadă la ce
măsură se află fieș-care mâră acum şi la ce măsură se cuvine a se
coborâ ca şi morile. să pâtă âmbla după starea vadurilor ce aii şi mahalalele

să

nu

se

înnece

la

viitură

de

apă

mare, însă aici

în: Bucu-.

rescă să aducă dumnâ-lor orînduiţii boeri,la cercetare şi câte doi mahalagii de fieş-care mahala, din cei mai de ispravă, ca să le arâte până

unde se sue apa Dâmboviţei la viitură mare, când ese din matcă afară

şi face înnecăciune, spre a se îndestulă atât dumnâ-lor, cât şi inginerul
ca la
cu cât se. cuvine a'se lărgi și a se 'adânci matca Dâmboviţei,

acest fel de viitură de apă mare să nu pâtă eşi din: matcă afară,şi
întoreându-se de acolo, să mârgă apoi iarăşi orînduiţii boeri împreună

cu inginerul, să facă asemenea cumpănire morilor şi cercetare mătcei
de la Roşu'în sus până'la şanţ;. aşijderea să mârgă şi'pe apa Ilfovului cu bună luare aminte,ca să vagă de se pâte da în matca Dâmboviţei, din. sus: de şanţ, cum și pe şanţ să mergă spre a ved6de se

pâte da în Argeş, ca să lipsâscă înnecăciunea
săvîrşindu-se

aceste

t6te

să

cercetări,

arăte

ce se face “moșiilor şi

Măriei

Tale, prin

anafora,

pe larg şi cu bună -desluşire, cum şi prin hartă făcută de inginer, ca
să se dea de aici cararul îndreptării; iar hotărîrea rămâne la Măria
Sa
pă
a
Ta.—1815: Februarie 16.
Barbu

Văcărescu

'Teodorache

Vel

Văcărescu

Vornic,

: Bălăceanu
Constantin

Vel. Vornic,

Vel

Vornic,

Scarlat Grădiştenu Vel Logofăt.

“16 Ioan. Gheorghe Caragea Voevod îi gospodar zemle. Vlahiscoie.
Cât pentiu

avaetul pieilor

de

epurăi poruncim

dumi-tale

Vel

Lo-

către megotete, do “Ţâra-de-sus, să so facă domnescile n6stre porunci
însuși
ca
judeţe,
prin.
i.
orînduiţ
emurii Epitropici Obştirilor, ce sunt
se
ferinduie,
Epitrop
la
trimite
al
și
strînge
ei să îngrijâscă de a'l

însă de a nu face

oca de câră

i de

câtuşi. de puţină catahrisis, iar pentru avaetul de la

la şocul de

sticlă

şi de

la postavul ce se luerâză. în
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ț6ră, de vremece găzdia

vămilor se însăreinâză

de a se

căută

şi a

se strînge de către vameșşi, fiindu-le şi lor mai îndămână ca să nu se
amestece şi alţii la dosolipsia iratului vămilor, de a însărcină cu strîngerea acestor avaeturi.-i cu trimiterea lor la Epitropie pe vameşii de

prin judeţe, iar pentru
politie,

să se facă

avaetul de la postavul

osebite

ce se lucrâză

aică

în

pitace ale Domniei Mele, către dumne-lui Vel

Spătarul şi către dumnâ-lui Vel Agă, ca să dea mână de ajutor orînduiţilor Epitropi, de a!l strînge întocmai precum s'aă orînduit prin

domnâsca

n6stră

hotărire.—1815

Februarie

13.

Prea Inălţate Domne,

Insciinţez Inălţimei Tale, că cu patru madele

ce s'aii orînduit

acum

de

către

Măria

Ta

din cele nouă iraturi!

la Cutia

milosteniei,

adecă

două parale pielea de epure, trei parale oca de câră de la cumpărători, că es afară din ţâră şi 15 parale de șocul de sticlă ce vine din

țări. streine i două

parale

de cotul

de postav,

ce

se lucrâză

aici

în

ț6ră, să dea cumpărătorii, să încarcă găzdia vămilor cu poruncile Măriei Tale să se caute de către vameși, iar pentru madeaua postavului
ce se lucr6ză numai. aici în politie, n'aii putut a se încărcă, care r&mâne a se căută chiar de Epitropie prin al II Epitrop, ce se va orîndui;
de aceea dar, să se facă luminată poruncă,
obşte cei ce lucr6ză acest postav şi. cei ce îl

poruncitâre tuturor de
cumpără, să nu se împo-

trivâscă la plata acestui avaet de două parale.

şi dumnâ-lor zabiţilor. Tîrgului, ca să dea mână
pe cei ce nu se va supune a'şi plăti orînduitul

bună hotărîrea Măriei Tale.—1815
(Cod. LXXXVII, pag. 372.)

Jă

Ioan

Ianuarie 30.

la cot, poruncindu-se

de ajutor, îndatorind
avaet, şi cum va fi

Vel Vornic.

Gheorghe

Caragea Voevod i gospodar zemle Vlahiscoie.
De vreme ce sf. mitropolie este datâre acâstă remăşiţă de bani
taleri 4.045, cari nu aii nici o pricină, poruneim dumi-tale Vel Logofete
de 'Țeara de sus, să-i faci teslim de la prea sfinţia sa părintele mitropolitul şi să se dea la Epitropia Obştirilor, precum ŞI banii ce “i-ai
poprit sfinţia sa părintele Episcopul Buzăii, pe s6ma cișmelelor ot
Focșani,

cu pitacul

Domniei

Mele,

să

se ţie în s6mă,

scăgându-se din

suma de taleri 6.745, iar pentru taleri 1.600, poruncim dumnâ-vâstră
veliţilor boeri, să cercetaţi şi de-i va fi dat sfinţia sa Episcopul în

lefile dohtorilor

politiei făr'

de

porunca

Domniei

Mele,

saii făr'

de

pitacul Vornicici Obştirilor, să-ă împliniţi de la sf. sa, prin zapciul cel
orînduit asupra r&mășiţurilor Cutiei Obștirilor. — 1815 Ianuar 31.
(Pecetea pd.)
Vel Logofăt.
(Cod. LXĂ VIII, fila 284.)
Prea Tnăljate Domne,

Dupe

luminată

dumnâ-lor

Veliţii

porunca

boeri

Înălţimei 'Tale, ce prin pitac s'aă dat, ca

adunându-se

la

un

loc, să închee socotelile
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Epitropiei pe anul trecut, după. care am

|

911

şi pus

Logofeţii în scris de

află şi la sf. mitropolie remăşiţă taleri 6.745
trecut, unde trimeţând într'atâtea rînduri, ca să
acestora, spre a se pune în socoteli, ca să.nu
scrisul din pricina nedărei banilor, mai vîrtos

din sfertul sf. Dimitrie
r&spungă suma banilor
zăbovâscă Logofeţii cu
că este a respunde o

aşterne

sumă

curate

de bani

socoteli

de iraturi

în socotâla

şi de cheltueli, după

şeâlelorla

cari iraturi

se

dumnâ-lui Banul Brâncovânul, sf.

mitropolie pune la mijloc feluri de pricinuiri; întîiii ai gis că sunt gata,
să se respundă acum taleri 4.045 iar taleri 2.700, că sunt remăşiţăla
părintele

Episcopul

Buzăului,

cu

cuvântsă

se încarce

Epitropia

cu

acea remăşiţă şi aşă să se numere acei taleri 4.045, la care dându-i-se
să înţel6gă, cum că Epitropia nici odată aii avut aface cu Episcopiile în

socoteli, ci chiar cu sf. mitropolie își încheie socotelile, s'au întors
pricinuind într'alt chip, cum că acei taleri 2.700 de la părintele Epis-

copul Buzău. îi popresce

taleri '900, cu un luminat pitac, încă.de

la

Mart. 20 al anului trecut, în datoria unei cişmeli de la Focşani, din eparhia - părintelui. Episcop Buzău şi alţi taleri 1.600 că au plătit părintele Buz&iu lefi la trei din dumnâ-lor dohtorii ai politiei, pe luni de

ale anului trecut, şi cu aceste pricinuiri popresce

dice că îi are

gata,

cu cuvîntul

acei taleri 4.045, ce

acela, ca să iscălâscă socotâla, fiind în

s6ma părintelui Episcop Buz&ii banii cișmelelor şi banii lefilor dohtorilor:
Prea înălțate domne, în anul trecut când s'aii dat acel luminat pitac
cu socotâlă că Cutia se află în bilșugare, iar
chiar Inălţimea Ta de halul şi starea Cutiei,

acum te-ai pliroiorisit
şi precum ai orînduiţ

Înălţimea 'Ta-boer spre îndreptarea Cutiei, va luă s6ma şi la cererea
ce face părintele Episcop. Buzăii cu a se scăd6 cu barii acei cişmeli
i cu banii dohtorilor, ce gice că ai:plătit, şi în'ce chip vor găsi cu

cale vor ar&ta Măriei Tale în scris, iar până atunci, fiind a se .numă&ră, precum am dis, o sumă de bani la dumnâ-lui Banu Brâncoveanu,
să fie luminată poruncă asupra sfintei Mitropolii, ca să respundă. ne-

taleri

acei

greşit
spre

plinirea

tele

dile

4.045

trebuinţei

ce-i popresce, ca să se aștârnă în socoteli şi
ce

are

Epitropia,

iar

banii

ar
lefilor

fi cu

cuviinţă să nu se plătescă prin mânile unora și altora, ci chiar de
către Epitropie, urmându-ne luminatei întăriri, ce sai dat în trecuJa

anaforaua

desăvirşită remâne
Vel Vornic.

Iă Ioan Gheorghe
_Dumnâ-ta
imacâstă

Veliţilor. boeri,. iar

hotărirea

al Obştirilor, după pliroforia

de vreme

ce dumnâ-lui

Vistierul

cea

anuar 29.

Viahiscoie.

Caragea Voivod i gospodar zemle

Vel Vornice

anafora,

dumnâ-lor.

a se face de către Înălţimea Ta.—1815

ce ne daiprin-

Moscu

au dat fă-

dumgăduiala de mai jos arătată, poruncim, ca mai întâiu să drâgă
lanache
Banului
ului
nâ-lui drumul apei ce urm6ză la casa răposat
aVăcărescu, precum şi haznaua apei, şi apoi după ce le va găti cişpentru
başa
cestea desăviîrşit, atuncă să se slob6gă prin. suiulgimeaua

de la mai

sus numita

casă, o măsură de apă mai joș arătatelor

URECHIĂ
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două cişmele:şi tot atunci să i se facă şi osebită carte a Domniei. Mele
de hărăzirea acestei măsuri: de apă.—1816 August 7.

Iu

- (Pecetea spd.) .

Vel Logofăt. - .

a

Cod. LXXXV, pag. 219.)
Prea Inălţate Domne,

Insciinţez Inălţimei Tale, că făcând cercetare pentru 18 cişmele ce prin
contractîn 15 ani sunt legaţi cişmegii politiei, ca să le ţie cu apă nezmintit cu meremetul 'haznalelor, de către dumnâ-lor boerii. la: curţile
unde se află curgerea apei, două dintr'însele adecă cișmâua ce se
află în curtea casei dumnâ-ei Vornicesei Smarandei Filipeascăi, i cea
din curtea dumnâ-ei Vornicesei Câmpinencei de multă vreme se ailă
uscate, dărăpănate, făr' de-a lucră 'apa' cu curgerea dintr'însele, ne
voind a cheltui să-și facă haznelele, din care pricină se isterisese părțile politiei de pe la acele locuri de pod6ba şi trebuinţa apei, după
datorie, în două trei rînduri mai din vreme, cu II epitropi şi cu cişmegii li s'au făcut sciut prin pitac, că în soroe de 40. de gile de nu
vor drege haznelele li se iea apa şi se va-da la altecurți, se va îngriji: pentru facerea: haznelelor, şi ai dat răspuns prin II epitrop, că
„oră când le va da mâna atunci și de atunci trecând diastimă peste
două luni, nu se vede nici o urmare sai îngrijire pentru dregerea
haznelelor; ci v&gând că nu este cu cuviinţă a sta poprite două m&sură de apă, pentru folosul norodului am provalisit dumnâ-lui Vistierului

Ioan

Moscu,

cumpărătorul

caselor

dumnâ-lui

Banului Văcărescu

de voesce a drege cișmâua ce se află la acele case i drumul apei cu
a dumnâ-lui cheltuială, fiind şi acea una dintr'acelea vechi cișmele tot
în linia izvorului cişmelei Domnului Mavrogheni şi au dat răspuns
dumnâ-lui

Vistierului

Moscu,

că

de

i se va

da

o măsură

de

apă

din-

tr'aceste două, primesce să cheltuiască, atât la drumul apei, cât şi
pentru haznâua prin care urmâză: curgerea apei, avându-i îngrijirea
meremetului nestrămutat
a fi în curgere pentru folosul norodului; do
aceea dar să bine-voiască înalta: înţelepciunea Măriei Tale, a se da
luminată poruncă de slobogenie cu a se da o măsură deapă din apa
mai sus numitelor două cișmele, spre folosul Obştiei și cum va fi bună
hotărîrea Măriei Tale.—1816 August 2.
Vel Vornic.

I& Ioan Gheorghe

Caragea

Voevod îi gospodar zemle" Vlahiscoie.

__Fiind-că de la însuşi suiulgi-bașa

am

că pe lângă

în fiinţă de

o: măsură

cișmelele

ce sunt acum

luat

Domnia Mea
aii

pliroforie,

apă, i pe

lângă

şi jumătate de apă ce s'aii.hărăzit casei dumnâ-lui Biv Vel

- Banul Grigorie Brâncovânu, se pâte economisi a se da apăşi la acâstă cișmea ce cer dumnâ-lor cei în dos iscăliţi boeri a se face acum
din noi pe acel local al bisericei Sf. Nicolae ot Podul Mogoşoei, de aceea
primită este Domniei Mele, rugăciunea dumnâ-lor şi poruncim dumnâ-

*

Se
tale

Vel

Vornic

al

Obtirilor,

de

zl

ca

zi zip

1515 Mata 15,
(Pecetoza

Ascultăud

va

az

vise

Cotescu,34 etate

oo

fugi

ei

”

se

boc

face cişmen

În

barului,

locul

ei
ati

Îirune,

luminată
2

si po

pote
Ve?

Pulrate

«dunuvelor

pe

LI i

sâverslelegeso

Mult

po câtă

a

pp.)

Prea

(ue

lui

ca

apel cu cheltuiala dumnelul
buşa

200

porunca

ce

voaj

Îeculuţă

remptul

4

pârțet

Disoricet

SE,

ul

notă

ba

pe

literat

polul

Mo

alora,

rozia

ce

ţ. vagi

i

locului, bn fuţae poetului, ba patat

Pa

Nicolae,

lui

cu

eleltulata

ate

Da

suturi

Div Vel unul RNudu Golescu, she peruan, pentru cate etnos face
Inălţimei Pale, că nenuerul cizmeleloz art Di pr sari, ua
votate
ae tul
ce cun lezat cu
să (le, din care

ciztmeziil politivi, pe La ouă botirite,
mica că d lin ciztnelele conte actelet

cute tute sutat
za art Înteu

curzerua si lucrarea lor, celeeă cea ele ba lan ct boi
pat za ate
pinenea, Î cea de la dutmneei cdvoruieeaa Zanaraneta Palipooea zi dou
cele

de

la Tirpullesa fară,

apot cea do

la dumntei

folos nl norodului

apă

asemenea

dregă

pricină

că

nu

i

aa

ficut

hazuctile,

treimeel propria că ast ic prisit

fază e aa ae

şi cele le fa Vipsul ele

apă, cutu

se d noul

haznaua, core

din

vornic

Mind acolo, pâte pă ae pepene i zi ză bi ze dea

si dumne el dvorutetaa

hazuezaia

si săi

cer

zupă

Zanaranela

Mina

eve

Dale za pete sl

lira

bo

tati

za

cota

tractului, peste care tot din pate ză ae stare acetat capre ab tal Pie
cut trel cizmele afară din contract, atecă bn durine tut Div Vel Manual
loreduche Argehiropol, d la dutmunelet Clucegul Neo Vilara, cra zi bn
dumuclui

ind

los

aprâpe de nemptul unde cez dumnezeii

cişmea, mt vârtos că cu butnulțirea ce ze va far ate vizti
se Împuţineze și curgerea apei bniprpindleirze po Pa tata
din

cele

româna

si vor

contract

nu lipiene n fuscilnța Inline
loan Stirbei Vel Vorme,
Numerul

Piraunul,

otlidlusrea

cistmoauia

1

în deeptul
riciua

ale

cea

1
1
l
)
4
4
)

ripiclre

15

a

alin

mtririrri

Ț, 4.

Deta,

hazealet,

rep abili

tan Cat:

ja Bepontul

ri

— Po

DD

feree

peulie

Pete

ae

vtee

az
Pur
po
2%

Pe

atat
pottatră

ba

,
dr

ea

eri

tri de

Mas gaze

te

ee

apei

aci

eiarie pin

Da

mite

irire

creta

Abit

a

:
ostari
dumune lui Manu
fot
ozizerzae i
Poate ilu
Gutnne
Vezi
afara ci Vocis
duraneslut Iane Das bostet,

Vomntabl

Po

rece

ao

pri

legate

sunt

chivotul

sub

DA

Vale.

fiugaler,

Clucerulul

a aaetetaal
la
la
Îi
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la duninâ-lui Viestierul Hagi Moscu.
la dumnâ-ei Vornicâsa Câmpinenca, nu i s'au dat apă, căci nu
: făcuse haznaua, iar acum aii isprăvit haznaua.
în mănăstirea Colţei.
în sfîntul Sava.
la bezdadea Costache zet bănâsa Moruzdia.
la Vornicul Ştefan Văcărescu unde acum şade Iordache Sachelarie.
la dumnâ-ei Vornicâsa Zmaranda Filipescu, nu'și ail dres * ciș- m6ua, curge printr'un mosor fără orinduială.
la dumnâ-lui răposatul Ban Racoviţă.
la 'Tirgul-de-afară, nu aii apă din pricina nefacerei.. haznalelor
şi acoperiș furându-i-se şi petrele.

18
Aceste sunt în
nalele bune 2—3
vroghene înainte;
lele “bune, căcă în
facă hazna.

contrăctul oblăduirei, din carercele cari sunt cu hasdile n'aii avut apă, stricându- -se olanele de la Maiar de eri încoce li s'au dat apă unde sunt hazna-contract, este legat ca fie-care stăpân de casă. să'şi

Cişmele din porunca Inălţimii Tale s'ati mai
locuri, tot din mesura apei ot Crevedia.

1
1
„1

cișmea la dumnâ-lui

la Grădina
dat apă.

4...

18 Ioan

dumnâ-lui Căminarului

|

Gheorghe

la

câte-va

Banul Arghi-

ropol.
la dumnâ-lui Ciucerul Aleco Vilara.;
Ja dumnâ-lui Vistierul Grigorie Romanitis.

1

prostisit

sunt cu apă
Toma; nu

:

întru

|
curgere.

este sciut de i.s'ait

hi

Caragea

Voevod

i gospodar

zemle Vlahiscoie.

Cu cale fiind anaforaua acâsta a dumnâ-lui Vel Vornic al obştirilor,
poruncim dumi-tale Biv Vel Clucere Gheorghe Deşiiu i dumi-tale

Biv Vel Paharnice Răducane Caramanlii, ca. împreună şi.cu Şătrarul
Constantin Vieroşanu adunându-vă
prin mai-mare -başa schepsis de câtă
zidirea acei cișmea, să faceţi apoi
tueli pe toţi mahalagii do acolo cu
niei Mele prin anafora.—1818 Lunie
(Pecetea gpd.) *
(Cod. LAXAIĂ,

pag.

la un loc şi mai întâiu alcătuind
cheltuială trebuesce spre a se face
o drâptă cislă de banii acei chelbună cumpănire şi să artaţi Dom1.
Vel

Logoftt.

$80.).

Prea Inălțate Dâmne,

a

Insciinţez Măriei 'Tale, că cișmâua de lângă clubul cei mare pe podul
Mogoşei în dreptul Clucerului Deștiu dărăpănându-se haznâua pre-

ISTORIA

ROMÂNILOR

915

cum este vădut, din care pricină nu numai că s'aii împuţinat apa cu

totul neavând prin ce să curgă, ce încă pâte să şi caqă să se facă
vre-un omor, pentru care prin altă însciinţare ce s'ati făcut din partea

: Dvorniciei Obştirilor către Măria Ta, găsindu-se cu cale de a se cislui
o sumă de bani pe mahalagiii semptului aceluia, spre a se face hazneaua de izn6vă, sait dat luminată porunca Măriei Tale, casă se facă
o preţuire cu cât s'ar isprăvi acâstă zidire şi nu s'a pus în lucrar6
până acum, pentru care să bine-voescă Măria Ta spre a se da luminată poruncă pe numele dumnâ-lui Clucerul Deșliu, unul din mahalagii,
ca după ce prin mai-mare-başa va preţui cu cât preţ pâte să se facă
acea cişmea, apoi să se cisluiască suma banilor între boerii toți mahalagii, ca să se facă acâstă cişmea negreșit întru folosul tuturor no.

rodului de acolo din partea locului. -..1818 April 24.
“Joan Ştirbei Vel Dvornic.
I6 loan

Gheorghe

Primită

fiindu-ne

Caragea

Voevod

îi gospodar

zemle

Vlahiseoie.

anaforaua

acâsta

a dumnâlor

veliţilor

boeri, o în-

tărim Domnia Mea cu acâstă osebire: însă, ca analoghia acestei cheltueli să se facă pe isnafuri chiar de către proestoşii isnafurilor adunându-se cu toţii împreună la agie, și apoi suma. ce va căd6 pe fieşcare isnat să o cisluiască acel isnaf ei între dînşii, împreună cu proestoşii
săi şi pentru preţul celor patru stâlpi, măcar
'că prin întărirea ce am .
dat. Domnia

plăti

Mea, încă

unul

câte

cu

îndoită

aduce

de

la

18

ale

trecutului

taleri 50; dar fiind-că
discolie,

de

aceea

acum
mai

Maii,

urmâză

adăogăm

am hotărît

a se face

la preţul

a se

şi a se

fieş-căruia

încă câte taleri 50, ca să se plătâscă, adecă stâlpul câte taleri 100,sănu se năpăstuiască lOcuitorii, care şi acest adaos de taleri 200 ai stilpilor, să se analoghisâscă iarăşi pe isnafuri. Drept aceea, cu osebirile
de mai sus ar&tate, poruncim dumi-tale Vel Vistiere şi dumi-tale

Vel Agă, să puneţi în lucrare coprinderea acestei anafora. —1815 De-

cembre 20.
(Pecetea
(Cod.

”
gpd.)

LXXĂII,

ie

Vel Logotăt.
pag. .215.)

Prea Inălţate Domne,

După
lui Vel
ce

luminată porunca Măriei Tale de la acâstă anatora a dumnâAgă,

arată

foc, după
tru

stâlpi

am

dumnâlui

prețuirea
mari

ce

făcut
că

chibzuire

este

ce sai

pentru

trebuinci6să

cheltuelile

pentru

de

facerea

taleri

6.556,

foişorului

de

făcut de mai-mare-bașa, afară însă de pa-

naii intrat în mai

sus

numita

preţuire, lungul stân-

jeni 9, însă stânjeni 7 şi jumătate de sus până în faţa Pământului şi
tulpina ce întră în pământ lungul stânjeni unul şi jumătate, iar de la

tulpină în sus, până la doi stânjeni latul, grosul două palme domnesci

în tâte muchiile şi de la doi stînjeni în sus până la vîri latul, grosul
o palmă şi jumătate în tâte muchile, cari aceşti stâlpi. s'au chibzuit de

V. A. URECHIĂ
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către dumnâ-lor veliţii boeri, prin anaforaua ce au făcut Măriei Tale
la trecutul Maiă şi s'aii întărit şi de către Măria Ta, ca să se facă la

judeţul

şi să se aducă. aici, plătindu-se

Dâmboviţei

stâlpul po taleri

50 şi nu s'ait adus, şi împreunându-se banii stâlpilor cu cei de sus
numiți, fac peste tot taleri 6.756 ce sunt trebuincioși pentru facerea

acestui foişor, la care. . . . . chibzuirea ce au făcut dumnâ-lui Vel
Agă, că aceşti bani să se analoghisâscă pe tote isnafturile între dînșii
să se cisluiască, pentru care despre o parte

se va da luminată

porunca

Măriei 'Tale către dumnâ-lui Vel Agă, ca să analoghisâscă acâstă trebuinci6să cheltuială pentru facerea foişorului de taleri 6.556 pe tote

isnafurile de aici din politia Bucurescilor după starea şi puterea lor,
cum şi ci între dînșii să epistasâscă iarăși dumnâ-lui de a-și face cisla
cu drâptă cumpănire după puterea fieş-căruia şi să se împlinâscă banii prin epistasia dumnâ-lui; iar despre altă parte să se poruncâscă
de către Măria Ta, dumnâlui Vel Vistierului, spre a se face cei patru

stâlpi la judeţul Dâmboviţa şi a se aduce aici, şi plata să şi-o iea 6menii de la dumnâ-lui Vel agă din banii cislei câte taleră 50, iar cei-l-alţi

bani se.vor cheltui la cele-l-alte trebuinţe ale facerei foişorului, a căruia facere să nu se zăbovâscă, fiind forte trebuincios pentru întâmplără ferâscă Dumnedeii de foc; iar hotărîrea r&mâne la Măria 'La.—
1815 Decembr 19.
“ Dumilvaşco Racoviţă Vel Vornic, Mihalache Manu Vel Vornic, Grigovie ulipeseu Vel Vornic, Teodorache Văcărescu Vel Vornic, Sear-

lat Grădiştenu
Iă Ioan

Vel Logofet, Neslor

Gheorghe

Caragea

Clucer.

Voevod

î gospodar

zemle

Vlahiscoie.

" Dumnâ-ta Vel Agă, cererea ce faci printr'acâstă anatora, de a da
adică şi isnafurile ajutorul de mai jos aretat la întâmplări de iangănuri, fiind primită

Domniei

deauna înaintea prăvăliilor
1813 Decembre 29.

şi

Mele, poruncim

să

câte o putină

cu apă

isnaturile de a ţinea tot isnaful câte 5
pe care să-i facă sciuţi și agici, ca ori
tru vre-o întâmplare de iangăn, să fie
topârele,: precum şi pe prăvăliașii toţi
.(Pecetea gpd.)

i câte

pe

tote

și cu topore,
de scire pencăngile şi cu
aveă în totdouă

cofe.—

_Vel Logofăt.

(Cod. LXXXII, pag, 222).
Prea Inălţate Domne,

îndatorezi

Gmeni cu căngi
când li se va da
gata a merge cu
să-i îndatorezi a

-

Ingrijirea dregătoriei cu care mă afiu însărcinat prea plecată sluga
Măriei Tale, apururea priveghind la lucrurile vătămătâre şi mai ales

primejdi6se obștei şi pentru întîmpinarea acelui răi, întâmplător. lucru, după netăgăduita datorie printr'acâstă prea plecată anafora, fac

cunoscut Inălţimei Tale, că slujitorii breslei agiei câţi ai fost vechi
şedători aici în politie, cei mai mulţi s'aii prăpădit de năprasnica b6lă,
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cei după

că s'au

afară

la vremea
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sai

dat în dajdie

şi măcar

dat alţii de aici din politie în locul acelora, dar nu cu îndes-

tulare, cari

ail dosit,

şi dintr'aceea

şi Agia

fiind

aii rămas

unii

făr'

alţii

dea

şi

aveă

făr”

de

nică

un

trebuincioşii

căpătâiu,

6meni pentru

slujbă, mai vîrtos (ferâscă Dumnedeii) întâmplându-se vre-un iangăn
n'are cine să rădice căngile şi cine să mârgă împreunăcu tulumba;
ci pentru ca să nu se întâmple vre-un cusur
madea a focului, mai virtos acum fiind vreme

la acâstă primejdi6să
de iarnă, când toţi fac

focuri și cu prisos, de se va găsi cu cale de către Măria Ta, să se
îndatoreze isnafurile din târgul politiei, să se facă acest ajutor, care
este şi spre al lor folos, adecă tot isnaful să aibă câte 5 6meni cu
căngi şi cu topore şi la vremea când (ferâscă Dumnedeii) se va în-

tâmplă iangăn, numai

să fie sciuţi

şi sub

Io Ioan

Gheorghe

de cât să alerge acolo pentru ajutor. cari 6meni

zaptul

Agiei,

deosebit

şi toţi prăvăliașii să fie da-

tori ca fiesco-care să ţie câte o putină cu apă dinaintea prăvăliei sale
precum aii fost obiceiti din vechime; de acâsta nu lipsiiu a face ar&tare Inălţimei Tale. — 1815 Decembre 28.
Vel Agă.
Caragea

voevod i gospodar zemle

Vlahiscoie.

Dumnâ-ta Vel Agă, întocmai după nizamul ce ne arăţi că este întocmit mai dinainte, poruncim ca să îndatorezi pe toţi rachierii din .

tîrgul politiei a fi următori, ca un lucru ce este de folosul politiei şi
E
spre paza şi ocrotirea tirgului.—1816 anuar 3.

(Pecetea gpd.)

"Vel Logofăt.

(Cod. LXXXII, fila 234.)

|

Prea Iălțate Domne,
Rachierii
de

mai

până.la

ce ai prăvălii

înainte

întocmit

10 vedre

rachii

aici în

nizam,

at

să nu

ţie

politia
fost

nimenea

vechiul

după

Bucurescilor

îndatoraţi, ca

mai

mult

prin prăvăliele

de

cât

lor, fiind

jucru lesne întîmplător de foc şi primejdios la întinderea unei aces tfel

de rele primejdii, ter6scă Dumnedeii, dar ei ţin câte 10 şi până la 15 buţi
mari cu rachiuri, care fiind una dintre cele vătămătore pricini ce aduc -

primejdie de foc, după datoria îngrijirei cu care mă aflu însărcinat,
“nu lipsese a arătă Inălţimei Tale, că de se va găsi cu cale şi de către
Măria Ta, să fie luminată poruncă a nu mai avea voie nimeni de acum
înainte, să ţie prin prăvăliile lor buţi cu rachiuri mulţime precum urm6ză, ci fieş-carele mai mult de cât până la 10 vedre să nu fie volnic
a ţinea,

după

vechiul

nizam, ce ai fost dat, iar rachiurile

ce le ai cu

buţi prin prăvăliile lor să le ridice. şi să le sc6ţă la locuri depărtate
de tîrg, unde nu va fi bănuială şi temerede primejdie de foc,—1815
Decembrie

30,

Vel Agă.

Y. A. URECHIĂ
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Gheorghe

Ja Ioan

Caragea

Vlahiscoie

Voevod î gospodar zemle

De vreme ce aceste isnafuri n'aii intrat la cisla ajutorului facerei
foişorului de foc, după pliroforia ce ni se dă printr'acâstă anafora,
poruncim, mai-mar-başo ca să-i îndatorezi a ridica stâlpii acestui
|
foişor în gropi când va fi trebuinţă. — 1816 Iunie 6.
(Pecetea

pd.)

(Cod. LXXĂV,

Vel Logofăt.

pag. 83.)

Prea Inălţate Domne,

Isnafurile ce sunt sub epistasia mai-mar-bașăi nu aii întrat la cisla
ajutorulni facerei foişorului de foc, lăsându-se pentru rădicarea stâlpilor de la pămînt în gropi, şi fiind-că acum s'aii adus stâlpii și se
tace

gătire

pentru

începerea

lucrului,

ar&t Inălţimei

Tale,

să se dea

luminată poruncă către mai-mar-başa, a ridica stâlpii de la pămînt cu
ajutorul acelor isnafuri când i se va arâta că face trebuinţă, acâsta
fiind ajutorul lor. — 1816 Iunie 4.
Vel Agă.
Iă Joan ete.

_

Ginstite şi credincios boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta Vel Spătare,
fiind-că

ne-am

pliroforisit

Domnia

Mea,

politiei, ar fi lucrând unii meșteșugul
mare a lor pâte (ferâscă Dumnedeii)
"de foc, de aceea poruncim dumi-tale,
să caute prin mahalale şi veri unde
dărîme cuptârele, şi să izoonâscă pe

— 1818 August 30.
|
Cinstite

|

că înăuntru,

prin mahalalele

cărămidăriei, cu care acâstă ursă pricinuiască vre-o primejdie
să orînduesci zapcii spătăresci,
vor găsi lucrând cărămidă, să le
acei lucrători, tolco pisah pd.

Je Ioan etc.
şi credincios

boerule

Mele, :dumnâ-ta

al Domniei

fiind-că ne-am pliroforisit Domnia

Mea

că din vechime

Vel Agă,

eră obiceiii de

_alergă mai-mare-Başa cu qece, cinspri-dece dulgheri când se întâmplă
vre-o primejdie de foc, de aceea poruncim dumi-tale, ca îndată după

primirea

acestui domnesc

al nostru pitac

să

dai

poruncă

mai-mare- .

Başăi, ca ori când va audi, sai i se va da de scire,că s'ait întâmplat
unde-vaşi iangăn, numai de cât să sară cu acei dulgheri, avându-și cu
ci şi topâră, spre a se întimpina trebuinţa la vre-o întîmplare de iangăn, şi către acâsta să îndatoreze Mai-mare-Bașa pe cei-l-alţi dulgheri
câţi se află sub acest iznaf, ca când vor audi de iangăn să sară şi aceia şi fără a le da de scire, spre a se întimpină mai în grabă şi

maj cu înlesnire acea primejdi6să întâmplare
2pd.—1818 Septembre 5.
(Pecetea gpd.)
(Cod. LXXĂVII, fila 88 v.)

de iangăn,

toleo pisah

Vel Logofăt.
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Gheorghe
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la pag.

Caragea

919:

745—746.

Voevodi gospodar zemle

Vlahiscoie.

Dumnâ-ta Vel Vornice al: Obştirilor,
l6fa ce se dă săracilor nu are
asemănare cu l6fa inginerului, fiind-că aceea: este milă iar a inginerului este simbrie, fiind-că nu esteel dator a firăbdător de dreptul să;
_de aceea poruncim dumi-tale, ca negreşit să i se plătâscă cusurul lefei

co are a lua până când s'aii scos din catastih.—1815 Noembre 9.
,
E
(Pecetea gpd.).
A

. Vel Logofăt; .
.
|

pag. 131.)

LĂAXĂTI,

(Cod.

_

Prea Inăilţate Domne,
la let trecut

că

Talo,

Inălţimei

Insciinţez

1814

de

la Maiă

1, cu

lu-

minată porunca Măriei Tale, sai orînduit cu 16fă de la Cutia milostenici Dum. Ernesti Maer inginer, cu taleri 75 pe lună (bez alţi câte
taleri 75 pe lună co i se orînduise de la Casa podului), care ai şi luat de la epitropie 16fă pe trei luni numai, însă pe Mai, Iunie și
Iulie taleri 225, iar pe 5 luni de la August 1 şi:până la sfirşitul lui.
Decembre acelui let, taleri 375, pentru multa lipsă de bani ce aveă

Epitropia, după cum nu sait răspuns nici celor-l-alţi lefași pe let acesta,
dumnâ-lor

iarăși

boeriice

aii fost orînduiţi pentru îndreptarea lefilor

ne având mijloc, văgând că lefile cele orînduite covîrşesc iraturile
Epitropiei, Pai scos cu totul din catastihul lefilor milosteniei; acum

vă&g, că dumnâ-lui Aga Rasti, din luminată porunca Măriei Tale scrie
Epitropiei, ca negreşit să i se dea acel cusur de l6fă; halul Epitropiei
este sciut Inălţimei “Tale, că nu are putere a răspunde rămăşiţurile
lefilor anului trecut; ci după datorie nu lipsiiit a arătă Inălţimei Tale,
şi cum va fi luminată porunca Măriei 'Tale.— 1815 Noembre 3.
Vel Logofăt.
Io Ioan

Gheorghe

Voevod

Caragea

i gospodar

zemle

Vlahiscoie.

De vreme ce jăluitorul are a lua rămăşiţă de. l6fă de la Casa podurilor, după pliroforia ce ne dă printr'acsstă anafora dumnâ-lui Vel
Vornicul al Obştirilor, poruncim dumi-tale Biv Vel S&rdare Nicolae

Trăsnea,

epistatule al acestei

acea rămăşiţă

1816 Maiu 2.

|

de

(Pecetea gpd.)

. (

(Cod.

PE

sp

l6îă

până

Case,

când

să se

s'ait

scos

plătâscă jăluitorului tâtă
din catastihul lefilor. —

e
_

LXXĂXV, pag LN):

Vel

Logofăt.

:

920

|

XA.

UREGHIĂ

Prea Inălţate Domne,
1

După

luminată poruncă

inginerul

şi curgerea

am cercetat cererea ce face jăluitorul Maer

pricinei

lui este într'acestaşi

chip:

adecă

în let

1814 Maiu întâiu prin anafora la jalba sa, cu luminată întărire i s'au
aşezat a avea po câte taleri 150 pe lună, însă câte taleri 75 de la Cutia milosteniei

și alţi taleri 75 de la Casa

podurilor, în care

diastimă

au apucat de aii luat de la epitropie taleri!225 pe trei luni, de la
Maiii şi până la sfîrşitul lui Iulie; apoi dumnâ-lor orînduiţii boeri la:
îndreptarea catastihului lefilor, la let 1815, Pau scos din catastih pen-:
tru prâstă starea cutiei nefiind și trebuincios, carele iarăşi prin jalbă
cerându-și r&ămăşiţa lefei pe acele luni trecute şi arătându-se Mărici
Tale, curgerea pricinei încă din anul trecut, s'au dat luminată buiur-

dizmă că în vreme ce s'ai scos din catastih să i se plătâscă încai
rămăşiţa lefei ce aveă să iea de la epitropie şi Casa podurilor, după
care luminată poruncă de la Cutia milosteniei i s'ait și răspuns tâtă
rămăşiţa

de l6fă

până

la sfîrşitul

trecutului

Decembre

și

iarăşi

nu

l-ai mai pus dumnâ-lor orînduiţii boeri în catastihul lefilor, pentru
prâstă starea epitropiei, iar de la Casa podurilor, după cum atuncă
aii fost luminată poruncă gice jăluitorul, că apururea cerând nu i s'a
plătit câtuşi de puţin de către epistaţii casei; drept aceea de curgerea pricinei nu lipsesc a arătă Înălţimei Tale, ca să se dea cea desăvîrşită hotărîre

cum

duhul

Sfînt

te va lumină.—1816

Aprilie

22.

Vel Vornic.
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loan

Gheorghe

Caragea: Voevod

i gospodar

Cinstite şi credincios boerule al Domnici

Mele

zemle
dumnâ-ta

Vlahiscoie.
Vel

Agă,

o mare plângere audim Domnia Mea că se face de norodul politiei,
nu numai că pătimesc lipsă de-pâne, ci şi aceea ce se scâte, după ce este

n6gră

şi ne c6ptă, apoi esteşi lipsă la dramuri; pentru care nu numai

măhnire

ni s'au pricinuit, ci şi la mare

mirare suntem, pentru

co una

ca acâsta să nu fie sub cea mai mare grijă și priveghere a Agiei, în
vreme ca nu numai că vre-o lipsă de bucate vechi din anul trecut

este, ci încă şi cele nouă ce s'aii secerat ai început a se şi treeră
Şi putem dice şi mai vârtos, că este îmbelşugare iar nu lipsă; de aceea
poruncim dumi-tale într'adins şi cu străşnicie, ca făr” câtuşi de puțină întârdiere, socotind-o acâsta cea mai întâiu tr6bă și datorie. a

Agiei, să îngrijescă și să dai nizamul brutarilor nu numai de a seste
pânea cu îmbelşugare, ci şi câptă bine, i curată şi la dramuri deplin
tăr” câtuși de puţină lipsă, căci într'adins avem a eși Domnia Mea în
tîrg şi de nu vom găsi pânea într'acestaşi chip, nu numai pe acel
brutar după cei se va da iagma t6tă marfa sa îl vom şi pedepsi straşnic, ci și dumnâ-ta nu vei avea cuvînt vrednic de îndreptare. Osebit
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înşciinţat, că şi la zarzavaturi, i legume

şi altele de

ale mâncărei se urmâză un mare şi nesuferit preţ pricinuitor de mare
lipsă şi „discolie săracilor, iar la audul Domniei Mele f6rte împotrivitor,
şi acestă scumpete nu curge din alt nimic făr' numai din pricina precupeţilor cari eşind la margine întîmpină pe lOcuitori cei ce aduc şi
cumpărându-le de la ei, le vând cu acest fel de nesuferit preţ; de
aceea şi pentru ac6sta poruncim cu străşnicie, ca precupeţii să fie cu
totul popriţi de ale mai cumpără şi lăcuitorii să fie slobogi a veni ei

însuși înlăuntru în politie, ca să le vîngă,
cilor. Tolco pisah epd.—1814 August 4..
(Pecetoa

spre

îmbelșugarea săra-

gpd.):
Vel Logofăt.

(Cod. LĂXIV,

fila.136 v.)

o

I6 Ioan Gheorghe Caragea Voevod îi gospodar

zemle

Vlahiscoie.

Primită fiindu-ne şi nouă simfonia ce aii făcut isnaful lumînărarilor
înaintea dumnâ-lor Veliţilor boeri, prin zapisul care s'aii vădut şi de
către noi, o întărim Domnia Mea, ca să'şi aibă urmare întocmai; de
care poruncim dumi-tale Vel Logofete de "Ţ6ra-de-sus, ca. mai sus disul zapis să se poprâscă a stă în păstrare. la canţelaria Divanului

Domniei Mele.—1815.
Pecetea
gpd.
(

sp

Prea

Decembre. 13.

)

Vel Logofăt.

Inălţate Domne,

După, luminată

porunca Măriei Tale ce ni sai dat prin

dumne-lui

Vel Postelnicul, s'aii adus înaintea n6stră isnaful lumînărarilor de aici
din politia Bucurescilor, carii se legară prin alăturatele ponturi, sub
iscăliturile lor, ca de astăgi de la Decembre 1, pe următorul an, să
vînqă ocaua de lumînări de seii po parale 52,păzindu-se întocmirile
co sunt arătate prin ponturi, cari de vor fi primite Măriei Tale, se va
da luminată întărire de a se urmă—1815 Decembre 1.
Constantin

Racoviţă

Vel

Vel

Crefulescu

Vel

Viahuf

Vornic, Grigorie Filipescu

Teodor

Văcărescu

Gheorghe

Caragea

Vornic,

Logofăt, Fotache Stirbeiii
Ia Ioan

Ban,

Vel

Vornic,

Vel Logofii.
Voevod

Vel. Postelnic,

Dumitraşcu

Vel Vornic, Mihalache Manu

Mihalache Racoviţă

î gospodar zemle

Vel

Vlahiscoie.

de scire
Poruncim dumi-tale Vel Agă, i staroste de neguţători, să daţi
de aici
carne
de
iile
celor ce vor voi a fi muşterii pentru măcelăr
duma
înainte
arte
se
să
ca
itor,
anul.vi
din. politia Bucurescilor pe
De

n6-lor Veliţilor boeri—1816
(Pecetea

pd.)

(Cod. LXXXIL,

Mart. 11.

|

Vel Logulăt.
pag. 339.)
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Prea Tnălțate Dome,
Cu.plecată

anafora arătăm

Măriei

Tale,

că

din pricină 'căci nartul

cărnai ce se tae la scaunele din politia Bucurescilor, se întoecmiă întwalţi ani aprâpe de Paşci, s'aii
pricină măcelarii că vitele ai a
le dă mâna a vinde cu preţ
nartul cu soroc până la viitorul
s6scă şi atunci pricină, că n'a

suit preţul la atâta scumpete, găsind
le cumpără atunci, şi fiind slabe nu
mai jos, în anul trecut s'ait întocmit,
Sân-Pietru, dar. pentru ca să nu găavut scire mai'nainte ca să-şi. cumpere

acum în primăvară vitele cele trebuinci6se, când este vreme de a se
strînge ca să le aibă atunci gata puse la suhaturi și hrănite, găsim cu
cale, să fie luminată porunca Măriei Tale, către dumnâ-lui Vel Agă și
către starostea de neguţători, să dea de scire la
în
Bucuresci, ca cei ce vor fi mușşterii la acâstă

toţi de obşte aici
tr6bă, să se arăte

înaintea n6stră, ca să se facă întocmire şi să-şi iea grija asupră'i spre
a-şi cumpără vitele cele trebuinci6se, cărora muşterii, să li se ar&te
că preţul ce area se orîndui la carne este acâsta adecă, cea de die
ocaua

po

Măria

Ta.—1816

de 6ie

parale

parale

dece,

şi cea de vacă

Mart.

7.

po

12 şi cea de vacă parale

Constantin Bălăcenu,

parale

opt, saii cel mult cea

10, iar hotărîrea

Grigorie Filipescu

rămâne

Vel Vornic, Teodor

vescu Vel Vornic, Iordache Filipescu, Mihalache Racoviţă
gofet, Iordache Golescu Vel Logofăt, Toma Creţulescu Vel

Nestor
Al

Clucer.

“Zantin

Vel

|

Ungrovlahiei Wictarie,
Creţulescu

Vel . Ban,

Vornic.

-Tă Ioan Gheorghe

Primită fiindu-ne,

Costandie
Barbu

Caragea

anaforaua

Voevod

Duzcii,

Radu

Văcă-

Vel LoLogofil,

|

Văcărescu,

Golescu,

Dumilraşco

la

Cons-

Racoviţă

-

i gospodar zemle Vlahiseoie.

acâsta a dumnâ-lor

Veliţilor boeri, o

întărim Domnia Mea şi porunecim dumnâ-vâstră ispravnicilor ai judeţului ca întocmai să: faceţi urmare, precum mai jos se cuprinde.—

1816 Mart 21.
(Pecetea

“

pd.)

(Cod. LĂXXĂII, pag. 855.)
"Prea. Inălţate

„După

ME

Vel Logofăt.

Domne,

luminată poruncă

am cercetat acâstă jalbă ce aii dat

Inălţi-

meci 'Lale, lăcuitorii sărăcimoa din oraşul Pitesci sud Argeş şi plângerea lor este acâsta: că la viîndarea cărnei
i a pânei şi a lumînărilor
de seii li se face nedreptate, căci carnea, la boeri, se vinde ocaua po

„parale :70 iar la dînșii parale 72, însă și aceea prâstă şi slabă, ne
putând de boeri să apuce mai bună,i pânea se vinde ocaua 14 parale

|
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şi nică aceea nu este lucrată bine, după cum spre pliroforie ai trimis aici, prin Şătrarul Stamate o pâine care s'aii vădut de către Măria
Ta, i o vâ&dum

şi noi, și care

dic că se

vinde

patru

înlesnirea

aducerilor

parale

şi vine

ocaua 15 parale, cum și lumînările de seii se numesce. ocaua 60 de
parale, dar vândarea este peste doi lei ocaua, i. la cele-l-alte tâte.tot
asemenea nedreptate li se urmâză; deci pentru carne, după cum se
cuprinde și în luminată. buiurdizma Măriei Tale, pe la acest fel de
„oraşe după afară firesce urmâză să fie mai eftin de cât aici în politia Bucurescilor,

atât pentru

vitelor, cât şi pen-

tru căci își aii hrana lor cu îndestulare şi apropiere prin. prejur,

de

aceea dar găsim cu cale, să fie luminată porunca Măriei Tale, către
dumnâ-lor boerii ispravnici judeţului, ca să întocmâscă nartul cărnei
cu preţul drept şi bine cump&nit, dând şi cuviinciosul' nizam, şi îngrijind însuşi dumnâ-lor de a se şi păzi,ca să se tae carne grasă, bună
şi să se vîndă tot cu acel preţ al nartului Ja toţi de obște şi.boer şi
bogat şi sărac făr' de osebire, iarnu unora să vîngă carne şi mai
bună şi mai eftină, şi altora şimai prâstă şi mai scumpă, fiind acâsta
o nesuferită mâhnire la norod şi neprimită Măriei Tale, iar nartul
pânci şi a lumînărilor de seii să-l întoemâscă dumnâ-lor ispravnicii,
întocmai după preţul ce urmâză aicea în politia Bucurescilor, adecă
ocaua de pâne câptă bine po parale 7 şi ocaua de lumînări de sei
parale 52,.îndatorind pe brutari şi pe lumînărari şi făr” de voia lor
a fi tot-de-a-una oraşul îndestulat de pâne şi de lumînări şi vinde la
toți de obşte, tot după acest hotărît înart cum şi la alte lucruri ce
sunt pentru hrana oraşului, să aibă iarăși înorijire a se vinde cu preţ
cuviincios; însă la acest nart ce este să se tacă al cărnei şi al altor lucruri ce sunt pentru hrana orașului, să cheme dumnâ-lor ispravnicii

"şi boerii pămînteni

şi sărăcimea

ca să fie împreună la întocmirea nar-

tului, iar hotărîrea rămâne la Măria Ta—1816 Martie 13.
Radu Golescu Vel Ban, Barbu Văcărescu Vel. Vornic, Dumitraşcu
Racoviţă Vornic, Teodorache Văcărescu Vel. Vornic, Nestor Clucer.

I6 Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod i gospodar zemle Vlahiscoie.

Primită fiind Domniei Mele acâstă anafora a dumnâ-lor Veliţilor
poeri, şi poruncim dumi-tale Vel Vistiere, să faci cuviinciosele porunci
ale Domnici mele către dumnâ-lor ispravnicii judeţelor, ca la tâmnă când
se lămuresce câra, să îndatoreze pe neguţătorii mierari, ca cu preţul

ce se va rumpe

între dînşii, mai întâiii să dea lumînărarilor suma de

22.000 ocă eră ce este trebuinci6să pentru politie şi apoi'să aibă voie
"a vinde câră şi la alţii streini; de care preţ să ne faci dumnâ-ta arătave în scris .ca să dăm cuviincisa poruncă.—1816 Iulie 9.
„- Vel Logofăt. |
|
"- (Pecetea spd)
a
202)
pag
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„ Prea Inălțate Doune,

„Cu plecată anafora arătăm. Măriei Tale, că făcându-se pitacul nostru
către dumnâ-lul Vel Agă, ca să cerceteze prin cei ce lucrâză lumînără

Y. A. URECHIĂ

924

de câră albă şi galbenă, câtă sumă de oca câră trebuesce într'un an
pentru politia Bucurescilor ne-aii însciinţat în scris, că chiamând pe
fabricantul de lumînări de câră albă i pe cei mai fruntași lucrători
de câră. galbenă, s'aii pliroforisit că trebuesc oca 22.000 însă 10.000 oca

pentru a se face albă și 12.000 galbenă. Deci, pentru ca să nu pătimâscă norodul lipsa de lumînără și scumpete, să bine-voesci Măria Ta.
da

a

când

poruncă 'către

luminată

dumnâ-lui

Vel

Vistierul, ca la tâmnă

se lămuresce c6ra să îndatoreze pe neguţătorii mierari a da lumi-

nărarilor mai sus numita sumă oca câră 22.000 cu preţul ce seva
rumpe, de care preţ să ni se facă scire, ca să întoemim cu ce preţsă:
vîndă lumînărarii lumînările la norod, atât cele albe cât şi cole gal-

la Măria

bene, iar hotărîrea remâne
Radu

căreseu
lescu

Golescu

Vel

Bib

Ban,

Ta. 1816 Iunie 14.

Barbu

Văcărescu

Vornic, Mihalache Racoviţă

Vel Logofet,

18 Ioan

Vel

Toma

Creţulescu

Gh. Caragea

Vel

Vornic,

Vel Logofet,

Teodor

Iordache

Va-

Go-

Logofei.

Voevod îi gospodar zemle Vlalhiscoie.

Primită fiindu-ne acâstă anafora a dumne-lor orînduiţilor boeri, o
întărim Domnia Mea şi poruncim dumi-tale Vel Agă, să se îndatoreze
isnaful brutarilor

de

a fi următori

cu vîndarea

tocmai după preţul de mai jos arătat, ce aii
orînduiţii boeri.— 1816 August 28.
(Pecetea gpd.) *

pânei şi a jimblei

în-

găsit cu cale dumnâ-lor
Vel Logofăt.

Prea Inălțate Domue,
După luminată porunca Măriei Tale, ce prin pitac ni s'aii dat, că
acum fiind-că aii eșit bucatele cele :nouă, pe când urmeză a se chibzui

şi a se pune

la orînduială

preţul

pânei,

să

facem

cișni prin

cu:

viinci6sa chibzuire şi să arătăm Măriei Tale prin anafora ne-am adunat cu toţii
rilor

la un loc, unde

ne-arătară

jalba

ce

aducând

și

aii dat la Măria

pe fruntașii isnafului
Ta,

în

care

qic, că

bruta-

la suma

ocalelor ce am socotit noi a fi chila de grâii oca 300, s'aii mulţămit
iar la cheltuială ar fi năpăstuiţi, căci le merge cheltuiala pe gi mai
„mult de taleri 15, cum şi la preţul grâului gic că-l cumpără mai scump;
aşijderea dic, că cheltuiala pânei nu li s'au pus la socot6lă, nici cea
din t6te gilele cheltuială a caselor lor. Deci, arătăm Inălţimei Tale, că
cișni nici altă dată nu sait făcut de cât tot-deauna s'au pus nartul

pânei după preţul

grâului și după cheltuiala ce o ai a făcutului pâ-

nei nici deciuială nu li s'aii scos, căci trebuinţa este să fie politia îndestulaţă de pâne şi nu face trebuinţă a o cără pe la.băcănii şi pe
la alte prăvălii, ce să o vînqă chiar-la brutăriile lor unde nu dai nică
-0 deciuială, căci o vinde Gmenii lor ale cărora simbrii sunt intrate în

cheltuiala de taleri 15 pe di. cum şi a prăvăliei, aşă şi noi acum, după

pliroforia ce aii luat acum sluga Măriei Tale Vel Agă, de preţul grâului ce se vinde la Tîrg, cel de frunte chila po taleri 40, cel de c6dă
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chila po taleri 30, şi atât după sciinţa ce avem noi de întocmirea
nartului dintralţi ani cât şi după arătarea lor, am găsit cu cale, ca
-să se vîndă ocaua de pâne albă şi c6ptă bine po parale 8 şi ocaua

9 după preţul grâului ce se politifsesce acum, măcar

de jimblă parale
că ei pricinuesc
ca

că grâul

în trecuţii ani, dar

de

puţin iar nu

este uşure, cu miez

de estimp
aceea

şi noi

am

socotit

chila

de

oca

300, iar

nu de 360 pâne făcută într'o chilă, căci când este grâul mare la bob
şi plin la miez este mai multe oca în chilă, cum şi cheltuiala ce s'ail
pus taleri 15 la o chilă pote să se mai scadă, fiind lemnele estimp mai
eftine

va

se

şi de

găsi şi de

către

Măria

Pa

cu

cale acest nart, se va

da luminată poruncă către dumnâ-lui Vel Agă'ca să pue în lucrare
însă pânea frumâsă, albă, câptă bine, asemenea şi jimbla că de aceea
li Sai făcut prostichiii de o para mai mult ca să aibă deosebire jim-

pla din pâne, iar cea

desăvirşită

hotărire

27.

1816 August

Constantin Vlahuţ, Barbu Văcărescu
Vel Logofăt, Nicolae Vel Agă.
Io Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod

rămâne

Dvornie,

i gospodar

la Măria Ta. —

Iordache
zemle

Golescu

Vlahiscoie.

vînDo vreme ce isnaful lumînărarilor n'a primit a se însărcină cu
pe
ă,
cheltuial
pentru
oca
la
12
parale
garea lumînărilor în preţul de
adăoga
mai
se
li
a
cerând
seuluj,
torei
cumpără
fiiatului
lângă preţul
a lua vîndarea
încă câte două parale la oca, iar obrazul ce s'aii găsit
lă, pe lângă
cheltuia
pentru
oca
la
lumînărilor numa! câte 12 parale
mâi sus

care ceri
preţul fiiatului cumpărăturei seului şi „contractul cu lumînări
lor se, găa
vîngare
numiții doi tovarăși, a li se da asupră-le
şi de
vădut
s'au
precum
obştiei
folosul
sesco mai cuviincios şi spre
cu
lor
lumînări
vîngării
al
nart
acest
Mea
Domnia
înşi-ne noi, întărim
fiiapreţul
lângă
pe
oca,
una
preţul cheltuelei ce. se arată mai sus la
urmeze în soroc
tului cumpărăturei seului şi hotărim vîngarea să se
ce se daii
ponturilor
de trei ani de acum întocmai, după cuprinderea
numai atâta osebire
care
la
la mâinele lor sub pecetea Domniei Mele,
230.000 oca sei pe

facem adecă, să li se dea acelor contraccii numai
le facă tot de atâtea
an, iar nu 250.000 precum cerea, ȘI lumînările să a:se face, adecă lumiîspre
felurimi precum sai urmat în anul trecut
poruncim_ dumi-tale Vel
chip,
staşi
într'ace
nările de 10 mâini; ci dar
Domniei Mele mai sus
Logofete de "Peara-de-sus, să li se facă cartea
a contract sub iscăasemene
ei
la
numiţilor contraccii, luându-se şi de
păstrare la canţeîn
stea
să
cari
ponturi,
liturile lor, tot cu aceleași
i
21.
e
laria Divanului Domnie Mele.—1816 Octombr

(Peceteaa gpd;)gpd,
"Prea

Logofăt.
Vel1 Logofăt.

Inălțate Domme,

la acâstă anafora,
După luminată porunca Mărieă Tale, ce ni se u dănartul
ce s'ar cuveni
adunându-ne la un loc, am făcut chibzuire pentr

.
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pune

lumînărilor

de seii pe

anul viitor, adecă de la viitorul

Decembre întâiii înainte, şi: măcar că an la Decembre, când li s'aii
pus nart s'aii socotit. cheltuelile la oca parale 9 şi cu parale 43 seul
cu.de vacă cu de capră şi s'ait îndatorit să vîngă ocaua de lumînări

lucrate po parale 52, dar fiind-că estimp preţul seului s'aii mai suit,
cum şi bumbacul s'a mai scumpit şi deosebit vedem jăluindu-se că lis'au

mai

întîmplat

în anul

acesta

şi pagubă,

de

aceea

li s'aii

adaos

alte trei parale la oca şi se face cheltuiala parale 12, după cum se
însemnă mai jos în conde e anume bez vamă fiindrădicată prin
luminate ponturile Măriei Tale i alte supărări de către veri-ce trecă.
tori, i preţul seului parale 25 după
44-şi cel de capră 46 şi vine ocaua

fiiatul ce s'aii tăiat cel de vacă.
unul cu altul parale45 şi cu chel

tuiala parale 12 fac parale 57, cu care. acest preţ li s'aii şi dis să
vîndă lumînările pe anul viitor let 1817 şi ei vedem că ne mulțumindu-se aii dat. jalbă Măriei 'TPale, cerând nazâr cu capital de
bani, dicând că ei nu sunt destoinică a mai învârti acâstă tr6bă, cum
şi prin 'altă jalbă ai mai supărat audul Măriei Tale, cerând adaos de
alte două parale, ca să se facă ocaua 59 de parale, în dosul căreia |

“jalbă ni se poruncesce de către Măria Ta, ca să vedem şi izvodul de
contract cu care se însărcinâză un obraz cinstit a. lua vîngarea
lumînărilor asupra sa, și după. chibzuirea ce făcurăm, contractul ce

cere acel obraz se găsi mai cuviincios şi spre folosul obştiei, afară
numai din pontul al 2-lea și al 12-lea,care acele ponturi rămân la însăși
luminată hotărîrea Mărici Tale, iar pentru pontul al 17-lea ce dice
să „se. hotărască
de

câte

feluri

să

se facă

lumînările,

la

acâsta

se

va

urmă. tot după contractul din anul trecut spre a se face lumînările
de 10 mâni, și apoi ni se va porunci ca să li se iea contractul de la mână

pentru

ponturile

acestea, legându-se

în contract, ca pentru

30.000

oca

ce cere a i se da mai mult de cât suma. de anii trecuţi de va prisosi

în anul. viitor să nu-l vîndă

într'altă

parte, ci să-l păstreze

tot pentru

trebuinţa politiei, ca unul ce se l6gă să ţie trâba acâsta asupra

sa pe

trei ani, şi pâte în anul al doilea sai
al treilea să se întîmple
vre-o lipsă, iar când şi după anul al treilea tot va prisosi, îl va da
celor ce va lua'trâba acâsta asupra lor de atunci înainte, fiind-că acest sei se dă cu hotărîre de a fi numai pentru îmbelşugarea și trebuinţa

politiei,

Constantin

lae. Vel Agă.

iar

hotărîrea

Bălăceanu

rămâne

Vornic,

la Măria

Iordache

o
„ Chettuelile lhumânărarilor ce merg

'Taleri

bani

4

1

—

1

bumbacul socotindu-se
de lucru.

21/. chiria'prăvălici

2

—
|

1
. —

8.

—1/a.

po
.

|

17.

oca de lumânări.

taleri 8 bani

60, ghem

câte taleii 625 pe an.

simbriile pentru slugi ce lucrâză pe
pentru lemne.
scădămîntul s&ului.

Octombre

|
la una

ocaua

socotindu-se

Ta.—1816

Golescu Vel. Logofet, Nico-

tâtă giua în prăvălie.

.

_

Fiind-că

isnaful
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lumînărarilor

de

săi

927

prin

jalba

ce

ati dat către

Domnia Mea, ati făcut plângere, că nu le dă mâna a mai vinde luminările cu preţul ce ai urmat până acum şi aii cerut a li se face adaos
încă 7 parale la oca peste 52 de parale ce se urmă până acum spre

ocaua po parale 59, într'adins am orînduit.pe unii

a le vinde, adecă
din dumnâ-lor

jalbilor şi ne-aii făcut ana-

cercetarea

veliţii boeri spre

a se

fora de la 17 ale aceștii luni, că jăluitorii lumînărari neprimind
cu

însăreină

ocaua,

parale

lumînărilor

vîngarea

alţii

găsindu-se

şi

în .preţ

mai

de cât 59

puţin

vătaful Constantin

(adecă

de

Buri i

Gheorghe Ciacâroglu) de a se însărcină cu vîngarea lor în preţ mai
puţin, adecă numai cu câte parale 12 la oca pentru cheltuială peste
preţul fiiatului cumpărătorei seului (iar nu.câte parale14 precum cere
lumînărarii) şi cu ponturile de mai jos arătate, care acestpreţ, fiind
mai cuviincios şi spre folosul obştiei fu primit şi Domniei Mele. Drept
s'aii

li

aceea,

la

dat

lor

acâstă

strămutare,

adecă:

mânile

a nâstră

domnâscă

ponturile de mai jos ar&tate, careşi hotărim să se urmeze
fără

câtuşi

1).

de

puţină

cu

-

A

-

de la Vistieria' Domniei

li se dea

Să

carte

întocmai

Mele orînduială

de 230.000

oca stil pe an de capre i de vite mari şi ei să-l plătâscă, dupe preţul
.
fiatului ce se va tăiă pentru. seul cel de vite mari i de capre.:
2). Câte
rilor, să

nu

vite vor
se

stringe

supere

de

acești contraceii pentru
către

capanlâi,

sait

trebuinţa

lumînă-

al cine-vași

de către

cu

nici un fel de pricinuire, şi seul i cervișul ce vor scote de la acele
:
vite să se ţie în sâmă la suma seului de mai sus argtată.

3). Pentru seul ce vor aduce aici în politie, fiind-că este pentru treo
Aa
buinţa obştiei, de vamă să nu se supere.
4). Să li se dea cară de către stăpânire pentru aducerea secului de

la judeţe aică în politie şi ei să plătâscă chirie, câte 2 banila oca, după
E
|
vechiul obiceiul...
5). Banii preţului seului să-i plătâscă
:
cum s'au urmat şi până acum.

Si
|
neguţătorilor
,

cu
_

,
soroce,.preDa

6). Să aibă voie numiții contraccii; a deschide ori câte prăvălii. de
lumînări vor vrea pe alocurea aici în politie, spre înlesnirea trebuinţei
obştesci, şi dintre lumînărarii cei vechi să primâscă în trEba lumînăriei
numai

pe

câţi vor fi cu adevărat

Gmeni

menea şi dintre săpunari.
7). Sorocul acestui contract să fie de

cinstiţi şi siguri, precum ase-

_
a
trei ani, începându-se de acum:

de la 20 ale aceştii luni, în care acâstă diastimă să jie datori atâtei al.
urma, cât şi de către stăpânire să li se păzâscă făr' câtuşi de pu-

țină strămutare, spre a fi îndestulată de lumînări politia făr”
Sa
E
întîmpla câtuşi de puţină lipsă.
8). Lumînările

de

seii ce se: vor lua

pentru

trebuinţa

de a so
pa:

curței dom

nesci, să li se plătâscă-pe t6tă luna de către ispravnicul de curte, făr
cu nume
de altă prelungire şi făr” de a li se popri nici un han măcar
Şi
a
AȘ
cevași.
alt
de
de geciuială saii
9). Toţi de obşte cei ce vor cumperă luminări să le plătâscă cu bani
peşin.şi iarăşi cumpe rătorii să fie datori .aşi rădică acele cumpărate
,

998

VA.

URECHIĂ

lumînări de la lumînării, iar să nu sil6scă pe lumînărari de a le duce
ei pe la casele cumpărătorilor.
e
10) Căpitanii de pe la străji să nu supere carele ce vor veni încărcate
cu

seii pentru

11)

Nimenea

rie de

politie, cu nume

de vre-un

avaet

sai

de podărit,

altul să nu fie volnic a deschide prăvălie de

sei, ori sudit saii raia

de va fi, ci ori-care

lumînă-

va voi să deschidă

acest fel de prăvălie, mai întâiii să se ajungă şi să se mai înţelâgă
cu mai sus numiții contraccii şi să se supue acela la tâte orînduelile
şi cheltuelile isnafului lumînărarilor.
12) Să li se dea miziluri cu inam când vor aveă trebuinţăca să
trimiţă

Gmeni

pe

afară

prin

judeţe

cu care

vor plăti seul pe fieş-care

pentru

seuri.

13). Cheltuiala la una oca lumînări este hotărită şi întocmită a li
se socoti în câteşi trei ani tot câte parale 12, pe lângă preţul fiatului
an,precum

fiatul seului câte parale 45 ocaua,
mari

parale

44, care

vine

unul

am

dice

adică al caprelor 46
cu

altul

parale

estimp,

şi al

45, să aibă

fiind

vitelor

a vinde

ocaua (de lumînări câte parale 57 ocaua) într'acest an, precum asemenea şi săpunul.
”
|
14). Să fie datori a vinde lumînări bune şi curate cu preţul cel hotărît, după mijlocul ce s'aii gis mai sus, adică cu adaus de 12 parale
la oca pentru preţul fiatului cumpărătârei secului, iar săpunul de ţâră

să-l vîngă ocaua 4 parale mai jos de cât preţul lumînărilor, după obiceiul ce s'au urmat.

15). Cei ce lucrâză lumînările de seii i săpunul, să nu cunâscă pe
altul de zabit asupra aceștii trebi, fără numai pe mai sus numiții contraccii, iar agia să nu se amestece câtuşi de puţin şi de se va întâmplă a vinde vre-unul din lumînărari lipsă, sait vor face vre-o altă
netrebuinţă asupra acestui meșteşug să-i pedepsâscă mai sus numiții
contraccii, după măsura
16). Măcelarii politiei

fără

de

a îndrăzni

17). Luminările

vinei lor ca nisce epistaţi ce sunt.
să fie datori a le da tot seul după

să vîndă

să

le facă

la alt cinevași

de

10

mâni,

măcar

precum

vre-o

s'aii

obiceiii,

oca.

urmat

şi în

anul trecut, ca să fie spre înlesnirea norodului după trebuinţa ce va
avea fieș-care — 1916 Octombre 23.
.
(Pecetea gpd.)
» . Vel Logofăt.

Milostiiii Bojiiii Iă Ioan Gh. Caragea Voevod i gospodar zemleVlahiscoie.
Fiind-că

şi pe

acest următor an

cu let 1816, ce se începe

de la vii-

torul Sânt Petru și se sfîrşesce iarăşi la Sînt Petru de la viitorul an:
let 1817, cum şi de acolo înainta până la Sfintele Pasci cu let 1818,
s'ail dat

de către Domnia

Mea, epistasia

cărnurilor

de. hrana

politiei, asupra vătafului Constantin Buri şi a lui Gheorghe
glu cu ponturile ce mai jos sunt
epistaţi acâsta domnâsca n6stră
înainte până la Sfintele Pasci
măcelari şi să urmeze întru tâte

obştiei

Ciacâro-

arătate, am dat la mânile numiţilor
carte, prin care să facă zapt de atunci
cu let 1818 t6tă trâba, precum şi pe
ponturilor acestea, adecă:

1). Să aibă a ţinea în t6tă politia Bucurescilor

15 scaune, pe la lo-
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curile unde se află şi acum metahirisind la trâba tăiatului şi a vîngerei
de carne, tot pe aceiaşi ce ai fost şi până acum măcelari..

2). Să

aibă purtare

peste tot anul
contract.

de grijă a aveă carne îndestulă, bunăşi grasă

pe la scaune, căci nefiind următori, li se va strică acest
a
o
a

3). Preţul cărnii să se urmeze precum şi în .anul trecut, adecă cea
de Gie ocaua po parale 18, iar cea de vacă po parale 16, iar cea de
miel cu ciosvârta de la Sântul Gheorghe anului viitor let 1817 și până

la Dumineca

cea

mare, şi

de

atunci

înainte

să

se.urmeze

tot ca

cea

de 6ie, ocaua po parale 18, iar câte patru posturi de peste an să se
vîngă carne de vacă, ocaua po parale 17, iar cea de Gie, oca po parale 19.

4). Să fie apăraţi epistaţii saii măcelarii de a nu da carnela niscare-

vași tăinaturi de va fi trebuinţă, cum şi stolnicii. boeresci să nu facă
măcelarilor sup&rări ori a cumpără 'carne în veresie, ori a-i îndatoră
să ducă.carne pe la curţile boeresci,. sait a le alege vitele de prin
oboră, ci să cumpere carne cu bani pe şin şi să o ducă însuşici pe
la curţile stăpânilor lor, iar cară din stolnicei va urmă împotrivă, pe

acela să-l arate măcelarii la orînduiţii epistaţi şi epistaţii să-l arâte
Domniei Mele, spre a i'se face căduta pedâpsă, dar nică iarăşi cu pricinuirea nealegerei vitelor de prin obâră să găsâscă pârlej epistaţii
a ţineă spre vindare pe la scaune, carne prâstă şi slabă, iar carnea de
berbeci bătuţi,'ce are a se da la domnâsca n6stră curte,i la Luminăţia lor Domniţile nâstre, i la beilic, i la
van efendisi, şi la al dumnâ-lui baş-beșlâgă,
parale 20, însă cu scaunul ce este dator a da
bătuţi, să fie încărcaţi măcelarii politiei, ca, ori

ție, saii pe altul să găsâscă

conacul dumnâ-lui Disă o vîndă ocaua po
acâstă carne de berbeci
însuşi unul din ei să-l.

şi să-l pue la acel scaun cu

ce vor face între dînșii, şi cel ce se va încărcă
cu
după contractul ce va întocmi cu vistieria cu mai

de parale.20 ocaua.

așegămîntul

acel scaun, să-l ţie
sus arătatul preţ,

.

a

5) Nimenea altul, ori-cine ar fi, afară din orînduitele -15 scaune ale
epistaţilor, să nu fie volnie a vinde. nici un fel de carhe cu ocaua
prin politie, nici prin tîrg, nici prin mahalale, adecă în tot cuprinsul

cât ţine vornicia politiei, ci ori pe marginea politiei, sait în oborul
'Tîrgului-de-afară de va fi trebuinţă a se vinde carne, să fie datori mă-

celarii politiei

a pune

scaun acoloşi a vinde

6). Ori-cine va vr6 şi va av6

vreme

de

iarnă,

să nu facă

zor

trebuință

măcelarilor,

carne după nart.

de viței sau

de

miei, în

sail epistaţilor, ca și ne

avond să dea, saii de şi vor aveă să se învoiască prin bună tocmâlă
“şi întâi să dea preţul şi apoi să iea mielul sait. viţelul, precum să

le plătâscă asemenea şi Curtea, carnea cu preţul deplin făr de nică
un cuvînt 'de deciuiâlă.
.
pi
a
SII
17). Carnea de rîmător să se vîndă, după preţul ce :se va politiisi

- atunci vîngarea
8). Să

se facă

rîmătorilor.
cărţile

Domniei.

-

ÎN

judeţ

Mele, la ori-care

.

vor cere, ca

să strîngă vite pentru trebuinţa -politiei curiza-pazar şi cu bună

toc- |

mâlă, unde să nu se supere măcelarii pentru acele vite nici de; ispravnicii, nică de poleovnicii judeţului, nici de zapciii plășilor, nici de
V, A. Urechiă.— Tom. X.—Istoria Românilor.

”
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Ai

alți dregători, cu nică un fel de
tură, care

acele vite

Octombre,

iar câte

A. UREGHIĂ

cerere

să fie scutite

saii dare cu numiri de avae-

erbărit, şi fînul ce-l va face pen-

de

“tru ernaticul acelor vite, să nu se supere a se luă de vre-un beilie.
9). Plata oeritului vitelor ce va strînge pentru irebuinţa scaunelor
politiei şi se vor găsi vii netăete, să se încâpă de la 26 ale viitorului
oi vor

cumpără

măcelarii

la ldcuitori

după

şi vor

fi plătite de oerit de către vîndători, de acelea să nu fie măcelarii supăraţi a mai plăti oerit, fiind-că un oerit sunt datâre acele oi să plătâscă, iar

nu

două,

precum

le

ce

şi suhaturile

va

fi având

pentru

cele

să le
de trebuinţa politiei, care le-ait avut măcelarii şi în anii trecuţi,
aibă şi într'ast an, învoindu-se cu stăpânii moșiilor şi dând ce vor
da alţi muşterii, să se protimisâscă a le ţinea epistaţii.
10). Vitele ce va aduce aici spre junghiere, de trebuinţa politiei, să
se taie de diminâţă, ca până în qiuă să curețe şi să grijască măcelarii
împrejurul scaunelor de a nu se pricinui putâre, căci de nu vor păzi

acâstă orînduială, vor
loc depărtat

fi îndatoraţi apoi a le aduce de a lejunghiă la

de scaune.

::*11). Cojocarii sai alţii, ce obicinuesc de cumpără miei cu cârdul pentru matrapazlâcul 'pieilor şi carnea o vînd, unii ca aceia să nu fie volnică, nici a cumpără cu cârdul, nici a vinde, afară numai câte un miel
mult doi pentru mâncare, 12).. Oile ce se cumpără de

fie. slobogi

lăptari

cu

cuvînt

de

tamazlăc,

să

nu

acei lăptari a le tăiă, nici în politie nici afară Ja zalhanale,

ci să le ţie pentru tamazlâc; dovedindu-se că le taie, să se pedepsâscă,
căci din pricina lor se pricinuesce scump&tate oilor.

pe altul de zabit
13). Măcelarii la tr6ba Măcelăriilor. să nu cunâscă
al lor, făr” numai singur pe numiții orînduiţi epistaţi.
14). Omenilor cei vor orîndui epistaţii a se încunjură prin ţâră
pentru cumpărătârea vitelor, să li se dea la mâni teșcherele ale dumn6-lui baş-beşiâgă, către beșliii de prin judeţe, de a nu-i supără cu
nici un fel de luări sai. numiri de avaeturi, şi pentru ostenâla serisului acelor teşcherele, să dea la dumnâ-lui baş-beşlâgasâ de teşchereă,
numai

câte taleri unul

iar nu mai

mult.

15). Scaunele cinstitelor consulaturi să nu aibă voie a vinde carnea
cu preţ mai mare, de cât al orînduitelor scaune ale epistaţilor, căci
la cumpărătârea vitelor, pentru că
dintr'acâstă pricină se dă zăticnire
măcerii consulaţilor, în puterea .slobogeniei de a vinde carne cu preţ
mai mare, sue preţul vitelor, pentru care poruncim dumi-tale Vel
Logofete de 'Ţâra-de-sus, să faci note către cinstitele consulaturi de a-și
îndatoră pe numiții lGcuitori, de a fi următori întocmai, iar găsindu-i
epistaţii vîndând carne cu preţ mai mare de cât al nartului, să le iea

.
crnea controbont şi să le închidă scaunele.
16). Nici unul din rufetul măcelarilor, să nu se facă
celarii de la scaunile consulaturilor (care. se află trei),
să nu fugă, să mârgă la aceia ca să slujască, iar pe
vor dovedi urmând împotrivă, să-l arăte la orînduiţii
ia făr” de voie ca să slujâscă, și făcându-i
dea în zaptul măcelarilor politiei.

tovarăș cu mănică slugile lor
ori-cari din ei
epistaţi ca să-l

cuviinci6sa pedâpsă,

să-l
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17). Matrapazii să fie popriţi cu totula nu cumpără vite şi a le face
matrapazlâc, iar oră-care se va găsi cumpărând vite făr” de carte dom-

nâscă, să se facă

duiţii epistaţi..

tâte acele

.-

|

cumpărate

Sa

vite controbont

de către orîn-

ae

,

Ş

18). De se va întâmpla să aibă Domnia trebuinţă de tulumuri,
să se
cheme epistaţii să le tocmâscă şi după toemâlă să li-se plătâscă banii

pe şin, adecă, cu o mână să plătâscă banii şi cu alta să ridice tulumu-

rile, iar când
pentru

nu

tulumuri,

se va put6

nică

învoi la preţ,

epistaţilor,

nici

atunci silă să nu li se facă

măcelarilor.

!

19). T6te scaunele câte vor fi scutite cu cărți Domnesci, să fie supuse

la mai sus numiții epistaţi,. avându-și numai: scutâla şi apărarea lor,
după cuprinderea cărţilor ce vor avea şi măcelarii acelor scaune să
fie supuşi şi ei la tâte cheltuelile breslei, ca fieş-care dintr'ai acestui
isnaf, sati să lipsâscă cu totul a nu mai fi măcelari şi a ţinea scaune,

şi să aibă volnicie epistaţii,ca să-i chiame

săle ar&te acâstă hotărîre,

și de vor da legătură şi prins6re prin zapis, ca să intre şi ei la tote
cheltuelile breslei, aşă să fie slobodi, iar de nu, îndată să Ii se închigă

scaunele şi de vor mai obrăznici
tâtă carnea,

pentru

a mai vinde, să li se dea iagma la

că în cărțile Domniei Mele, ce aii unele obraze, în-

tărite după alte Domnesci cărţi, scris numai, ca să fie
rit, fumărit şi de vamă i de alte angarale, iar nu gice
puşi măcelarii
lor la brâsla măcelarilor politiei, şi la
cheltueli ale breslei, pentru că Domnia numai dintr'ale
nituri (cum

este fumăritul, erbăritul

obrazele ce se găsesce cu cale,

şi vama) pâte

iar

nu şi

scutite de erbăca să fie nesuîntâmplătârele
sale drepte ve-

să le hărăzscă la

privileghiuri

cari sunt cu

paguba altora şi mai

vîrtos, că şi de s'ar socoti, că vorba care se cu-

este pentru

acelor

prinde în cărţile acelor
ce însuși

apărarea

dumnâ-lor

scaune,

ca

să fie scutite şi de alte angarale

măcelari

de către brâslă,

boerii, ce au aceste cărţi Domnesti,

dar de

vreme:

prin anaforaua

ce ne-ai făcut, aii găsit cu cale a se face urmarea de mai sus arătată,
are a se urmă după chiar a dumne-lor găsire cu cale.
:
20). Canaralele de vite cari se aduc spre junghiere aici la scaunele

politiei, să nu se supere de către stăpînii moșiilor de prin prejur cu
vre-o cerere, ci să fie slobode să se pașcă pe unde se pasc şi vitele
orășenilor, să se ferâscă însă măcelarii
de a nu pricinui vre-o stri-

căciunela livedi de fân, sait la bucate, iar făcând vre-o stricăciune,
nu numai să plătâscă tâtă acea pagubă, ci încă să se şi pedepsâscă.
21), Pentru. vitele ce le cumpără măcelarii de prin judeţe, să fie
datori măcelarii să arăte scăunașilor celor rînduiţi de vameşi prin
foi iscălite în adevăr, de la cine ai cumpărat şi câte vite? ca după

acele foi să'şi pâtă luă și vameșşii dr6ptă “vama lor de la 'vîndător ; să
fie însă şi scăunaşii datori, ca îndată ce vor primi foile iscălite de la

măcelari, numaide cât să le dea teşcherelile, ca să şi pornscă vitele

la drum, iar când se va găsi vre-un măcelar, că n'ail ar&tat la scăunaș

tâtă suma vitelor ce ai cumpărat de plin, atunci nu numai să plătâscă acel măcelor vama îndoită, ci încă să se și pedepsâscă.
22). Oile ce vor stringe măcelarii să nu se supereîn nici un fel
de chip, cu nici un cuvînt de către beiliccii, precum şi mai nainte ai

3
fost

_
nesupărate,

politiei...

V-A. Ukeciuâ.

însă

e

.câte

numai

aa

trebuinţa

.vor fi peste

_

5

|

scaunelor

23). Indatorăm Domnia Mea pe orînduţii epistaţi, ca apururea şi în
t6tă vremea, nu numai nartul ce s'aii gis mai sus să se păzâscă, i carne

să 'se afle tot deauna bună, grasă şi cu îndestulare, ci să îngrijască
ca şi la cântar să se păzâscă dreptatea de a nu vinde lipsă şi a se
năpăstui obştea norodului, căci pentru acâsta am poruncit Domnia
Mea Dumnâ-lui Vel Agă, ca să facă. adesea cercături, și veri pe cari
din măcelari îl va găsi vîngând lipsă, să-l trimiţă cu om al Agiei la
orînduiţii

epistaţi, de către

carii, făcându-se

cu orînduitul din partea Agiei,

sâscă

de

către

epistaţi,

(Pecetea gpd).

scumpă

i saam.receh

pedep-

pd.

-

|

|
„J6

cercetare, de faţă:

şi găsindu-se „vinovat, să se
|

|

Vel Logofăt.

Ioan Gheorghe

Caragea Voevod î gospodar semle

Vlahiscoie. *

De vreme ce dumn-lor veliţii boeri, după cercetarea ce au făcut, aii
găsit cu cale şi cu cuviinţă, de a se urma pe acestan vîndarea luminărilor de câră galbenă ocaua po taleri opt şi s'ati mulţămit şi luminărarii pe acest preţ, dând şi zapis cu legătura de mai jos arătată, întăpim Domnia Mea anaforaua acâsta a dumnâ-lor veliţilor boeri și poruncim Dumi-tale Vel Agă, să îngrijesci cu priveghere a fi următori
numiții lumînărari de câră galbenă peste toi anul, fără câtuşi de pu:
țină strămutare legăturei zapisului lor, căci de se va abate vre-o unul
câtuși de puţin, se va pedepsi strașnic.---1817 Yebruar 18.
|

(Pecetea .spd.)
a

.
Vel Logofăt.

(Cod. LĂXĂVI, pag. 77)

„Prea Inălţate Domne,.

„_«După ânaforaua n6stră ce am făcut Mărie

14, după

pitacul nostru, chiămând

dumnâ-lui

Tale la trecutul Iunie

Vel Agă pe lumînărarii

de câră de aici din Bucurescişi întrebându- câtă câră trebuesce pe
un an pențru politie, aii ar&tat că trebuese oca 22.000 însă 10.000 pentru

lumînără de câră albă şi 12.000 pentru lumînără de câră galbenă, sai
dat luminată porunca Mărici Tale, către dumnâ-lui Vel Vistierul să facă
poruncile Măriei 'Tale către dumnâ-lor ispravnicii judeţelor, că la vremea

lămurirei

cerei

să îndatoreze

pe neguţătorii

mierari ca cu preţul

ce se va pune între dînșii, să dea lumăniîrarilor sume trebuinci6se».
Mai departe Veliţii boeri propun lui Vodă Caragea nartul după
care esto să se vînqă ocaoa de lumînări de câră galbenă (po parale

opt). La lumînările de câră albă, ca cele ce nu eraii căutate mai ales
de popor, Domnitorul în înţelesul anaforalei Veliţilor boeri, nau pune
nart.

;

|
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O curi6să afacere se întîmplă în 1818 în bresla măcelarilor. Pentru
Turci şi mai ales pentru acei ospeţi turci, cari erati găzduiţi în Casa qisă
de Beilic,

după

podul

Şerban-Vodă,

chiar în faţa acelui <Conac» turcesc.
atirnaţi de cârligile măcelarului lor,
şi de. berbeci, ci şi mascuri întregi.
şi Evreii nu mănâncă cabne de porc.

era

anume

scaun

de măcelărio

Intro diminâţă ospeţii turcă văd
nu numai buturi de vită mare
Ide irae/ So scie că Turcii ca
Roclamaţiuni violente din partea

«drept credincioşilor mahometani>
tac ca Domnitorul Caragea, după
anaforaua Veliţilor boeri, adrosâză Epistatului rînduit peste măcelariă

următorul pitae domnesc:
Io Ioan

Gheorghe

-

Caragea

Voevod

i gospodar zemle

Vlahiscoie.

Cinstite şi credincios boerule al Domnici-Mele, Dumnâ-ta Biv Vel
Stolnice Constantine Buris, epistatule al cărnurilor politiei, sciut îţi este
că scaunul do carne ot -Beilic este oriînduit a se tăiă pe dînsul carne

pontru trebuinţa mosafirilor turci ce vin la beilic, i altora caro conăcese prin hanuri, iar într'aceste dile ne-am însciinţat, că măcelarii

acolo împotriva bunei

orîndueli şi carne

care este nu puţină supărare la vederea

numiţilor mosafiri,

de la acel scaun ar fi tăind
de rimător

do aceea iată cu deadinsul îţi poruncim
astădi înainte să
ţine la acel scaun

cu străşnicie, ca de
măcelari sait a mai
tule

cele-l-alte

scaune.

se

a

ităiă.

po-la

Domnia-Mea, să dai nizamul

nu se cuteze a mai tăiă. acei
carne de râmător, fiind îndesdinsele

acest

fel. de carne,

căci avem a'trece înșine noi pe la Beilic, şi de vom ved6 măcar un.
dram de carne de rîmător pe scaunul de acolo, îi vom pedepsi pe
acei măcelari cu străşnicio chiar, acolo în faţa locului; tolco pisah

apd.—1818

ia

:

26.

Ianuar

(Pecotea gpd).

|

|

|

“Vel Logol&t, -

(Cod. LAXAVII, pag. 62.)

“16 Ioan

Gheorghe Caragea

Voevod i gospodar zemle

Vlahascoie.

Dumnâvâstră ispravnicilor ot sud . . . . sănătate. Fiind că am luat
Domnia-Mea pliroforie, că într'aceste de mai jos arătate oraşe din
acel judeţ, la facereaşi vîngarea pânei se urm6ză de către brutari
un mare catahrisis, adecă după 'ce.o fac nâgră .și necoptă, apoi o
vînd

şi fârte

scump,

cu preţ ocaua

po parale

15

şi 16, cu

care

preţ

vine chila de grâii la taleri 130 şi mai bine, a cărora urmare o socotim
Domnia Mea învinovăţirea Dumnâvâstră șineîngrijirea datoriei ce aveți,
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pentru buna petrecere şi fericireă norodului

spre a privighia pururea

cuviinci6să

a vi se face

şi s'ar Îi cădut

cam,

dar de o

dojană,

dată

trecând cu vedereă acest cusur, vă poruncim strașnic, că de aici înainto să îndatoraţi pe toţi brutarii co se află în oraşele acelui judeţ,
că de nu esto mijloc a vinde ocaua de pâne o para saii două mai
jos de cât preţul cu care so vinde aci ocaua, po parale opt, dar cu acest

preţ de opt parale ocaua negreşit să li se hotărască, că au şi ci a vinde

făr” de câtuşi de puţin adaos, în vreme ce este sciut, că aici în politia Bucurescilor, atât grâul cât şi tâte următârele cheltucli la făcutul

pânei sunt mai scumpe
odihniţi

numai

de cât la ţară, cu multă osebire, şi să nu vă

pe nizamul

ce veţi

da

acum

întâiii,

ci

adesea-ori

să

cercetaţi cova şi pe sub cumpăt de urmâză brutarii a vinde pânoa
cu proţul cel hotărit, şi când îi veţi dovedi cu urmare împotrivă, să
nu-i geremetisiți cu bani, ci să-i pedepsiţi cu bătăi, căci avem a
face

Domnia-Mea

cercetare

prin om

credincios,

şi.de vom aila că n'aţi

pus acâstă poruncă în lucrare saii aţi lăsat”o în slab şi vîndarea pânei
so vinde împotrivă, să sciți cu hotăriîre, că veţi fi căduţi în urgia Dom-

nici-Mele, fă de a nu puteă a vă îndreptă cu nici un cuvînt, ca pentru
un lucru obştese şi de hrana norodului, care fieș-care dregăţor este

dator a îngriji şi a se depărta de veri-ce

fel de înteres;

după netă:

găduita datorie ce aveţi ca nisce dregători ce sunteţi, de apururea îndatoriţi pentru folosul obştiei; pentru care am poruncit și Dumnâlor
Veliţilor Logofeţi, ca să serie condicarilor de pe la judeţe, îndato-

rându-i nu numai. de a trece acâstă poruncă în condica isprăvnicatului şi a o face cunoscută la toţi ispravnicii când se vor schimbă,
ci încă

pe

tâtă luna

să trimiţă

câte o pâne

la Dumnâlor

Veliţii

Lo-

gofeţi, însemnând pe dînsa şi numele orașului, i al brutarului, i preţul
acei pâni,

ca

şi dumnâ-lor

să

o arte

Domnici-Mele,

şi de

primirea

poruncei că aţi înţeles'o și s'au pus în faptă după mijlocul ce mai
sus dicem, să trimiteţi: Domniei-Mele răspuns, şi fiţi sănătoşi.— 1818
Februnr. 18
|
(Cod. LXĂXĂVII,

pug. 370.)

-

Pitac câtre Stolnicul Buris, opistatul scaunelor, spre a da popuncă la măcelari, pentru a îndestula politia cu carne bună şi grasă,
Jă Joan
Cinstite

Cheorghe Caragea
şi credincios

boerule

Voevod îi gospodar zemle
al Domniei

Mele,

Vlahiscoie,

dumnâ-ta

Biv

Vel

Slolnice Constantine Buris, epistatule al scaunelor de carne de aici din
politie, nu puţină măhnire ni s'aii pricinuit, pliroforisindu-ne de marea
catahrisis ce se urmâză la vîndarea cărnei, în cât după ce este lipsă
de carne în politie, apoi şi ceea ce se află este forte slabă şi se vinde
cu mult mai mare preţ peste orînduitul nart, ajungând a se vinde şi
căpăţinele de die, câte parale 20 una; de aceea iată cu străşnicie îţi
poruncim Domnia Mea, să dai nizam numai de cât a fi carne destulă
şi bună în politie, mai vîrtos acum că se apropie lăsatul secului şi să

nu îndrăznâscă

nimenea

din măcelari a -vinde carnea, nici

măcar cu
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un ban mai mult peste orînduitul nart, căci avem Domni
a Mea a face
adesea cercetări şi po ori-care din-măcolari îl vom
găsi împotrivă urmând, îl vom pedepsi cu mare şi grea pedâpsă, tolco
pisah gpd. —
1818 Februarie
(Pecetea

10.
gpd.)

Ma

|

„(Cod. LXXX VII, fila 63 v.)
Pilae

la dumne-lor

a

-

|

Vel Logofăt.

veliţii boeri spre a chibzui pentru

politie să fie bună, şi multă.
I& Joan

Gheorghe

Caragea

Voevod i Gospodav. zemle

Cinstiţilor şi credincioşi dumnâ-vâstră

veliţilor boeri

carne aici în

Vlahiscoie.

ai Divanului

Domniei Mole, fiind-că la madeaua cărnurilor politiei, după pliroforia
ce avem din vremea câșligelor trecute, se urmâză o mare neorînduială, vîngându-se cu preţ mai mare de cât al nartului, şi, și aceea
prostă și nu îndestulă pentru trebuinţa hranei norodului politiei, de
aceea poruncim dumnâ-vâstră ca, adunându-vă la un loc, să chibzuiţă

acum

din vreme,

a se pune acâstă madoa la o bună

orînduială, adecă

ori apalt rămâind iarăși vîndarea cărnei, ori în slobodenie de a vinde
lieș-care, sati găsind vre-un al treilea chip mai bun şi folositor, ca să

nu se mai urmeze acest fel de orindueli şi discolii la acâstă obştâscă
trebuinţă și să arâtaţi Domniei-Mele prin anatora, talco pisah spd.—
1818 Februar 28.
|
(Pecetea gpd.)
|
|
,
Vel Logofăt.
(Cod. LAANVII, fila 66 v,)
n
Pitac la starostea de brulari, pentru a chibzui la morile din pre-

jurul politiei,

ca câtă sumă de zaherea s'a măcinal pe an, în dilele -

armiei rusesci.

I6 Ioan
Poruncim

Gheorghe

Caragea Voevod

Domnia-Mea

e

î gospodar zemile

Vlahiscoie.

staroste de brutari, ca din-preună cu doi trei

din brutarii cei mai de frunte şi cu sciinţă, să faceţi chibzuire, ca câţă
sumă de zaherea de a brutarilor se măcină pe an în vremea armiei
rusescă la fieş-care moră din cele ce sunt pe apa Dâmboviţei, împre-

jurul politiei Bucurescilor, cum am dicela morile mănăstirei RaduluiVodă şi să arătaţi Domniei-Mele în scris cu întregă pliroforie, tolco
pisah &pd.— 1818 Mart 22.
" (Pecetea gpd.)

|

(Cod, LAXĂVII, pag. 68)

„Vel Logofăt.
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Gheorghe

Iă Ioan

Vlahiscoie.

Voivod îi gospodar zemle

Caragea

Dumnâvâstră Veliţilor Boeră, am vădut Domnia-Moa şi arătarea ce
ne faceţi printiacâstă anafora, la care şi răspundem, că de vreme ce

cei vechi epistaţi ai cărnurilor, de nu

se

vor păzi mai

jos

arâtatelo

cereri, să însărcin6ză cu tăerea cărnei numai până la viitorul Sâm-Petru,

tot cu preţul ce se urmă până acuma, adecă câte parale 16 oca de vacă
şi cea de die 18, să încâpă a face gătirea şi a urmă apoi tăcerea
cărnei

până

la mai

sus

gpd.)

.

arătatul

soroc

şi până

atunci

so

va face cu-

viinci6sa chibzuire pentru nizamul cel desăvârşit a acestei madea, iar
pentru banii co a luat de la becerul, am dat Domnia-Mea poruncă
“de a li se plăti.—1818 April 9.
- (Pecetoa

Vel L.ogotăt.

(Cod. LĂXAXXIĂ, pug. 336.)
Prea Incilţate Domne,
„După
am

luminată

întrebat

porunca Mărici Tale ce sait dat la anaforaua n6stră,

pe paharnicul

Andonacho

Hagi

Toohari, i pe paharnicul

Scarlat Stoenescul, de primesc a se însărcină cu cpistăsia cărnurilor
de aici din politia Bucurescilor şi r&spunseră că nu pot; aducând apoi
brâsla măcelarilor înaintea n6stră "i-am îndatorat după cum ni se
poruncesce, ca să îndatoroze ei cu tăerea cărnei a vinde de acum până:
la Sân Petru, ocaua de vacă po parale 16 şi cea de die po parale 18,
precum 0 vindeă şi până acum, şi ei vedem că aii dat jalbă Mărici
Tale,

că sunt cu totul neputincioşi

în cât

abiă

își

chivernisesc

şi casele și că sunt însărcinaţi cu grele datorii şi nu ait de

viaţa

unde

să

pue atâta: sumă de bani pentru cumpărătârea vitelor şi alte trebuinci6se cheltueli, nică îi crede cine-vaşi la acest fel de sumă, fiind-sciuţi

de săraci şi datori, la care de vor fi siliţi necum până la Sâm-Petru,
ce nici o săptămână nu sunt destoinici a chivernisi politia de carne,
rugându-se să li se orînduiască obrazul ce se va găsi cu cale, ca să
" împlinâscă trebuinţa
de bani și ei să lucreze ca şi mai nainte meşteșugul lor ca nisce slugi cu simbrie; am adus înaintea n6stră şi pe
epistaţii ce au fost până acum, dumnâ-lui Stolnicul Constantin Buris și
Chir Gheorghe Ceacâroglu şi Stolnicul qise: că dumnâ-lui nici o tovărăşie

cu măcelarii

nu

are, de

cât le-aii făcut bine cu bani, din cari are

şi acum la dinșii taleri 100.000 şi nu pot să'i plătâscă având peile
nevîndute; atâta numai facere de bine și ajutorpâte să le facă acâstă
ir6bă pentru binele şi folosul obştiei şi pentru. ca să aibă blagoslovenia

Măriei

Tale

şi să'i cunâscem

şi noi harul, le va lăsa acei taleri

100.000 ce are la dînșii, ca să'i plătâscă după 6 luni scăgându-ă şi din
dobândă, adecă unde eră până acum câte taleri 7 şi jumătate la pungă
să'i dea numai câte taleri 5 la pungă şi deosebit va pune silinţă ca
să le găsâscă

şi alţi bani în credinţa

dumnâ-lui,

cu câtă

dobândă

va

putâ, fiind-că la acâstă trâbă trebuesc taleri 300.000, iar pentru de le
dă mâna măcelarilor a se însărcina cu acâstă ţr6bă a cărnei, şă se
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răspuns;

.

am

adus

pe

măcelari

937
înaintea

n6st 'ă și se plânseră,
că în anul trecut aii 'păgubit taleri 40.000 de
s'aii stins cu totul r&mâind în desăvîrșită sărăcie, dar- pentru ca să
nu

cadă

în

urgia

Mărici

"Tale,

se

încârcă

a ţinea trâba cărnei până la

viitorul Sân-Potru, cu tâte că lo este sciută paguba ce ai cercat până
acum, numai: cer să li so facă aceste îndreptări, adecă taleri 50.000 ce
aii să ieu do

acum

la Becerul

înainte-până

gospod

la Sân-Petru

să li se plătâscă acum

să le plătâscă Becerul

pe şin, şi

do

pe î6tă diua

carnea co cumpără cu bani pe şin; să r&mâc apăraţi de scaunul beiJicului, unde da celui ce se invoia cu dinsul a ţinoă acest scaun
câte 800 de berbeci pe an, cari îi cumpără ci câte taleri 15 şi 16 şi
lor li se plătiă po taleri 10 şi deosebit îi da plată aceluia do la dinșii
câte taleri 15.000 pe an, i alţi taleri 20.000 îi da pe an epistaţii fără
dobândă; acestea tâte cor să lipsâscă şi carnea pentru trebuinţa curţei
gospod și -pentru trebuinţa beilicului să se iea de la scaunele lor. cu
bani pe şin; scaunele de carne ale cinstitelor consulaturi mai nainte
craii

numai

două,

Consulat Rusesc şi altul al cinsti-

unul al cinstitului

tei Aghonţii, iar de la o vreme încâce s'aii adaos alte două de s'ait
făcut patru; acele două ce vaii adăogat cer să lips6scă şi să vâmâio
numai două, unul al Consulatului Rusesc şi altul at Aghenţici, îndatorindu-se şi măcelarii aceia după pontul al 15-lea al contractului ce
"L-ai avut epistaţii până acum, ca să nu aibă voie a vinde carnea cu
preț mai mult de cât preţul cu care vind breasla măcelarilor pămînteni, iar îndrăsnind a vinde, să i se închidă scaunul; să li se dea luminate cărţile Mărici Tale la mână, ca să mârgă pe la târguri să cumpere vite pentru trebuinţa scaunelor politiei tăr' do a se zăticni de
ciitre sureccii, cu pricinuire ca să se protimisâscă întciii ei a cumpără
şi apoi

măcelarii,

hese măcolarii

căci

având

suroeciii

pot cumpără

de-nu

acest fel de protimisis,

se

zătic-

vite îndestule şi rămâne: politia în

lipsă şi păzinduvli-se aceste cereri ale lor, se legară că vor ţin treba
tot cu
cărncă asupra lor şi până la celă-l-alt Sân-Petru din let 1819,
şi
măcelarii,
făcură
ce
cererile
sunt
acestea
numit;
preţul de mai sus
o
nici
face
putem
le
nu
noi
fiind-că
Tale,
Măriei
arătă
le
a
lipsim
nu
îndestulare,

ce numai

de la domnâseca

Măriei

Tale

putere

li se .pâto:

să se dea strașnică luminată

face îndreptare; atâta numai

ne rugăm,

vând şi ajutorul de bani de

la dumnâ-lui

mai scumpă,
poruncă, ca să nu se îndrăznescă măcelarii a vinde carnea
alo măcecereri
aceste
care
cu
ce întocmai. după nartul cel hotărit,
că a:
Ciacâroglu,
Gheorghe
şi
chiar
dice
sus,
mai
larilor ce se arată

Stolnicul

Constantin

Buri

politiei Bucuse însărcin6ză a purtă grija, atât pentru carnea obştiei
trebuincioșă
cei
berbecii
dând
gospod,
mutpaeul
rescilor, cât şi pentru
însă

numai

pentru

mutpaeul domnesc, jar cele-l-alte tainaturi. să se, dea

n6stră, că. cu
din carnea ce mănâncă obștea şi se făgădui înaintea cel-ă-lalt
Sânla
până
cărnurilor
epistasia
ţin6
acâstă legătură va
atunci
lor,
ale
cereri
Petru ot let 1819, iar când nu se vor păzi aceste
a ţineă trâba
se silesece cum va puteă şi cu ori-ce pagubă va suferi
cărnei până

acum

la viitorul

Sân-Petru .al acestui let 1818, ne putând

să r&măe
ca să mai lupte întîmplătorele pagube, ci de acolea înainte

938

|

Y. A. URECHLĂ

slobodi de sarcina acestei trebi, pe lângă care acestea, adăogăm și noi
plecată rugăciune, pentru ca să nu se întâmple lipsă de carne la obşte,
să so dea drâptă hotărîrea Măriei Tale, spre înlesnirea acesţei trobuințe.—1818

Aprilie

7.

.

Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica Ban, Dumilraşco Racoviţă,
Vel Vornic, Istrate Creţulescu, Constantin Bălăceanu, Mihalache Manu Vornic, Grigorie Filipescu
Vornic, Grigorie Dăleanu, Iordache

Slătineanu Vel Vornic, loan Șlivbeiii Vel
Vel Loycfet, Grigorie Ralea Vel Logofăt.
To

loan Gheorghe Caragea.

Cinstiţilor şi: credincioşi

Vornic,. Alexandru

Voovod i Gospodar

boerilor Domnici

Mele,

semle

Ghica

Viahiscoie.

dumnâ-ta

Biv

Vel

Bane Radule Golescule, i dumns-ta Biv Vel Bane Grigorie Brâncovene,

i dumnâ-ta
boeri

a se

halea

Biv Vel banc

pune la bună

toţi de
ni s'ait
zăbavă
plan ce
bine a
şi între

Grigorie

şi mazili, fiind-că

orînduială

Ghica

cea mai

hrana

şi

dumnâ-vâstră Veliţilor

trebuincidsă

şi

şi mai

cele multe

întâiit esto

trebuincise

la

obşte spre folos şi eftinătate cum și îndestulare, la care madele
dat în parte şi un plan, poruncim dar dumnâ-tale ca făr' de
să.vă adunaţi cu toţii la un loc, și citind cu luare aminte acel
se trimise, să chibzuiţi cele de folosul obştei, cum ar fi mai
se pune în orînduială şi să arătaţi Domniei Mele cu anafora,
altele fiind una și vîndarea cărnei care nu pâte a se zăbovi,

să nu pătimâscă obştia vre-o lipsă, de aceea dumnâ-vâstră mâne să
vă adunaţi și să ne faceţi şi anafora. Tolco pisah gpd.—1818 Aprilie 15.
(Pecetea gpd.)
Vel L.ogofăt.
(Cod. LAĂĂVII,

I5 Ioan

Gheorghe

fila 69 v.)

Caragea

|

Voevod i gospodar zemle

Vlaliscoie.

Cinstiţilor şi credincioși boerilor ai Domniei Mele, dumnâ-ta Biv Vel
Bane Grigorie Brâncovene, i dumnâ-ta Vel Vistiere şi dumnâ-vâstră
Veliţilor boeri, fiind că epistaţii cărnurilor politiei Bucurescilor din
anul trecut, sunt îndatoriţi prin porunca Domniei Mele ce s'aii dat prin

întărire la anaforua dumnâ-vâstră, ce ne-aţi făcut la trecutul Aprilie
în %, ca să taie carne numai până la viitorul Sân-Petru cu preţul co

s'a urmat şi în anul trecut, adecă câte 16 parale oca de vacă şi cea
de Gie 18, şi fiind-că numitul soroc sai apropiat şi urmâză a se da
un desăvirşit nizam asupra acestei madea, ca să nu se întâmple vre-o
lipsă de carne în politie, de aceea poruncim dumnâ-vâstră ca, adunându-vă cu toţii la un loc, să faceţi cuviinci6sa chibzuire asupra acestei
madea şi să ne arătaţi în scris prin anafora. 'Tolco pisah spd.—1818
Maiu 22.
(Pecetea gepd.)
Vel Logofăt.
(Cod. LXĂXVII, fila 73 v)
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Voevod i gospodar

boerule

al Domnici

Mele,

zemle

Vlahiscoie.

dumnâ-ta

Vel

Spă-

tare, fiind-că pentru politia Bucurescilor este orînduială do câtă sumă

de scit să se dea la lumînărari, ca să fie îndestulare peste .tot anul,
precum s'ail dat şi înt”'acest următor an, dar fiind-că din seul co aii
fost pentru politia Bucurescilor sait cacirdisit. ori de însiși lumînărarii

sai de alţii, atât prin judeţele ţărei cât şi afară din ţară la alte părţi,

din care pricină s'ai întîmplat lipsă de lumînări de scii în politia Bucurescilor, precum este vădută,şi ca să nu se mai întîmple de acum
inainte acest fel de lipsă, am dat Domnia Mea hotărire la obştâsca

anafora a dumnâ-lor
lumînări

do

Veliţilor boeri, ca să fie oprit a nu seste nimeni

seii afară

din politie; de aceea poruncim dumi-tale, să dai

strașnică poruncă, atât căpitanilor de la străjile după
rescilor, cât şi la mărginile ţărei, spre a nu îngădui
lumînări

de

seii

afară

din

politie,

însă

numai

de

marginea Bucu-

pe nimeni

să scâţă

la o oca în sus,

iar

până la.0 oca ai voie de a scâte cei ce locuese pe afară pentru trebuința caselor lor, cum şi cei de aici cari merg afară pentru trebuinţa
lor asemenea aii voie, iar sumă mai multă sunt popriţi toţi şi pe ori
carele îl va prinde scoțând lumînări peste suma de mai sus ar&tată,
să-l aducă la Spătărie ca lumînările să se ia controbont şi aceluia să
i se facă căduta pedâpsă, iar afară pe la măgini, este oprit cu totul
nu numai lumînările, ci şi seul a nu eşi nici de cum (afară din cel ce
va merge la ţara turcâscă dus de capanlâi şi de alţii cari vor avâ

slobodenie de la Domnia Mea) Tolco pisah gpd.—1818 August 19. .
(Pecetea gpd.)
|
" "Vel Logofăt.
(Cod. LAAXVII, fila 87.)
|
a
Io Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod i gospodar

zemle

Vluhiscoie.!

*

Dumnâ-vâstră orînduiţilor boeri, primită fiindu-ne rugăciunea ce no
faceţi printr'acâstă anafora, vom aveă Domnia Mea îngrijire de a se
face jăluitorilor la anul viitor o cuviinci6să ajutorinţă, asupra fiiatului seului i al cervișului, iar pentru aceste câte 20 de parale coli.
mult

luat

mai

dumi-tale

Vel

ce le vor

fi luat.

Sai

de

la o vită,

Vistiere,

către vameşi

să se orînduiască

în anul trecut, poruncim

mumbaşir

cu domnâsea n6s-

tră volnicie, spre a le împlini jăluitorilor până la un ban, de
N

(Pecetea pd.)
(Cod. $2, pug. 369.)
--

|

N

la

cei

a

Vel Logufăt.

- Prea Inălţate Domne, -

După luminată porunca Măriei Tale, ce ni sau dat la anaforaua
d-lui Vel Vistierului, am cercetat acestă jalbă ce ai dat la Inălţimea
Ta, neguţătorii sureccii pămînteni, cum că nu le dă mâna să vîngă
seul tot cu preţul cel de an, precum aud că sait tăiat fiiatul şi estimp,
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căcă întwacest an ait cumpărat vitele mai scumpe de cât în anul trecut, cărora li s'a dis do către noi, că acâstă arâtare trobuiă:să o facă

mai nainto până a se tăi preţul și a

de către

se hotări

Măria

Ta,

şi a se arătă capanlâilor, căci atunci puteă să li se facă îndreptare,
iar acum. după ce li s'aii tăiat preţul.şi s'aii făcut cunoscut capanlă-

ilor, nu se pâte a se mai face schimbare şi adăogire la preţ, ci în anul
aii să urmeze

acosta

după

iar 'la anul

preţul coi. hotărât,

viitor.

ne

rugăm Mărici Tale să te milostivesci asupra lor ca să fie ajutoraţi
la dreptatea ce se va cunsce că aii, spre a so tace silinţă săso pue

fiiatul. secului și al corvișului cu preţ cuviincios, a nu se păgubi, ci a
rămânea şi ci 6reşi ce folosiţi din munca şi strădania ce fac, spre a-i
trage inima şi a se sili mai cu asupră şi cu îndestulare la acâstă trebuinţă ce este pentru .capanul împărătesc, din care adăogire ce se va

face a fiiatului, izvorăsc trei bunătăţi: una că se îndestul6ză capanul
împărătesc de acâstă trebuinci6să zaherea; alta, că r&mân şi surecciii

ostenelile și -sudorile lor, şi alta că aii
folosiţi după dreptate din
de unde să adaoge şi sureccii cu preţul cump&rărei vitelor, şi rămân
lăcuitorii ţ&rei folosiţi, iar pentru vama picilor i a păstrămei şi a microi, nu ait surecdiii nici un cuvînt, căci. acea vamă o iait vamișii după

ponturile domnescă și după catalog, cum şi pentru seul co intră aici
în politie iarăşi nu au sureceiii cuvint, fiind-că şi acea samăo iau bine
vameşii, şi mai vîrtoscă vama secului ce intră în politie nu-o plătese
surecciii ci lumînărariice aduc acel sei, cari lumînărari, asupra tutuvor cheltuelilor ce ati, sunt legaţi prin zapisul lorsă vînqă luminările
cu preţul cel hotărît şi de aceea nici luminărarii nu au cuvint a nu
da acâstă vamă a secului, iar pentru vama seului :ce dic că aii dat

câte taleri 2 și parale 22 de vită, acei taleri
vindătorii

a-i da

bine "i-au răspuns

şi încărcându-se

2 de

vită

sunt

rinduiţi

surececii de "i-ai oprit do la vîngători

catalog, cum şi câte 2 parale

şi ei vameşilor după

s'aii luat, fiind avaetul locului al stăpânului moşiei,

de vită iarăși bine

unde se face târg, iar cele-lalte câte 20 de parale de vită, sunt răi
luate făr” do nici un cuvint şi se cuvine a li se întârce înapoi, iar
hotărârea rămâne la Măria Ta—1815 Decembre 30.
Constantin Vlahuţă Vel Postelnic, Dumilrașco Racoviţă Vel Vornic,
Grigorie Filipescu Vel Vornic, Mihalache Racoviţă
Vel Logofet, NesOP

Ciucer,

'

Anexe

la pagina

AMloniteur

760,

Universel,
No. 121. Samedi, l-cr Mai 1813,

Valachic,

Bucarest, le 4 Avril.

| Suivant'une lettre de commerce
S'Gtait manifest6 depuis 46 jours

aucune

|

en date d'Odessa le 3 mars,il ne
dans cette ville et aux environs,

maladie pesţilentielle, de sorte

qu'on avait lieu de se croire
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O4i

entidrement d6livr6 de ce flâau. En cons6quence, on avait, par ordre
du gouvernement, fait des pridres publiques en actions de graces dans

toutes les 6glises. . .
ni
a

Pitac către dumnâ-lui
la străji de

a nu

mai

.

„:
DN
(Allgemaine Zeitung)

Vel Spătarul de a da poruncă căpitanilor după
intra ori ce fel de zarzavaturi.

Anexe

la pag. 761.

I& Joan Gheorghe Caragea Voevod i gospodar zemle Vlahiscoie.
Dumnâ-ta

Vel

Spătare, fiind-că din porunca Domniei Mele este po-

prit într'acâstă vreme ca zarzavaturile, bolbotinele şi ori-ce alte legume
se vor aduce aici: în politie, spre vîndare, să nu se vîngă înăuntru în
tîrg, ci la loc depărtat, în marginea politiei, unde am poruncit dumnâ“lui Vel Agă, de aceea îndată ce vei primi acest al nostru domnesc

pitac, să dai poruncăla căpitanii străjilor
i de prin

respintinele

de prin marginea

ce sunt în semptul Spătăriei,

politiei,

ca de astă-di îna-

inte, pe toţi cei ce vor fi să intre în politie cu acest fel de lucru

de

vîndare, ori în casă sai prin coşuri, săi poprâscă la margine, şi îndată,
" făr' de altă zăbavă, să dea de şeire la dumnâ-lui Vel Agă, ca săi trimită la locul cel orînduit, făr” de a zăbăvi însă căpitanii câtuşi de pu-

țin ca să le găsâscă pricină să le iea cevași mită, sait a popri alte lucruri afară din cele mai sus ar&tate dea nu intra în politie, căci avem
Domnia Mea a face cercări pe sub cumptt şi de se vor dovedi întru acest fel de, urmare se vor pedepsi cu străşnicie. 'Toleo pisah gpd.-—

1813 August 12.
(Cod. LXXIV,

Gheorghe

1 Ioan
“Dumnâ-ta

Aaa

|

fila 80 ».)

Caragea Voovod

i gospodar zemle Vlahiscoie.
ce jăluitorii acești patru

epistatule al Vistieriei, de vreme

ait slujit o lună de dile la tr6ba întru
li-so numai câte taleri 50 de cheltuială,
se plătâscă și lor l6fa deplin întoemai,
lună a lui
t
în trecuta
ce s'aii orîndui

(Pocetea pd.)
(Cod. LXĂIV, pag. 9.)

care aii fost orînduiţi, dânduporuncim Domnia Mea să li
precum s'au plătit şi slujbaşilor
Noembrie.— 1812 Decembrie:10.

-

5

Vel Logofăt.

Prea Inălţale Domne,

După

buiurdizma

Măriei Tale de la acestă

jalbă, făcând cercetare,

am luat pliroforie că acești patru jăluitori, boerinași, fiind orînduiţi de dumnâ-lor boerii caimacamii Măriei 'Vale, pe la schelile ce se arată prin

jalba lor, spre paza bâlei ciumei, aii slujit cu adevărat o lună întrâgă,
adecă pe trecuta luna lui Octombrie, cărora lfă nu li s'aii dat, ci numai câte taleri 50 de cheltuială când s'aii pornit, iar pe urmă pe luna

943
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ce ai trecut
cul lor, care
cum se vede
luitorii.de a

a lui.Noembrie s'aii orînduit alţii la acâstă slujbă în lomai jos se arată şi li s'aii orînduit l6fa fieș-căruia, după
însemnat, care au şi luato. Ci la rugăciunea ce fac jăli se plătişi lor l6fa pe luna ce se arată mai sus, că ai

slujit, rămîne

la hotărîrea

Constantin

Mărică

Filipescu.

'Taleri

'tale.—1812

|

Decembrie

|

9.

”

200
350

Slugerul Paraschivescu la Brăila în locul Vătafului Ionache.:
Logofătul Dumitrache Boicescu la Silistra în locul Logofâtului
. Vasile.
Ma
|
|
300
Pitarul Ionache la Giurgiu în locul Ş&trarului Enciul.
250
Logofătului Grigore Mereş la Zimnicea în locul lui Nicolae CoI d Joan

i

=

Gheorghe

Caragea

Voevod î gospodar

zemle

Plahiscoie.

Dumnâ-vâstră Ispravnicilor din sud. Teleorman sănătate, am luat
Domnia Mea însciinţare, că Gmenii ce aii murit în trecutele dile cu

bănuiala de năprasnică bâlă, încă nici până acuma nu s'ar fi îngropat (lucru cu totul împotriva omenirei) așteptând a vi se trimite de
aici ciocli într'adins pentru îngroparea acelor morţi, ci fiind-că astă
ună dată nu sunt întocmiţi şi orînduiţi ciocli, de aceea strașnic vă poruncim Domnia Mea, ca îndată după primirea acestei Domnescii Nâstre
cărți, numai decât să puneţi a face o gr6pă mare
„Gmeni cu căngi de a trage pe toţi acei morţi într'acea
să se astupe iarăși la loc, dându-se pămînt peste ci,
câtuși de puţină să nu faceţi, că în urmă nu veţi av&
de indreptare. 'Polco pisah. — 1812, Decembre 10.

(Cond.

LĂXIV,

şi

să orînduiţi
râpă şi apoi
ci dar zăbavă
cuvînt vrednic
!

fila 6).

Jă Ioan Gheorghe

Caragea

Voevod.

Cinstit şi credincios boerul Domniei Mele Biv Vel Postelnic Costache
Şuţu,

fiind-că

dumnâ-lui

Vel

Agă

ce eră

însărcinat

cu

îngrijirea

ni-

zamului lazareturilor celor orînduite pe ia marginea Domnescii Nâstre
Ţări, din pricina mulţimei trebilor dregătoriei Agici nu se îndeletnicesce

a căută

şi trebile

lăzăreturilor,

de

aceea

iată printr'acest

pitac,

te însărcinăm pe dumnâ-ta cu îngrijirea nizamului lăzăreturilor și poruncim, ca numai decât să faci zapis şi să îmbrăţişezi acâstă trâbă,
cerând de la dumnâ-lui Vel Agă, ca să-ţi paradorâscă tote hârtiile ce
se vor fi aflând până acum, atât a întoemirei lazareturilor cât şi a corespondenţiilor ce s'aii urmat asupra acestei trebi într'acâstă diastimă
de când s'aii întocmit, precum și logofeţii i Gmenii ce sunt orînduiţi
slujbași pentru săvîrşirea trebilor acestei

n6-vâstre

cu

luare

a sa întregime,

aminte

de

cât va fi prin

(Cod. LĂXIV, fila 11).

epistasii, însă privigheaţi dum-

a se urmă și

putinţă.

—

a se păzi acest nizam întru

1813, Ianuar

13.

“>

" “topulea
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„Cinstiţilor

şi credincioşi

boeriler

Domniei

>
Mele,

943

dumnâ-ta

Vel Vor-

nice de Ţâra-de-jos Barbule Văcărescule și. dumnâ-ta:
Vel Logofete
de Ţâra-de-sus Grigorie Bălene, zmreduiala năprasnicei bâle în multe

chipuri vedem că se întinde, cu atât dar se cuvine a se întinde şi îngrijirea spre întîmpinarea şi desrădăcinarea ei, îngrijirea ce pe t6te
dilele făr'de pregetare se face din partea Domniei Mele este vădută
necontenit, de a pune în lucrare nu numai câte de înşiine se chibzuesc,

ci și ori câte mai

aflăm cuviinci6se şi de trebuinţă, şi precum datoria

obștâscă se socotesce şi este de a se face într'acâstă vreme îngrijirea
şi ostenâla din partea tuturora spre contenirea acestui ră, iar mai
vârtos din partea boerilor patrioţi, așă împotrivă se socotesce greşală

neîngrijirea şi trecerea cu vederea a întinderei acestui răi și cu tâte
că precum vă este sciut, Domnia Mea priveghiând pentru întîmpinarea

răului,

am

orînduit şi naziri

nâ-lor cinstiţi și credincioși

lescu şi Biv

Vel Postelnicu

asupra

trebuinţelor lazareturilor

pe dum-

boeri ai Domniei Mele, Vel Ban Radul

Costache

Şuţu, dar

Go-

fiind-că. din raportu-

rile ce ne dai dumnâ-lor, vedem pe tâte dilele întinderea zmreduclei precum mai sus gicem şi în cele după urmă ne-aii arătat, că numai

dumnâ-lor

nu.pot prohtasi de a împlini cuviincibsele nizamuri şi tre-

buinţe, şi la acâstă întîmplare, vedem că în adevăr trebuesce vînare,
cercetare și lucrare de mai multe obraze, de aceea alegând Domnia

Mea pe dumnâ-vâstră
orînduim.

împreună

de vrednici şi cu cuviinci6să iscusinţă, iată vă

nazir

cu

dumnâ-lor

numiţi

doi

boeri, ca cu

toţii

împreună să chibzuiţi, să vă siliţi şi să v6 osîrduiţi de a urmă şi a
pune în lucrare tote câte privesc spre întîmpinarea acestui răit cu
ajutorul milostivului Dumnezei. 'Tolco pisah gpd. — 1813, August 1.
(Cod. LAXATIV, fila 76 v,)

Pitac la dumnâ-lui Vel Vistier pentru nizamul
de năprasnica bold a ciumei.
Cinstit

şi credincios

Boerule

al Domniei

Mele,

lazarelurilor
dumnâ-ta

Vel

.
Vis-

tier, pentru ca să se întărâscă nizamul lazareturiior, ce se cuvine a
se.păzi întwacâstă vreme despre marginea Dunării, pentru ferirea şi
ocrotirea

l&cuitorilor

de năprasnica

b6lă

a ciumei

ce s'aii

ivit întra-

ceste dile la Giurgiu, după chibzuirea co am făcut Domnia Mea, am
găsit cu cale de a se face acâstă întocmire, adică unul dintre ispravnicii Vlașcei, carele va avea sciinţă și de limba turcâscă și va fi vrednic,

isteţ și făr'de

pregetare, să se mute

Vlaşcei şi al Teleormanului, al doilea

la

satul

Măgura între

judeţul

la acele patru căpitănii alo măr-

ginei însă Cacaleţii, Odiv6ia și Daia din judeţul Vlașcei i Zimnicea din judeţul Teleorman, să se orinduiască

căpitani, Gmeni vrednici, împlinindu-

se şi suma slujitorilor a fieş-căreia dintre căpitănii, iar căpitănia de la
Fălăştioea să se mute la Pietre, şi la, fie-care dintre aceste căpitănii să
se orînduiască câte patru-cinci.paznici de a sluji na-pristan, făr'de a se
schimba în diastimă de șase luni, şi pe lângă aceştia
să se orînduiască
şi tâte catanele de la două polcovnicii, însă de la palcovnicia Vlascei și a

Teleormanului,

carii :se găsesc acum

în păr, însă 29 ai polcovniciei

'Le-
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leormanului și 17 ai polcovniciei. Vlaşcei, pe lângă cari aceștia să mai
găsâscă Slugerul Nicolae Urlăţânu, ce. s'aui orînduitde către Domnia
Mea epistat, asupra acestor catane încă 20 de 6meni a-i așegă într'acâstă slujbă, cari Gmeni să nu fie dintre panduri, și 16 Gmeni cei
se dai de la: Spătărie; se adună suma acestor Gmeni 82, cari aceştia
aii a sluji asemenea făr' de a se schimba, adică din acâstă diastimă,

pentru a. căror hrană să li se orînduiască în gile de dulce. câte o juocă .pesce
mă&tate ocă carne de om, iar dilele de post câte o jumătate
saii fasole şi câte una ocă mălaiii pe di; iarsă nu seiea cu cislă de
prin judeţ pentru că se pricinuesce catahrisis, şi în locul catanelor ce

se iea de la aceste două polcovniciisă se dea alţi atâţi panduri a nu
rămânea polcovniciile făr'de 6meni de pază ; şi tuturor acestor Gmeni
aro să lise d6 şi l6fa ce li se va :orîndui, şi numitul epistat are a
șod6 la Daia şi.a fi căpetenie. catanelor, i căpitanilor,i slujitorilor şi
seimenilor păzind cu :străşnicie marginea, ca nimenea din lăcuitorii
ţării să nu îvâcă peste orînduitul Cordon spre părţile ţării turcescă nici

cu cherestele, .nică cu zaherele, nici cu lemne .de foc spre vîndare, și
nică cu vre-o altă felurime de neguţitorie, precum nici Gmeni pe jos
să nu trâcă înainte de lazareturi, făcându-se asemenea pază şi despre

“părţile ţării turcesci, de a se conteni și a se popri pentru câtă-va vreme
comunicaţia,

ca-să

nu

aducă

neguţătorii în ţară nici turcă, nică creștini

neguţători, precum nici'raelele ce lăcuesc în IHasuri să nu fie slobogi a
eşiîn ţară ; iar pe cei ce vor îndrăsni a se arătă cu vre-o silnicie

împo-

triva acestui nizam iarăşi prin silnicie să-i pedepsâscă, şi să-i întârcă
înapoi, şi ispravnicul Vlaşcei cel ce va şedâ la Măgura să fie dator
a se încunjură pe fie-care săptămână asupra marginei unde se va face
strâja lazaretului, adecă de la Cacaleţi până la Grâca, şi făcând
scumpă cercetare a lazareturilor, să reportuiască pentru fieş-care lazarot, către dumnâ-lui Biv Vel Postelnicul Costache Şuţul. Aşijderea
şi unul dintre ispravnicii Teleormanului să se mute a lăcui la Zimnicea, şi să facă asemenea urmare pe la marginea judeţului să&ii ca
şi cel de la .Vlașca, ispravnicul şi epistatul lazaretului să întoemâscă
pe' margine Cordon, adecă strajă dâsă de la 'o căpetenie pânăila alta
la drumurile cele mari şi cele mici cu cataneşi slujitorii cei trebuincioşi, carii să aibă a păzi napristan în di şi în nâpte, şi pe veri-cine
vor găsi ori din ţara turcâscă viind aici în ţară, sai din țară mergând în
țara tureâscă, să-l iea cu ori-ce vor găsi asupra lui şi să-l ducă înaintea
LEpistatului ca să-l orînduiască a-şi face lazaretul. Ispravnicii judoţelor mărginei, să poruneâscă zapciilor de prin plăşi ca să dea de scire,
satelor de obşte, cum că marginea despre ţeara

către lOcuitorii tuturor

iureâscă sait închis cu lăzăreturi şi. străji prin tâte drumurile, ca să
nu li se.pară 'acâsta tot-de-odată făr'de veste, şi să publicarisâscă fieşcare că este poprit a merge spre partea ţării turcesti ori cu cheres- .
tele, ori cu

neguţătorie
împotrivă

zaherele,

ori cu lemne

de foc, sait cu ori-ce

şi pentru veri-ce trebuinţă

urmând,

după

luă, se va şi pedepsicu

Zapeiii să aibă

ce vor păgubi

felurime

de

a lor, căcă cel ce sc va dovedi
tâte câte

se

vor găsi

asupra

străşnicie, şi către acâsta atât ispravnicii cât şi

mare priveghere, ca nu care cumvași

să se cacordisâscă

|
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în vre-un sat. vre-un venetie din ţâra turcâscă, ori neguțător ture sau
creștin, ori vre-unul dintre raelele 'hasurilor şi să se tăinuiască de
vre-un lăcuitor, căci dovedindu-se una ca acâsta, ispravnicul se vă dojeni
cu scârbire, zapciul își va lua căgută pedâpsă, iar părcălabul acelui
sat se va bate în vileag purtându-se
prin tîrg. Drept aceca poruncim
dumi-tale, ca numai decât prin osebite porunci ale Domniei Mele să
se scrie ispravnicilor maisus numitelorjudeţe,făcându-li-se cunoscut acest,

nizam, după care întocmai să aibă a face urmare precum şi pentru
catanelor, slujitorilor, seimenilor, să se facă cuviinci6să îngrijire

plata
de la

Vistierie precum. s'aii dis: mai sus, împlinindu se şi lipsa slujitorilor
de la mai sus arătatele patru căpitănii. Tolco pisah gpd.—1813, lunie 11.
(Pecetea gpd.)
aa
|
Vel Logofăt.

An. pag. 762. Pitac
i

la Vel Spătarul pentru ca să
lăzăreturilor de ciumă.

întărâscă nizamul
IE

Cinstitşi credincios boerul Domniei Mele, dumnâ-ta Vel Spătare,
pentru ca să se întărâscă nizamul lăzăreturilor ce secuvine a se păzi
într'acâstă. vreme,

spre

marginea

Dunărei, pentru

locuitorilor ţărei: de năpraznica b6lă
-dile la Giurgiu. :După chibzuirea ce
cu cale, de a se face acâstă întocmire:
nicii judeţului Vlaşcei carele va avea

ferireaşi ocrotirea

a ciumei ce s'aii ivit într'aceste
am făcut Domnia Mea am găsit
adecă întâiu unul dintre ispravsciinţă de limba turcâscă,să se

mute a locui la satul Măgura întracel judeţ al Vlaşcei şi al Teleorma:
nului, precum asemenea şi unul din ispravnicii de la Teleorman, să
se muto la Zimnicea
'şi să aibă a urmă după povăţuirea ce printr'adins
porunci ale .Domniei Mele s'a. dat, precum şi toți cei-l-alţi ispravnici
ai mărginilor să urmeze iarăşi, după osebitele porunci ce li s'aii dat,
spre paza mărginci şi ferirea-ţărei;
al doilea, la cele patru căpitănii.

ale mărginei

nicea

din

însă: Cacaleji,

sud: Teleorman,

împlinindu-se. şi suma

Odivoia, şi Daia

să

se orînduiască

din sud

Vlașca i Zim-

căpitani, Omeni

vrednici

slujitorilor a fieş-căreia căpitănii după osebita

Vel Vistierul, care
poruncă ce am dat; Domnia Mea, către dumnâ-lui
lipsă
se -va “face cunoscută de către dumnâ-ta la Vistierie, iar căpitănia

de la Fălăşti6ca

să se mute la Pietre, şi la fie-care

tănii să se orînduiască

dintr'aceste căpi-

câte patru seimeni paznici de a sluji napristan,

făr” de ase schimba în diastimă de şâse luni, şi pe lângă aceştia să
însă de la polse orînduiască şi tâte catanele de la două polcovnicii,
se află acum în păr, însă dou&-deci
covnicia Vlăscei și Teleorman carii
şi 17 ai polcovniciei Vlăşeei, pe lângă
şi nouă. ai polcovniciei Teleorman

carii aceştia să mai găsâscă Slugerul Nicolae Urlăţeanu, ce se orînduesco de către Domnia Mea epistat asupra acestor catane, încă 20 de

Gmeni a-i aşega într'acâstă trâbă, care „Gmeni să nu fie dintre paznici,
ce se daii la Spătărie, adecă cei câte patru seimeni
și cu 16 seimeni
de o căpitănie, se adună suma. acestor Gmeni „82, carii „aceştia ai a
sluji făr” a se scliimba, adecă într'acâstă diastimă, a căror hrană are
a li se orîndui de la Spătărie, după porunca ce am dat Domnia Mea
V. 4. Urechid.—Tom.

X.—Istoria Românilor.

60

Vel "Vistierul, cărora are

dumnâ-lui

către
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a li se da

l6fa ce li

se

va

orîndui, iar în locul catanelor ce se ia de'la aceste dous polcovnicii
să se dea dintre panduri, a nu rămân6 polcovniciile fără 6meni,şi
numitul epistat are a şedea la: Daia şi a fi căpetenie tuturor acestor catane i căpitanilor, slujitorilor şi 'seimenilor păzind, cu străşnicie
marginea,ca nimenea din l&euitorii țărei să nu trâcă: peste orîn-

duitul cordon

herele,

spre părţile ţărei turcesc, nici cu cherestele, nică cu za-

nici cu lemne

de foc spre

vîndare,; şi nici cu vre-o altă felurime

de neguţătorie, precum nică '6meni pe jos să nu îrâcă înainte de lăzăret, făcându-se asemenea pază şi despre părţile ţărei turcesci, de a
se conteni și a se. popri pentru câtă-va vreme comunicaţia, ca să nu
aducă neguţătorii în ţeară nică Turcă nică creştinii neguţători, precum
nici raelile ce lScuese în hasuri să nu fie slobodi a eşi în ţeară, iar pe
cei ce vor îndrăzni a se arăta cu vre-o silnicie împotriva acestui nizam,
iarăşi prin

silnicie

să-i poprâscă

şi

să-i întârcă “înapoi.

Drept

aceea

poruncim dumi-tale, ca tăcând tesiim catanele numitelor două polcovniciă, i pe seimeni la numitul epistat, să scrii cu strășnicie şi căpitanilor
de la mai sus ar&tatele căpitănii, făcându-le cunoscut acest nizam, ca
şi către

acâsta

dând

straşnică

poruncă

atât

să fie întocmai

următori,

mări împotriva
câtuși de puţin

acestui nizam, căci cel ce se va dovedi că vai abătut
împotrivă, greșâla lui se va socoti edglimatichi, şi se

epistatului, i căpitanilor, i seimenilor, ca să se ferâscă de mituiri şi ur-"

va pedepsi cu străşnicie după măsura

pod. vami.—1813

"

“(Cod LXXIV,

Iunie

11.

greşelei. lui. Tolco

-

pisah . gos-

|

fila 50).

An. pag. '762—Dumnâta Vel spătare.: Fiind că în pr6jma mănăstirei
Văcărescilor s'ai dat o bănuială de bâlă, din grabnica morte a unor
Gmeni, de. aceea poruncim Dumitale, că îndată ce vei primi acest Domnescul

nostru

pitac, numaide cât să orânduescă

într'adins

un

zapciu

ca să păzâscă napristan tote
spătărese cu vre-o cinci-spre-dece 6meni,
drumurile de la Văcăresci până în d6lla Spirea, prin care pot intra Gmeni
în politie, de'a nu lăsa pe nimenea, ori pe jos sai călare, sait cu carul,
să între înlăuntru în politie, fă” de a da şeire la Spătărie şi Spătări
a la epistasia Casei lazaretului, ca să se facă cuviinci6să cercetare. Tolco
Se
pisah apd.—1813 Iunie 30
Di
„- “(Pecetea gpd.)
Biv. Vel Medelnier
3
Da
a
* -» (Cod. LĂXXIV, fila 61.)
An. păg. 762. — Pitac pentru bâla ciumei, a se orîndui. epistaţi
|
pe la mahalale
SE
Fiind-că.pentru năprasnica bâlă, trebuinţă este a se face îngrijirea
de pază cea cuviinci6să în t6tă politia Bucurescilor, iată orărduim
Domnia Mea epistat pe. . ... . .. .lamahalua.
. .'. . . căruia îl
poruncim ca în tâte dimineţele luând pe preoţii mahalalei i pe vătăşel, să încunjâre tâte casele i prăvăliile de rând, âmblând
din casă
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din afara casei pentru fieş-care

de

sănătate

se află, și.pliroforisindubine,
se nu numai din. întrebare, ci să şi

vagă pe fieș-care, ori bărbat 'saii femeie, sati copii, sai slugi, până
la cel mai mic, că 'sunt. sănătoşi toți din mahala, să răportuiască la
dumnâlor boerii epistaţi mari ai trebii aceștia, iar fiind vre-unul bolnav
ori de ce, iarăşi să reportuiască numa
de i
cât, sprea se face cercetare
b6lei aceluia, ca fiind de' acâstă năprasnică, numaide cât să se ridice,

dupe povăţuirea dumn$lor boerilor epistaţi, deosebit să dea fieş-căruia
„învăţătură şi povăţuirea
de a nu ascunde
ori ce-bâlă ar fi, ci să arăte

întru adevăr pe fieş-care bolnav, că cu acest mijloc vor fi. feriţi cei-

lalţi ai casei

și nu

tache

iar purtându-se

se vor primejdui

toţi; așijdera
să îndatorească

pe

toţi ai mahalale, mari şi mici, ca să facă fieş-care fumuri îndestulate
în tot locul; ca' să fie nelipsit de-a pururea, având la acâstă epistasie
osârdie făr de pregetare, ca 'o .trâbă . obştâscă: la care fieş-care este
dator, urmând. întocmai după.povăţuirile ce ii se va da 'de către dumn6lui Vel Banul ' Radu Golescu şi dumnâlui
biv Vel postelnicul CosSuţul,

cu

amelie şi nu va face

cu scumpătate, se va pedepsi. Tolco pisah gpd.—1813
(Cod. LĂXXIV, fila 63.)
NE
.
a

IN

a aa

i

ÎN

„

i

i

acâstă cercetare

Pa

Iulie 1
)

An. la pag. A. Pitac prin care:se orînduesce dumne-luă vel Banul
Radul Golescuşi dumnâ-lui vel Postelnicul Costache Suţu epistaţi de
îngrijirea. şi. cu. ori-ce mijloce vor găsi cu cale că sunt cuvinei6se
"pentru năprasnica b6lă a ciumei.
Cinstiţilor şi credincioși boerilor ai Domniei Mele, dumnâ-ta Vel Bane
Radule Golescule i dumnâ-ta Biv Vel Postelnice Costache Suţule, datorie
pentru obştescul ajutor şi 'ocrotire neapărată având ca să întănăm (sic)
năprasnica b6lă
'a ciumei

ce s'au ivitpe

la unele

din

sate,

ca

atât

de acolo să' se dezrădăcineze, cât şi politia Bucurescilor să se ferâscă
în cât va fi putinţă omenâscă, ca să nu se întîmple vre-o molipsâlă,

iată dar prin acest domnesc al nostru pitac, ca pe nisce boeri bătrâni
şi cu întrâgă iscusinţă, vă însăreinăm pe dumnâ-vâstră cu acâstă îngiijire, ca ori câte mijlâce veţi socoti și veţi găsi cu cale că sunt îre-

buinci6se pentru dezrădăcinarea năprasnicei b6le, i pentru îerirea şi
apărarea politiei: de molipsâlă, tote acestea să le puneţi în lucrare;
poruncim

Domnia

Mea

şi tuturor

slujitorilor, ce veţi fi orînduiţi în tre-

bile epistăsiei-lăzăreturilor, să daţi 'cuviinci6sa supunere şi ascultare
la: dumnâ-lor. mai sus numiții boeri. Tolco plsah gpd.— 1813 Iulie 1.

(Cea

DEXIV, fila)

e

|

'1dem. Pitac prin care se orâînduesce buhurdagi-bașa Răducanul și:

un, stegar

spătărese,
ca să, âmble prin tote marginile Bucureseiloy și

să
"" “maunidă opt. drumuri
i

i

mumbașirlâe

“ Puinitacest

dagi-başa

fie deschise, iar

să se facă .
cele-l-alte

vameşului politiei
de a

le îngrădi. |

domnescul nostru, .pitac, volnicim -pe

Răducanii,

căruia

poruncim

al' nostru

buhur-

dumi-tale Vel .spătar, să âmble
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prin tâtă marginea politiei de jur împrejurşi osebit numai opt locuri
ce vom

socoti

a fi îndemânatice' pentru

intrarea

şi eşirea

pentru tâte cele-l-alte drumuri şi locuri câte vor fi deschise
dite să facă mumbaşirlâc vameşului de politie, ca până în
negreşit, prin mahalagiii politiei, să le îngrijâscă într'acest
să trâcă pe acolea, însă cei ce vor
de.a nu puteă niminea
de ori ce. bresleşi veri ai. căruia

(fie măcar

a aduce

să se îndatoreze

incioşi, iar 'cei ce nu.vor

grădiș

să facă

poslușnici

parii, nuelele şi mărăcinii ce

aveă

cară, să se îndatoreze

politie,

din

şi desgrăpatru dile
fel de chip,
avea cart

şi scutelnici)

vor

fi trebu-

în- -

la

a lucră

şi la acele opt locuri (unde ai a se orîndui paznici într'adins)
porţi,ca să închiqă

şi să se deschigă.

Mea

Poruncim Domnia

și vouă orînduiţilor mumbașiri, să faceţi numitului vameş cuviinciosul
mumbașiret cu străşnicie, ca până la mai sus arstatul soroc de patru
ile să se isprăvâscă negreşit îngrădișul acelor locuri, căcă întîmplindu-se vre-o zăbăvă, înșivă aveţi a fi r&spungători. Tolco pisah. gospod—1813. Iulie

(Cod.

1...

LĂXXIV, fila

i

61 v.)

Povunea ce s'a, făcut la anaforaua Casei lăzărelurilor de a
închide câte-vaşi ulițe din politia Bucurescilor, pentru ferirea bolei,
“seădându-se

şi epistaţi 7 cu arnduţii lor ce sunt paznici

„acele uliţe, şi pentru închiderea lor să se aducă 2500 pari
obli î 40 care nuele şi 60 cară cu mărăcini.

la

„_Priimită fiindu-ne anaforaua acâsta a dumnâ-lor boerilor nazâri

ai

„ Casei. lazareturilor, 'o întărim Domnia Mea,ca întocmai să se urmeze
şi pentru închiderea acestor drumuri, poruncim dumi-tale Vel Vornic

al. politici, să îndatorezi pe mahalagiii politiei, ca cu carăle lor să aducă
mai jos ar&tatele materialuri,.de a se pune în lucrare îngrădirea a-

cestor drumuri.—1814 Iulie 9.

i

"(Pecetea gpd.)
„(Cod. LĂXXIĂ, pag. i.)

Vel Logoftt.

An. pag. 763.. Pitac la mitropolitul de a da poruncă la toți preoţii
„mahalalelor de a face rugăciună pentru năprasnica bol
„Prea. Sfinţia
Ta Părinte: Mitropolite, fiind-că cea mai dintâi scăpare,de ori-ce. primejdie
: după a creştinătăţii nădejde şi datorie,ne
este năzuirea către milostivul Dumnedeii în. t6tă vremea prin cuviinci6sele rugăciuni, asemenea datorie avem și acum a urma, ca să ne
ferâscă Milostivirea sa de năprasnica b6lă a ciumei, ce sai ivit prin
unele.sate; de. aceea prea sfinţia ta, îndată ce vei primi acest domnescul nostru 'pitac, numai de cât să dai poruncă către preoţii de prin
tte mahalalele politiei ca în.tâte gilele să citâscă pe la sfintele biserici paraclise şi: molitfele ce sunt orînduite pentru acâstă b6lă, ca să'şi
reverse

milostivul

Dumnedeii

bogata

mila

sa; de a ne apără

mântui de unaca acâsta. 'Toleo pisah g&pd..—: 1813 Iulie 1.
(Cod: LĂXXIV, fila 61%)
|

şi a ne

__
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Pilac

către slugerul Nicolae Wiţeseu, ca pentru
țigani netoţi
se vor afla, alât aici în politia Bucurescilor cât câți
şipe la margini, :„Sa-i depărteze pe. la judeţe
de'le
prin nunţi. i îi i
e
3
„An. pag. 763. Dumnâta biv Vel Sluger Nicolae Niţescu, îngriji
torule trebilor Armășiei, fiind-că pentru ferirea. şi nizamul de năprasni
b6lă a
ca
ciumei, este trebuinţă, a nu se află aici în politie şi prin prejurul
Bucure
scilor ţigani lăeși
şi cu corturi, poruncim dar, îndată după primirea acestui
pitac, să orânduesci zapcii armăşesci, ca pe veri câţi ţigani
lăeși şi
netoţi se vor afla în Bucurescă, cum Şi prin prejurul: Bucures
cilor, cu

corturi, pe toţi să-i rădice şi să-i izgonâscă, a merge cu locuinţa prin
judeţele de munte, iar nu prin acele de la vale, ca de astădisă nu se
mai afle: pe

aică acest fel de -ţigani. :Tolco

(Cod. 'LĂXXIV, fila 62.)
.

.

DI

| Pitac
Io

loan

E

pisah -gpd.—1813

Iulie1:

i

aere

a

:

ep

de'a scâle po figană afară din politie. - aici.

Gheorghe

Ea

iii: aia

„

E)

Caragea.
.

-i

,

ec,

IER

E

E

ta

Cinstiţi şi credincioși boerilor ai Domnici-Mele, dumnâvâstră nazâ:
rilor ai lăzăreturilor, atâtea dile sunt de când am poruncit Domnia

Mea

de

a rădica-ţiganii, şi augim: că nici'o urmare:
nu sai

făcut, de

aceea iată poruncim unuia din Dumn6v6stră,
adecă dumitale Grigorie

Bălene,

că în puterea acestui

domnescul nostru pitac, să ceri atât d6-

cei străini

rădidumnâta asupra
şi să paratirise
sci

la Dumnâlui Vel Spătar i de la dumnâ-lui
Vel Agă, cât şi dela dumn6lui Vel Vornic âl politiei, cu Gmenii şi zapcii. cei trebuincioşi ori în
co c6s va fi trebuinţă şi eşind prin: tâtă politia, ori 'unde vei găsi ţigani prin, ţigănii în târg, sait: prin mahalale, numai de cât, săi -rădici
a oşi. cu .tot calabalâcul lor afară din. politie, însă atât pe ţiganii pă-

mântescă,

cât şi pe

cării, de a nu fi

August

15.'

.

vre:

-

unul-din' ei molipsit. 'Tolco pisah 'ped.

:

(Oa. LXXIV, fa 810)

A

Io Ioan Gheorghe Caragea
.

DE

:

.

e

,

a

i

Mai

,

Daia

ii

i

II

ip

Voevod...
.

EA

pi ;

pa

rc!

— 1813

î

”

ur

SN
DES

N

EI

E

„Poruncim' Domnia Mea dumitale -Vel Spătar și dumitale.
Vel Agă, ca
fără” câtuşi de puţină zăbavă să faceţi urmare întocmai precum mai
jos se arată, spre izgonirea de aici din politiea acestor ţiganiși spre
a nu mai fi slobodi de a mai intra în politie.—1814 Iunie 5, :
Prea

Inălţate Dâmne,

Ni

a

N

ai

2

st
tția

,

Si

Cu plecată anafora arătăm Inălţimei Tale, că năprasnica bâlă vedem
că din qi în gi se înmulţesce şi nu puţină amestecătură și necurățenie
aduc politiei ţiganii lăeţi ce sunt veniţi împrejurul Bucurescilor cu

corturile şi familiile lor, intrândşi în oraș de, lucrâză la ziduri şi la
altele, ci să fie luminată porunca Inălţimei Tale către dumnâlui Vel
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pe acești ţigani
Spătarul și către dumnâlui Vel Agă, ca să izgonâscă
la t6te străjile
şi
cum
cilor,
de pretutindenea după împrejurul Bucures
de cum anici
că
,
poruncă
că
strașni
dea
să
,
de la marginea oraşului
a putâ
ci
Bucures
în
intra.
a
ască.
îngădui
nu'i
să.
ţigani
de
fel
cest
5.
Iunie
.-.-1814
politiei
păzi şi noi nizamul pentru curăţenia
;
.
Vel Vornic.
Barbu Văcărescu
(Cod. LXXĂ, pag. 139)
la pap. 763. 16 Ioan Gheorghe Caragea

Aneza

Prea Sfinţia Ta Părinte Mitropolite, sciut este Prea Sfinţiei Tale, că |
pentru trebuinci6sa cheltudlă a spitalurilor ot Dudesci, când se întâmplă primejdie de năprasnică, bâlă, anume eră afierosit veniturile celor
îrei mănăstiri Tismana, Cozia şi Câmpu-Lung, cu metâcele lor, iar când
S'ati desghinatîn anii trecuţi, prin obştâsca hotărîre, aceste monăstiră de la spitaluri, sai făcut şi acâstă întocmire, ca întâmplându-se
după vremi a se ivi în ţara acesta năprasnica bâlă, să fie.datâre t6te
mănăstirile a da analogon cuviinciosul ajutor de bani pentru trebuinci6sele cheltueli ale spitalurilor, şi fiind-că acum din r6ua norocire
s'au ivit la câte-vaşi sate acâstă b6lă şi avem neapărată datorie ca
să metahirisim ori ce mijl6ce vor fi prin putinţă spre dezrădăcinarea
ei. şi ocrotirea norodului (cu care acâstă îngrijire am şi însărcinat Domnia Mea pe dumnâ-lui Vel, Banul Radul Golescu-şi pe dumnâ-lui Biv
Vel Postelnicul Costache Suţul) este trebuinţă a se afla acum, îndată
şi o sumă de bani pentru cheltuelile ce.sunt trebuinci6se acum,-a se
face la spital, care atât aceşti bani ce trebuese acum cât şi cei ce vor
mai trebui mai în urmă, de-se va întâmpla . ferâscă Dumnegeiia, nu
conteni

bâla, urmâză

de
a se împlini

pe la..tâte m&năstirile

ţărei ca

unele ce tâte sunt datâre omenirei ajutoruri la acest fel de primejdi6se
întâmplări, dar până a se pune în lucrare acâstă. orînduială, fiind-că
urm6ză a se face zăbavă şi grabnica trebuință a spitalurilor nu. se
pâte împlini într'alt chip, fiind trebuincioşi acum de o cam dată taleri
5.030, însă taleri 2.000 pentru cheltuelile spitalului şi taleri 3.030 pentru
meremetul spitalurilor ce trebuese a se face. acum, după.osebită fdie
a materialului,

iscălit de

dumnâ-lor boerii

epistaţi,

ce se trimite Prea

Sfinţiei 'Tale: de aceea poruncim, ca Prea Sfinţia Ta, să dai taleri cinci
mii trei-geci la dumnâlor orînduiţii boeri şi din banii ce vor începe
a se împlini de la mănăstiri pentru acâstă trebuinţă, după orînduiala
ce se va faceşi vei popri Sfinţia Ta .Mitropolite şi de primirea lor,
adecă acestor taleri cinci mii trei deci, vei luă Prea Sfinţia Ta adeverinţă de la dumnâ-lor orînduiţii boeri—1813 Inlie |.
Di
i
(Cond. LXXIV, fila 61.)

Aneza la pag. 763.—Pitac la Vel Agă, să . facă catagrafie de câţi
cerşetori
se află aici în politic.
a

„ Dumnâ-ta Vel Agă, primind, acest domneseul nostru pitac, numai de
cât să orînduescă

de câţi cerşetori se află aici în
a se face catagrafie

-
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politie, care catagrafie până disâră să ni se aducă ase vedea. I saam
recehgpd.—1813 Iulie 1.,
Se
o
Me
(Cod. LXXIV, fila 61%)...
|
a
|
N
An. pag.

763—Dumnâ-ta Vel: Vistior,

tru pitac, să se facă poruncă

primind

la sameşii din patru

acest domnescul nos-

judeţe Iltov, Vlaşca,

Teleorman și Olt, ca banii ce se string din judeţe la zărăfia judeţului, săi pue a-i spălă în oţet; aşijderea să dai dumnâ-ta poruncă şi”
zarafilor

de la Vistierie

să

urmeze

asemenea,

ca

veri

ce

bani va,veni

de la aceste judeţe spălându-i în oţet aşa să'i primâscă.. Tolco „pisah
(Pecetea

pd.)
Vel Logofăt.

(Cod. LXXIV, fila 65,)
An. la pag. 765.—Pitac

la

Vel Agă

ca să pue telal. să strige

semplul Aqiei, să scie fieș-care de a nu mai primă nică prin
Di
„nică princase, Omeni venelici. . ...

Ie Ioan

Gheorghe

Dumnâ-ta

.:
în tot

hanuri

Caragea :Voevod i gospodar zemle Vlahiscoie. -

Vel Agă, primind

acest domnescul nostru 'pitac,

să

pui

telal să strige în tot semptul Agiei, ca de acum înainte nimeni să nu
se mai îndrăznâscă a primi prin hanuri sait prin case Gmeni venetică

şi străini, făr” de

teşcherâua

rilor, adecă dumnâ-lui

postelnicul Costache
tor, ori din hangii,

Vel

dumnâ-lor boerilor

Banul

Radu

biv Vel

Şuţul, căci carele se va dovedi împotrivă urmă-

sau din

stăpânii

caselor, strașnic vor fi pedepsiţi.

Tolco pisah 'gpd.—1813 Iulie 2.:
_(Pecetea gpd.)
„a
(Cod.

epistaţi ai lăzăretu-

Golescu şi dumnâ-lui

LĂXXIV, fila 64.)

e

a

Aa
Vel Dogotă

a

Aa

Pitac către Spătărie ca să pu telal să sirige în. tot semptul_ Spătărici,
să scie fieş-care de a nu mai primi nici prin hanuri, nici
prin case Gmeni venetici, fără teșchereua. dumne-lor
)

„“boerilor epitropiă,

.

a

- Poruncim Domnia Mea, dumnâ-tale Vel Spătare,. ca îndată ce vei
primi acest domnescul nostru pitac, numai de cât să trimiţi strașnice
porunci către căpitanii ce sunt orînduiţi spre pază pe matca Argeşului,
de din sus
ce

vor

de

veni

Ogrăzeni

de dincolo,

şi până
să

lângă

Oltelniţa, ca pe nimeni din cei:

nui îngăduiască nică într-un,

chip

a „trece

Argeșul, dincâce, afară numai din slujitorii isprăvnicesci ce vor. veni
aici la Vistierie cu cărţi după la isprăvnicaturi i de alţi trimişi -ce se

vor întîmpla
Vistierie;

întâi să

să vie de olac, cu cărţi, ori către Domnia

însă atât pe slujitori
cât şi pe

Mea, sai către

cek-l-alţi
ce s'aă dis mai

sus,

afume bine spălându'i atât pe ei cât şi hainele lor şiapoi

.
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scheleşi se
să le dea voie a trece, precum şi pe cărăuşii ce duc sare la Argeșului
malul
întore înapoi cu carăle săci, să'i poprâscă dincolo în
până în
două şi trei gile asemenea, spălându'i și afumândui şi. când dea
voie.
le
să
atunci
l,
vre-unu
i
bolnăv
se
a
la
trei qile nu se va întîmp
vor
de
şi
ze
cercete
săi
marfă,
cu
veni
vor
ce
cei
pentru
şi
Aşijderea
orînsunt.
ce
urilor,
lăzăret
ii
avea la mânile lor răvaşe de la epistaţ
duite, mai "nainte doveditâre că şi-aii împlinit orînduitele dqile ale lă“ zăretului, să”i mai ţie şi pe aceia dincolo pe malul Argeşului! iarăși
tvei dile, aierisindu-le marfa, spălându'i şi pe dînșiă şi când nu 'se va
întîmpla a se înbolnăvi cine-vași, atuncă- poprind acel răvaş al epistatului lăzăretului de mai 'nainte, să le dea căpitanii răvaşe ale lor
spre dovadă şi să aibă voie a veni dincâce; iar pentru Turci am poruncit Domnia Mea beșliilor în ce chip să urmeze; iar câţi din cei ce
vor veni cu marfă nu vor avea răvaşe de la epistaţi de mai "nainte,
pe aceia să'i întârcă înapoi. Tolco pisah apd—1813 Iulie 8.
n
(Cod. LĂXIV, fila 66.)
-.
An. pag. 766—-Două pitace, unul la Spătar şi altul la Agă, pentru câreiumari â nu mai

vin

primi

să'şi cumpere

a nu mai âmbla

adunare

cu vasula

prin

de Gmeni

cârciume, şi cui va trebui

casă; aşijderea şi lăutarii să se poprâscă
a cânta—1813

pe la cârciume

Iulie

12.

(Cod. LXXIV, pag. 68.)

An. pag. 766.—Pitac la Vel Spătarul şi Vel Agă

să dea 60 panduri la

postelnicul Răducan Clincânu, ce este însărcinat cu îngrijirea nizamului
şi cercetărilor a Casei lăzăreturilor, însă 10 dinei să iie călări, ca să'i

metahiri sâscă pe toți aceşti panduri în trebuinţele ce ai arătat numitul Clineânu prin tacrirul săi; către acâsta să publicarisescă prin tot
semptul Spătăriei, că de se va bolnăvi cine-vași în vre-o casă, ori din
stăpânii

numai

casei, sai

din

slugi, de ori-ce bâlă,

să fie datori a da de scire

scire la

de cât preotului mahalalei şi preotul să dea de

din doitori împreună şi cu

epistasiei,

de a se orîndui

unul

aprodi,

ca să cerceteze

bâla prin mahalale cu

Casa

din

unul

orînduiţii cercetători ai năprasnicei ble, adică oră pitarul Iane, ori vătaful
de

scumpătate

şi

când

cu bună încredințare și cu pliroforie pe deplin se va vedea că este
bolnav, de altă b6lă, nu are a se supăra dea se scâte din casa lui și de
se va întîmpla să m6ră, să se îngrâpe la biserică cu răvaş al Casei
însă nu cu pompă, ci mai cu puţini Gmeni, câţi va fi. trebuincioşi, iar
de se va dovedi că este bolnav de năprasnica b6lă, îndată să se ridice atât bolnavii, cei zmreduiţi dintracea casă, cât şi vecinii de prin
prejur

câți-va fi în bănuială

spitalul ot Dudesci unde
duite.

Iar împotrivă,

când

că ai

avut

amestec,

de

trimite

la

bolnăvi,

nu

a se

ait'a să pune fieş-care la'locurile cele
vre-o unul

din

cei ce 'se vor

orîn-

vor urmă a da de scire după cum mai sus se arată şi se va dovedi
că atu tăinuit bla cui-vaşi, acelu să scie că se va izgoni din politie
şi tote lucrurile ce va aveai se vor arde; şi se va 'şi pedepsi. Așijderea şi celetnicele de la cârciumi din'semptul Spătăriei, să se izgonâscă de a nu mai fi, i ovrei ce âmblă cu bohcele prin mahalale, să
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so poprâscă, 'i: ovrei zarafi, i teleleicele ovreice.i creştine, iarăşi cu toţ
să se poprâscă. :Nordiele de prin mahalale :care acum
.din călduri
.
:se
împut şi pricinuese b6lă, să:se îndatoreze. mahalagiii
de a le scurge
cu şanţuri, şi toți de obşte să fie datori.a păzi 'curăţenia prin casele

lor, având
cine-vaşi

şi gundie

aprinse, precum

a face putori,

şi afară

ori murdalâcuri

şi mai

pe

ales

uliţe să nu cuteze
de

va muri

vre-

un dobitoc îndată să'i facă: gr6pă adâncă şi să'i îngrâpe.. Cârciumile
din semptul Spătăriei să facă vîndare numai pe ușă, însă diua până

la

12

c6suri

către

sâră şi băutori

să nu.primâscă în cârciumă, nici lău-

tari, ci cel ce va voi să bea, să cumpere cu vasul şi să'] ducă la casa sa.
Asemenea. pitac s'aii făcut şi la Agă pentru panduri, adăogându-se

însă pentru telal-başa, ca să'i dea poruncă. de-a: nu mai îndrăzni nici
un telal să :primâscă:haine
:de .la fieş-ce om, până .nu'i. va aduce ..acel
stăpân. răvaşș de la.Casa.lăzăretului,
că este curat şi el şi .haina, precum şi Tirgul: Cucului i adunarea: tabacilor de alișveriş. ce .se. face
lunea, să.se poprâscă.cu'totul.
cc
Să:se dea şi o:tulumbă şi.cu două sacale a stă napristan .la .postelnicul Clincânu, unde este Casa epistasiei, ca să fie-pentru casele cele

zmreduite.—1813
(Cod.

1813

Iulie 18.

LĂĂAIV,

Iulie

fila

13. Pitac

îns

69

2):

către

i
ii

pitarul

Iane

!

i

şi vătatulde

aprogi

orându-

indu-i ca să fie cercetători ai năprasnicei bâle, aflându-se napristan la casa Epistasiei şi în t6te dilele să mârgă unul din ei împreună și cu unul din doctorii cei orînduiţi pe unde vor audi că s'aii
bolnăvit cinevașşi, să cerceteze cu scumpătate şi să reportuiască către dumn6lor boerii .nazâri, ca şi dumnâlor
Io

Ioan

“ Dumnâta. Vel :agă.

să reportuiască către

Gheorghe

Când: Spătăria

Caragea:

Voevod.

poruncesce'

Domnia. Mea.
-.

dregătorilor

săi. „şi

poruncile: nu. se; pun în lucrare, acei dregători se numesc neurmători
datorici lor. :Domnia' Mea, într'atâtea rînduri ţi-am poruncit
:şi prin
graiii şi: în scris, ca cârciumile să se poprâscă de a nu se adună: întrînsele ' 6meni: spre băutură, ci'să închiqă și să vîngă fieş-căruia prin
vase, ca să ducă vinul'la case şi să'l beă; cafenelele asemenea să se
închiqă bez a beilicului, Târgul Cuculuisă se poprâscă a nu se mai face
şi zarzavagii a .nu se mai aduna în târg, precum şi ovreii bohcengii
să: se poprească de a nu mai âmbla cu marfă; împotrivă însă:audim,
că cârciumilo sunt deschise, făcându-se fără de sfială într'însele adu-

nări de Gmeni, Târgul

Cucului şi zarzavagiii se urmâză şi stai pe loc

precum 'şi: din ovreii bohcengii se încungiură vîngând mariă, care. tâte
aceste fiind urmări împotriva .domnescului nostru. cuget ce. ăvem,.silindu-ne în tot chipul pentru 'ocrotirea omenirei și: a-obştiei norodului
de năprasnica b6lă,; mare mâhnire ne-aii pricinuit şi cu mare turburare iată şi acum în cele după urmă îţi poruncim, să:pui negreșşit în
lucrare

cele

poruncite,

căci

înșine Domnia

mea

de astădi înainte avem

:
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VA,

a face. cercetare, şi când şi după acâstă poruncă de acum vom ved6
câtuşi de puţină împotrivă urmare, nu vei av6 cuvint vrednic de
îndreptare.—'Tolco pisah gpd. 1813 August 11.
(Cod.

LXĂIV,

| An. pag

fila 80 v.).

Si

.

766. Pitac ca să poprâscă

"Tă Ioan

Gheorghe

cârciumile şi cafenelele. .

Caragea Voevod

Dumnâ-ta Vel Spătare, atâtea dile sunt de când am poruncit Domnia-Mea, ca t6te cârciumile şi cafenelele (bez a beilicului) să se poprâscă a nu:se face într'însele adunare de G6meni spre băutură și cel
co 'va voi să beă vin să mârgă să'şi cumpere cu vasul şi să-l. ducă
la casă-și, ca:să'l beă- acolo, și împotrivă audim că cele mai multe cârciumi sunt deschise făcându-se într'însele adunare de 6meni spre băutură; de aceea dar iată cu străşnicie.poruncim dumi-tale, ca: numai
de cât să popresci tâte cârciumile
din semptul Spătăriei de a nu se
mai aduna: întrînsele 6meni 'spre: băutură, ci :să le vîngă vin prin
vase ca să'l ducă la casele lor după cum s'a dis mai sus.
Tolco pisah gpd.--1813 August 15.. :
Sa

_

(Cod, LĂXAIV, fila 82.)

|

.

|

An. p.766. I& Ioan Gheorghe Caragea Voevod d | gospodar zemilo Vlahiscoie.
-- Cinstite şi credincios boerule al Domniei-Mele,
fiind-că b6la ciumei

din mila lui Dumnedeii merge

dumnâ-ta

Vel Agă,

spre scădere şi îm-

puţinare, urmâză după cuviinţă ca și nizamrile câte privesc spre contenirea şi dezrădăcinarea bâlei să se pue în lucrare şi tâte urmările
câte se socotesc pricinuitâre de crescerea şi îmulţirea b6lei, să se poprâscă, dar unele dintr'acestea fiind şi du/apurile, ce se obicinuesc a
se face la sfintele paști i în s&ptemâna cea luminată şi gemala,i adunarea. unora altora ce se face prin grădini şi prin mahala cu băuturi
şi mâncări,

tâte le poprim

Domnia

Mea

de

a nu se face, pentru

care

S'aii şi făcut pitacul' Domniei. Mele către dumnâ-lui Vel Spătarul,
:ca
să aibă îngrijire a fi poprite; poruncim însă ca şi :dumnâ-ta să îngrijescă: a lipsi. acele adunături şi ori-ce fel de jocuri, precum și ţiganii
i ţigancele lăeţi câţi.se vor găsi încungiurându-se prin tîrg din cei ce
“ obicinuese de cer milostenie şi âmblă prin tîrg haimanale, să se izgonâscă afară din politie, fiind-că asemenea poruncă am dat către Spătărie, ca săi izgonâscă de prin mahalale şi să dea poruncă căpitanilor. după la străji a nu mai lăsă pe unii ca aceștia să intre în po-

litie. 'Tolco pisah gpd.—1814 Martie 15.

+ Asemenea două pitace s'aă făcut unul către
Cămăraş.
(Cod. LĂXXIV, fila 108,

Spătar

Su

şi unul

către
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pag. 166.— Pitae peniru poprirea Târgu-Cuculii.

Gheorghe

Caragea

|

Voevod i gospodar zemle Viahiscoie, .

Dumnâ-tVel
a Agă, fiind-că din pricina Tîrgu-Cucului ce se face p6

i6tă săptămâna, se adună

acolo mulţime

de Gmeni dintr'a

cărora adu-

nare negreşit că se pricinuesc multe zmredueli, de aceea poruncim dumi-tale cu străşnicie, ca de astă-qi înainte să se poprâscă cu totul TîrgulCucului a nu se mai face, orînduind dumnâta într'adins acolo 6meni
al Agiei păzitori, ca să nu îngăduiască adunarea 6menilor nici într'un

chip, căci avem Domnia Mea.a
face cercetări pe supt cumpăt: şi de
vom află că se urmâză 2îrgul-Cucului şi să adună Gmeni acolo, să

scii că nu vei av6 cuvînt vrednic de îndreptare.—1814 Ianuar 7.
(Cod. LĂXIV, fila. 98]:
SE
„Anexa
menă

pag. 769.—Cărţi legate la tote judeţele de a na merge ni- !
la bălciurile

ce se fac

la județul

Teleorman

şi

Vlașca.

“Ja Ioan Gheorghe Caragea Voevod î gospodar zemle Vlahiseoic.. :
Dumnâ-v6stră ispravnicilor ot sud ..:. sănătate. Fiind-că pentru
molipsâla de năprasnica bâlă a ciumei ce s'au întîmplat la Giurgiuv,
trebuinţa urmâză a se propri est timp facerea bâlciurilor din judeţul
Teleorman i .Vlaşca, spre a nu se face amestecături de 6meni, din care

pricină să se întimple vre-o molipsâlă în ţâră. De
runcim, îndată
să. publicarisiţi

în

aceea iată vă

tot judeţul, ca să

po-

scie fieş-care ne-

guţător şi toţi lOcuitorii, a nu merge nimenea. la bâlciurile ce se fac
în judeţul Vlăscei şi Teleormanului și să scie că aceste bâlciuri sunt
poprite şi nu are a se face, și fiţi sănătoşi. — 1813 Iulie 13.
(Cod. LĂXXIV, pag. 67.)
”
Pitac către dummâ-lui

Vel Agă.

_

„Dumnâ-ta. Vel: Agă,fiind-că într'acâstă vreme a năprasniciei bâle ce
se află aici în Bucuresci
s'ai dat poruncile Domniei Mele, a se popri
şi facera

bâlciului de la Râureni

judeţele pela
timp

nu

neguţători, ca să

se face; de

sud, Vâlcea, publicarisindu-se
în tâte

scie fieș-care, că Tirgul Riurenilor. 6s-

aceea dar poruncim,

ca să „dai dumnâ-ta de scire

şi la toţi neguţătorii de aici din politie, ca să scie să nu mârgă. Isaam

receh

gpd.

—. 1813

August

12.

.

e

CO XXIV fa 39)
„i
10

Pitae pentru închaderea

a

Târgului-de-afară.

Ioan Gheorghe Caragea Vocvodi gospodar zemle Vlahiscoie.

” Dumnâ-ta..
Vel Agă, fiind-că din adunarea ce se face la oborul Tîrgu-

lui-de-afară se întimplă

smredueli și molevmă

după: paratirisis ce

„MA.

956

am

până

făcut

acum,

aceea

de

URECHTĂ

poruncim

cu străşnicie

dumi-tale,

ca

negreşit să se puie pristav a strigă prin tote r&spântiile Bucurescilor,
că de astă-gi înainte nică întrun fel de chip să nu se facă adunare
la 'obor, până nu se va da al doilea poruncă a Domniei Mele, şi cei
ce se vor îndrăzni.a merge, ori cu mărfuri, saci, zaherele i altele spre
împotriva

adunare

poruncii

va da iagma,ci încă se vor
1814 Februarie 7.

Domniei

şi pedepsi

Mele, să scie că nu numai]i se

cu strășnicie. Tolco pisah gpd,

„food. LXXIV, fila 101)

a

An. p..770, Cărți deschise către ispravnicii județelor ca să se deschidă
Aa

pi

tâte Argurile,

Ia

Vlahiscoie. Dnmnâ-vâstră ispravnicilor ot sud . .. cu tâte că în

Zemle

trecutele qile s'aii dat poruncile Domniei Mele, către dumnâ-v6stră,pentru

tîrguri i bâlciuri ca să fie slobode a se face, dar iată şi acum de izn6vă vă poruncim, ca să nu se.zătienâscă nică într'un chip facerea
tîrgurilor

şi a bâlciurilor

ca să-şi pâtă fieş-care

să-şi

facă alişverişu-

rile. lor. nepopriţi, de vreme ce acum din mila lui Dumnedei
nica b6lă ai contenit. | saam receh gpd. — 1814 Martie 2.
(Cod. LXXIV, fila 106).

năpras-

Ani. p. 772, Iă Ioan Gheorghe Caragea Voevod i gospodar zeinle Vlachiscoie.

„_Dumnâ-ta Vel Logofete de ţâra de jos, cererea Stolnicului Fălcoianu
ce, ni.se arată printr'acâstă anafora fiind obștei folosit6re şi făr'de nici
o pagubă vameşilor, primită este Domniei Meleşi poruncim dumitale, să
se facă porunca Domniei Mele către ispravnicii judeţului, ca să mute
Maii 1.
acel oboral vitelor la marginea oraşului.—1814'
|
a
(Pecetea 'spd.)
Vel Logofăt.
Prea Inălţate Done,

"

Avătăm înălţimei Tale, că dumnâ-lui Stolnicul: Alexandru Fălcoianu

la noi, că pe moşia
ai făcut arătare

so face vîndare
Ialomiţa,

Domniei

de vite la un

sale Urziceni din

loc vârâtîn

sat unde

este

sud
şi

lipit oborul de nisce case molefsite, şi că. între luminatele ponturi ce
sunt date pentru vamă ar fi şi pontul acesta: ca oborul să nuse facă
în sate ca la unul ce se strânge mulţime de norod vîndători şi cum-

perători de prin alte locuri şi pote să se întindă molefma în satul
acela, ci să se facă la vre-o margine afară şi dintr'acel pont s'aii silit
dumnâ-lui Stolnicul de ai făcut alt obor tot pe moșia domniei sale la
o margine, unde arătând şi dumnâ-lor boerilor ispravnică locul facerei
oborului şi dumnâ-lor.ar fi găsit cu cuviință, iar vameșul nică într'un
chip nu primesce mutarea oborului, dar fiind-că acum cu milostivirea
lui, Dumnegeiă şi cu a Inălţimei Tale blagoslovenie s'aă ostizat ndprasnica bolă şi pe, acolo, şi pâtecu venirea mulţimei 6menilor vîngători

ISTORIA ' ROMÂNILOR.
şi cumpărători de pe la alte sate
dumi-sale, se râgă a se îndatora
obor, a căruia ar&tare o alăturăm
fora, a se vedeă de Înălţimea „Ta,
nicul nouă ni se parea
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molefsite, iarăși să se apringă
numitul vameş, a se mută la
lângă acestă plecată a nâstră
iar cererea. ce face dumnâ-lui

fi cu cuviinţă,

şi pentru:a: se: păstră

satul
noul
anaStol-

curăţe-

nia satului bine ar fi a se mută oborul la:'acea “margine,ci cum :se
va găsi cu cale de către Înălţimea Ta; aşă so va urmă.—18314' Aprilie: 18:
Barbu Văcărescu Vel Vornic, Scarlat Mihăileşeu, ' Gheorghe Pahar.

nicul.

(Cod. LAXĂ,
—1813

oi

pag. 116.)

Iulie 13. Pitae

E
cătro . Cline6nul

iad

e
cum că -ori 'câte ati .ce-

rut şi aii ar&tat prin tacrirul săi, ce ai dat către Măria sa, chibzuindu-se şi. găsindu-se cu cale, tot s'aii împlini
şi, iatătsă trimite şi
cuviinci6sele porunci către cine se cuvine, ca să se;puc şi în lucrare,

de aceea
cel mai

şi el urmâză a șe. arăta cu osîrdie, şi silinţă de a nu se face

puţin

cusur, ci să. se păzâscă

rile ce până -acum

tâte. cu străşnicie atât nizamu-

de acum
cât şi cele ce vei mai sncâte
s'aii întocmit,

înainte că sunt de trebuinţă să le arăţi către Dumn$lor boeri nazâri
ai lăzăreturilor, ca de către Dumnâlor să se arate 'Domniei mele, şi

precum când

de

milă

slujba ce vei arătă va fi plăcută, vei dobândi

la Domnia Mea. Aşijderea şi ori ce se va întâmpla 'se va socoti a ta
vină şi neînorijire, şi pe tâtă săptămâna să fii dator a merge la spitalul ot Dudesci împreună cu unul din dohtorii, i unul din cei orîn-

duiţi cercetătoriai blei, adecă Iane și vătatul de, aprogi, ca să. cercetezi de păzesce cel de acolo epistat cuviinciosul' nizam, după povaţa

“şi poruncile ce'i sunt

date de către

pe 'carele
boerii nazâri
,

de'] vei

găsi împotrivă, urmând, numai de cât să'l lipsesci din, tr6bă şi să o:
rînduesci pre altul pre care îl 'vei socoti destoinie;' făcând asemenea
urmare şi pentru toți cei-l-alţi slujbaşi ai lăzăreturilor, iar pandurii
ce ţi se va .trimete, îi vei orîndui însuţi în trebuinţele cele arătate în
ce ne-ai dat, şi pentru câţi aii a se orândui dintr'aceştă pân:
tacrirul
ce sunt
duri şi: paznici la spitai, arnăuţi
i acolo să lipsâscă, precum 'şi
cioclilor o să rînduesci a li se pune petec roș de postav pecetluit.
Aşijderea să al6gă și pe acei opt boerinaşi cari 'aii a se orândui prin
plăşile politiei peste epistaţi şi vătășei, pe care să'i arate pe anume
fiind boerinaşi ca să se orînduiască, poruncim şi vou& polcovnicilor

de ciocli i tuturor cioclilor şi tuturor celor.l-alţi slujbaşi câţi vă veţi
afla într'acâstă trâbă a lăzăreturilor, să daţi supunere şi ascultare la

numitul boer

Vel Postelnicul

Radu

Clincânu'la

ori ce: vă va porunci

pentru nizamul trebei, pentru că, ori care din voi se va arăta cu nenu numai a'l lipsi din trâbă, ci
supunere, are voie orinduitul epistat
+

(0oâ,. LXXIV, fila 19).

|

vinei lui, orînduind

|

ie

i
pia

pt

ÎN

altul

pe

o
IER

'

care! va
îti

.

Aa

ON

..

m&sura

vrednie.

..
pa

după

găsi

.

să?l' şi pedeps6scă:

..

ai
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tir
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Anexa pag... 772.—Pitac la dumnelui Vel Pist.. ca să împlinescă suma
cioclilor, adecă 34 până la 60 şi aceştia să se împlinescă
-Dumnâta

o septămână..

de

în soroe

”

că în stâgul polcovniciei de ciocli din „ve-

Vel Vist., fiind

27, porun-

în păr.numai

6meni, iar acum se află

chime ai fost 60 de

.

cim Domnia Mea, ca lipsa de trei-geci-şi-patru ciocli până într'o sp.
tămână,; să se facă negreșşit a se împlini st6gul acesta de 60 de Gmeni
e
Talco pisah gpd—1813 Iulie 1.
(Cod.

fila, 62. v.)

LĂXIV,

“lo Ioan. Gheorghe

Caragea

Primită fiind Domniei
Naziriai lazareturilor,

Voevod

j gospodar zemle .Vlahiscoie.

Mele anaforaua
poruncim

acâsta a dumnâ-lor Boerilor

dumi-tale

Vel

Vistiere,

ca

din

ori-

care breaslă să se împlinâscă făr'de altă zăbavă aceşti lude trei-decişi-şace cioclii, însă silă să nu li se facă,

ci din cei ce vor.voi
de bună

voie a se așegă la acest stg. — 1813, Iulie.18.

„.

(Pecetea gpd.)

-

RS
1, (Cod. LXĂVI, pag. 553)
-

i

a

i

Dea

E

„*- “Vel Logofăt,
Pa

-

Prea: Inălţate Domne

Fiind-că pentru: lude 36cioclii ce sunt lipsă. din suma de 60 ce este
orînduită. a fi, în două rînduri s'aii dat luminată poruncă Măriei Tale,
ca să se d6 spre împlinirea sumei, fiind cea mai mare trebuinţă, căci
făr'de cioclii nică o trâbă nu se pâte întîmpină, pentru care fiind că
ne-ai arătat unii alţii că într'alt chip nu se pâte găsi, fără numai făcând. luminată porunca Măriei Tale; deci ori-ce brâslă va fi adecă
(sutelnici, posluşnici şi slujitori, să-i
iea 'să-i facă cioclii.
De aceea, ne
rugăm Măriai Tale,-de se va găsi cu cale de .către Măria Ta,:să fie
straşnică luminată porunca Măriei Tale de a ni se da aceşti 36 de
cioclii ce sunt lipsă, din ori:ce brâslă va găsi saii din bir, căci cum
gicem, fără .dinşii nică o trâbă nu putem căută, şi cum va fi luminată
aia
|
a
..
.
porunca Mărei Tale.

Radu Golescu Vel Ban, Biv Vel Postelic Şuţu.

Aneza pag. 772.— Hrisovul Bpistatuluă Polcovniciei za cioelii, lo-.
IRI

a

- nache

Chembacce. .

|

|

;: Datoria Domnilor și a oblăduitorilor, stăpânitori de norde. estea
se arătă cu rîvnă, a ajută șia milui pe supuşii săi ce se'pârtă
cu
dreptate

la. slujbă

şi

cu

credinţă,

ca

şi alţii să se îndemne a

fi cu

osîrdie şi cu vrednicie spre a dobîndi milă şi daruri. Drept aceea dar,
fiind-că

nache

credinciosul

Cambaccea,

boerul

Domniei

Mele,

Biv

Clucerul

za Arie,

epistatul polcovniciei za cioelii, în vremea

Io-

trecutei

ISTORIA

ROMÂNILOR

”
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năprasnicei bâle a ciumei
ce ai fost în .leţ :1813, atât.aici- în politia
Bucurescilor cât prin judeţele ţărei, aflându-se orînduit polcovnic al

cioclilor, s'a

ar&tat
cu

slujbă

bună,

plăcută, a căruia slujbă

nu

am

trecut'o cu vederea,ci Pam miluit cu cinul caftanului
ce sai gis mai
sus, și Pam hotărît ca în câtă vreme se va purtă bine să aibă. Epistasia polcovniciei de cioclii statornic, căruia: îi dăm şi acest Domnescul
Nostru hrisov de întărire, de care şi poruncim.a
i se păzi ponturile
a
i
acestea :
1) Acâstă polcovnicie de acum înainte să fie supusă ;dumnâ-lui Vel
Agă, şi nici odată să nu se schimbe în tâtă viaţa sa, făr'de vină vrede
nică şi dovedită prin cercetare... ....
2). Stâgul cioclilor tot-deauna să fie de plin:lude 50, după întocmirea
ce este făcută din vechime, şi lipsa ce. va av6.să împlinâscă. şi toţi
cioclii să fie supuşi

epistatului polcovniciei,

şi unde 'se va audi de nă-

prasnica b6lă (de care să ferâscă Dumnedeii) saii va fi bănuială unde-vaşi, polcovnicul împreună cu ciocliisă vagă cu grabă şi să.mârgă
acolo să caute, să cerceteze și pânăse 'va.alege, să păzâscă a nu'se
întinde molepsirea ; iar găsindu-se adevărat, să: arate Domniei Mele,

a spune în faptă nizamurile şi mijlâcele cele cuviinci6se de paza și cu-

răţeniaşi toţi cioclii aceştia purureaşi în t6tă vremea să fie nesupăraţi atât de:rîndui dăjdiilor vistieriei cât şi veri de alte angarale vor

eși pe an de la vistieria Domniei Mele, atât în ţară cât şi aici în politie.
3). Toţi vătăşeii mahalalelor să fie datori a face cercetare în tâte
dilele prin

tâte caseleşi când 'se va întimpla

b6lă bănuitâre, cu grabă

să reportuiască la Epistatul aceștii polcovnicii, şi Epistatul îndatăsă

mârgă,

să cerceteze

după

orînduiala: și povaţa

ce are, şi aceşti vă-

tășei să fie datori a'şi păzi slujba lor, de a da raportulşi
orînduiala lor.
după iei
tîmplărila zabiţii polit

de alte în-

4). Epistatul polcovniciei întru slujba sa, să aibă în tOtă: vremea
16fă orînduită pe lună câte taleri 100, după cum ai avut şi până acum,.
care acâstă 16fă să i se păzâscă şi să i se dea tot-deauna nelipsit,

dela.

DR

i

.....

Poruncim Domnia Mea, şi ţie orînduitule Epistat, ca după cum te-ai
purtat până acum, asemenea şi de acum înnainte să te-porţi cu credinţă şi silinţă şi făr” de cusur întru î6te, căci de te vei arăta împo-

un catahrisis, nu numai
trivă următor.şi te vom dovedi că ai făcut
că vei fi lipsit dintr'acâstă slujbă, şi altă dată nu te vei mai învred-

nică, ci încă te vei'şi pedepsi după măsura vinei tale;şi pentru'a
se păzi acâsta tot-deauna ca un lucru folositor obştesc, am adeverit
cu însăşi Domnâsca Nâstră iscălitură şi pecete, i cu
hrisovul acesta

credinţa prea iubiţilor Domniei Melefii Gheorghe Caragea Voevod,
Constantin Caragea Voevod, martori fiind şi dumnâ-lor cinstiţi şi creDomniei Mele: pan Radu Golescu
ai. Divanului
dincioşi boerii veliţ
i.
Vel Ban, pan Gheorghe -ArCreţulescu
Constantin
pan
Vistier,
Vel
ohiropol Vel Ban.Epistatul Spătăriei, pan Barbu Văcărescu Vel Vor
nic de țâra-de-sus, pan Constantin Bălăceanu Vel Vornie de ţera-dejos, pan: Mihalache

Manul

Vel

Vornic

cici Obştirilor, pan Grigorie Băleanu

de

ț6ra-de-jos,

epistatul

Vorni-

Vel Vornical treilea, pan Teo-

VA,

960

DRECHIĂ! -

dorache Văcărescu Vel Vornic al patrulea, pan Iordache.Filipescu Vel
Logofăt de ţ6ra-de-sus, pan Scarlat Grădiștenu Vel Logofăt de ţâraza obiceiuri, pan Grigorie
de-jos, pan Fotache' Ştirbeiii Vel Logofăt
Vel Vornic al politiei,
Filipescu
Alexandru
pan
Hatman,
Vel
Ralea
pan Iacovache Vel Postelnic, pan. Atanasie Hristopolu Vel Logofăt
al streinelor pricini, pan Alexandru: Ghica Vel Clucer, pan Costache
Bibica Vel Căminar, pan Nicolae -Şuţul “Vel - Comis și. ispravnic, pan
Iordache Filipescu Vel Logofăt de ţera-de-sus, şi s'aii scris hrisovul
acesta întru al treilea an dintru întiia domnie a Domniei Mele, aici
în 'oraşul 'scaunului -Domniei Mele Bucuresci,
Domnului Dumnegeii şi Mântuitorului nostru

16, de: Nicolae Logofătde divan.:

(Cod.

în anii: de la nascerea
Isus Hristos,—1815 Maiă

N

a

LXXyIII, fila.215 v).

An. pag. 773.—Pitac ia Vel Postelnie cpistatul cămărăşiei, cu să dea po-

vuncă

starostea de ovrcă şi hahamii tuturor ovreilor, ca să facă şi
ei pază ferirei şi curăfeniei pentru. bla ciumei.
-boerule

„. Cinstite

şi credincios

duirei de

năpraznica bâlă,

al

Domnici

Mele, dumnâ-ta

Biv. Vel

Postelnice epistatule al Cămărăşiei, paza şi curăţenia a pururea este
iar mai vîrtos într'acâstă vreme azmrefolositâre celor ce o metahirisesc,
cea mai întiiu nădejde după Dumnedei

nu-

mai acesta este mijlocul cel trebuincios spre întâmpinarea,şi dezrădăcinarea acestui r&ă, precum şi Domnia Mea cea. mai înțiiii îngrijire
acâsta o avem ca să 'se păzâscă, adecă curăţenie şi ferire între toţi cei
ce lăcuese aci în politie ca cu toţii să fie apăraţi de zmreduiala aceștei
bâle, fie măcar de ori-ce n6m şi trâptă, şi precum Domnia Mea după
- a stăpânirei

şi a oblăduirei.

datorie,

avem

acâstă

îngrijire

şi dorim

fericirea tuturor de obşte, asemenea și mai .cu adaos încă se cuvine
şi este dator fieş-care înparte de a avea paza cea putinci6să pentru
întregimea sănătăţei sale, vedem însă atât 'din audire cât şi din ra:
porturile ce ne vin pe tâte gilele de la orînduiţii epistaţi ai lăzăreturilor, că cea mai multă zmreduire se întâmplă între ovrei şi pricina
nepaza,
negreşit se cunâsce că nu este alta de cât numai necurăţenia,

şi. unele obiceiuri, ale legei lor, care pricinuesc amestecare între cei
sănătoşi cu cei bolnavi, şi neferirea unora de către alţii şi cu acâsta,
fă de nici un cuvînt păreri ale lor, pricinuese. nu numai vieţei lor
primejdie, ci. şi obştiei celor-l-alți lăcuitoră ai politiei, în cât pote să se

încuibeze şi să se înmulţâscă (ferâscă Dumnedeii) acest răit al zmreduelei şi că măcar. că Domnia Mea, am puteă face prea cu în.esnire

îndreptarea şi cuviinci6sa tămăduire al acestui răi, ce se pricinuesce
din .nepaza şi necurăţenia lor, scoțându-i afară pe toţi din politie, dar

pentru căci şi pentru a lor bună petrecere şi stare asemenea îngrijim şi dorim, ca şi pentru acelor-l-alţi supuși aă noştri, fără câtuși
de puțină

osebire,

nu voii

a-i obidi întru

nimic, ci încă pohtim

ca și

ci să fie mângâiaţi la o aşă întîmplare și ajutoraţi la cele ce sunt
prin putinţă, precumşi rugăciunea lor. ce n6-aii. făcut de a li se face
covergi osebite, pentru cei ce sunt zmreduiţi, priimindu-o Domnia Mea
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am şi poruncit de s'au făcut la locul orînduit precum dar noi nui osebim

din cei-l-alţi supuşi ai noştri, asemenea şi ei sunt datori a fi următori la
acestă întîmplare - a nizamurilor, ce sunt date întocmai ea şi cei-l-alţi,

adecă, îndată

ce se va bolnăvi vre unul din ci, (măcar de ori ce bâlă..

să fio dator
la

prin

Epistasia

vătăşelul

Casei,

acei mahalale

lăzăretului,

ca

a da

să'i facă

de _scire numai

cuviinci6sa

de cât

cercetare

cu

urmarea ce este dată și cei sănătoşi cu cel bolnav 'nici într'un chip
amesticare să nu aibă, nici trăind nici de va muri de năprasnica b6lă

(lacuă) îumuri

şi altele, asemenea tot-deauna prin casele lor spălându-se

şi curăţindu-se adesea; de aceea poruncim dumi-tale ca prin starostea
ovreâscă și prin hahamii lor, să li se poruncâscă cu străşnicie tuturor
ovreilor, ca de acum înainte să urmeze și ei a face pază, fericire, şi
curăţenie în cât le. va fi prin putinţă, precum mai sus am dis, lăsând

de o parte

acele ale .lor.păreri ca unele ce sunt făr” de cuvînt şi obştiei

vătămătâre, căci împotrivă: urmând şi de acum înainte, siliţi vom fi de.
a-i scâte pe toţi afară din politie. —1813 Iulie 29.
”
|

Pecetea gpă.)
(
- sp)
(Cod. LĂNIV,

«dn. p.

773.— Cărţi

-

Vel

fila 74.)
legate

|

Logofăt.
Da

la tâle judeţele şi la caimacam pentru niza-

“mul

de băla ciumei.

o

i

,

: Dumnâ-vâstră

ispravnicilor

trebuinci6să într'acâstă
n6sce,. pentru că puteţi
scăpare şi mântuire a
mei și măcar că firesc
se păzi

de

primejdie,

paza

cea bună

pote

să nu

lipsei, tăcând

ot

sud.

. . . . sănătate.

dar fiind-că

pâte' să întimpine

prostimea

norodului,

este de

nesocotind

primejdia, din ușurința

sait neşeiind cât este de iute năprăsnicia

facă paza

Cât

vreme paza şi curăţenia înşi-vă o puteţi cudice, că asâsta esto după: Dumnedei singura
norodului de primejlia năprasnicei bâle a: ciulucru este la omenire tot-deauna a se feri şi a

şi ferâla ce se cuvine,

că

minţei lor a

aceștei: bâle,

şi dintru a unora
ca aces-

tora pricini să se întindă rbul acesta mai mult.De aceea dar iată printwacâsta, straşnic vă poruncim Domnia Mea, caîn minutul ce veţi simți

vre-o acest fel de întîmplare a molifselei de ciumă, veri la ce sat sau
parte.
de loc a judeţului dumnâ-vstră, numai de cât făr” de a pregeta
câtuşi de puţin,să vă sculaţi înși-vă unul. din dumnâ-vostră să mer.
geţi

acolo

în

faţa
locului,

unde

îndată

scoțând

pe

cel

bolnav,

cum

şi

pe cei dintru. o casă cu dînsul, să'i puneţi în locuri curate, nu lipiţi,
ci departe unul de altul; aşijderea şi pre cei ce veţi dovedi că sunt
cu adevărat molipsiţi sait: supt bănuială de molefsâlă, să'i așegaţi iarăși la locuri curate şi iarăși asemenea ne lipiţă unul de altul, iar casei

aceea îndată sâ'i dați foc să ardă până în pămînt cu tâte veri ce vor

fi într'însa şi. apol 'să orînduiţi trei cord6ne, unul adecă să încungiure.
pe cel bolnav şi pe cei cu dînsul dimpricină, altul să înconjure_pe
cei molipsiţi, iar altul să înconjure tot satul acela unde (ferescă Dumnedeii) se va întîmpla moleis6lă, ca să nu se lase nică. de cum a face
adunare şi lipiciune nici bolnavul şi ai săi cu cei-l-alţi molefsiţi, cu ceiV. A. Urechiă.—Tom.

X, —Istoria Românilor,

,

61

ep)

. A. ORECHIĂ

-

l-alţi săteni ce vor fi curaţi, nici pe acei săteni să nu'i lase a intra acolo

acestea, să daţi straşnică poruncă atât sătenilor

înti”acel sat, şi pe lângă

cum şi păzitorilor, ca necontenit să facă fumuri de gundie în tte părţile
cum şi adese scălaături şi spălături și priminele, îngrijind dumnâ-vostră
de a le înlesni şi cele de trebuinţa hranei lor. Deschide-vă-ţi ochii, nu
cum-vaşi din amelia dumnâ-vâstră să se întingă răul acesta mai mult,
căci atunci încredinţaţi să fiţi; că aveţi a cerea o neobicinuită pedâpsă,
care nu o nădăjduiţi, pentru că acest fel de vinovăţie se pote socoti
asemenea

cu uciderea

de

6meni;

şi fiţi sănătoşi.—1813

Cavte de nizam pentru

Iulie 30.

ciumă.

Zemle Vlahiscoie. Fiind-că Domnia Mea a pururea având purtare de
grijă pentru bună starea și petrecerea a tuturor lăcuitorilor de obşte,
n'am. lipsit a pune în faptă tâte ce s'aii cuvenit spre odihna lor, dar
cu multă durere de: inimă vEdând Domnia Mea, că năprasnica bâlă
ce s'aii încuibat se împrăsciază prin sate, molefsindu-se unii de
la alţii făr'de nici o pază, iar mai vîrtos molefsindu-se vre-o câte-vă
sate, nu s'aii pus în lucrare câte se cuvin spre paza şi curăţenia celorl-alte, găsindu-se mai vîrtos şi 6meni morţi pe la drumuri, carii cu
multă discolie şi cu trecere de vremi, abia s'aii îngropat, asupra căreia! pricini, chibzuind Domnia Mea a pune în bună orînduială, şi so-

cotindu-o' cea mai înfîii tr6bă, până se va milostivi Dumnegeii să
o'rădice de-asupra norodului acâstă năprasnică bâlă, orînduim în judeţul Ilfovului pe sluga Domniei Mele Ioniţă, polcovnicul de judeţ, a
căreia datorie este acâsta, adecă mai întiiii
să iea t6te povăţuirile şi
pliroforia de la dumnâ-lor ispravnicii judeţului, şi după acâsta la t6te

satele câte sunt molefsite, să mârgă însuşi să dea nizamul cel cuviincios, osebind pe cei bolnavi la loc ferit şi puindu-ie paznici a nu
se amestecă cu cei curaţi şi având doi cioclii sub zaptul săi, ca ori-

câţi se va întîmplă a muri de acestă năpraznică bâlă să puie să-i îngr6pe, spre a nu se face mai multă amestecătură. Aşijderea ori în ce

câs va luă scire, oră de la dumnâ-lor ispravnicii judeţului sait de la
zapeiii plăşilor, că s'ait mai întimplat vre-o zmreduire la vre-o parte
so va întîmplă

de

loc, să alerge

acest fel de primejduiri în poporul vre-unei căpitănii,

să

aibă

luă

voie

a

numai
de

decât

să dea

nizamul

la acea: căpitănie

cel cuviincos,

şi

când

câte un slujitor sait doi,

ca

să-i orînduiască paznici asupra celor molefsiţi, pentru care poruncim
Domnia Mea vout slujitorilor polcovnicesci, ca să daţi t6tă supunerea
şi ascultarea numitului polcovnic, cât şi vouă căpitanilor de pe la căpitănii, să fiţi întoemai următori a da slujitori de pază unde va fi de
trebuinţă, căci întralt chip urmând, vă veţi pedepsi straşnic de către
Domnia Mea. Poruncim Domnia Mea și ţie orînduitule poleovnic, să teporţi
cu t6tă osîrdia asupra asestei trebi şi când se va cunâsce nizamul, că
se face' cu bună orînduială spre paza şi curăţenia judeţului vei fi împărtăşit

cu mila

Domniei

Mele, iar întralt

chip

urmând

şi

ne-împli-

nind f6te datoriile tale, să scii cu hotărîre că de pedâpsă nu vei scăpă
— 1813, Septembre 17.
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Aneza pag. 737 Publicaţii la tgte judeţele
pentru
G Sc. îngropa

Dumnâ-v6stră

a augi

Domnia

dumnâ-v6stră

morţii

ce mor: pe drumuri

nizamul
î câmpuri.

ispravnicilor ot sud . + „ sănătate.

Meai:de

la

multe

obraze

cinstite,

Volei de

Cu mirare ne fu

că aicia în judeţul

mor mulți 6meni de năprasnica b6lă a ciume
i, unii prin
câmpuri îi drumuri Şi prin
o cercetare saii îngrijire din partea isprăvnicaalte locuri, carii făr'de nici
tului stati năpustiţi- morţi,
câte patru cinci dile și pe cei mai mulţi îi mânâ
(lucru cu totul împotriva omenirei Şi nesuferit ncă cânii şi alte jigănii,
căci după ce printr'atâtea porunci ale Domniei la audqul Domniei Mele)
Mele ce vi s'a trimis
sunteți povăţuiţi pentru îngrijirea ce se
e a aveaâ spre paza i
ferirea satelor şi curăţenia lor câţi se vor cuvin
întâ
potrivă vedem, că cu totul aţi lăsat acâstă trbă mplă a se zmredui. In
la amelie și nebăgare
de sâmă (care într'acâstă vreme este cea mai
delicată), făr'de a socoti
că cea mai dîn'tâiii datorie a unui dregător este
a se osîrduişi a însate alţii preste

griji de cât tâte altele spre cele ce privesc paza
sănătăţei lăcuitorilor,
pentru care şi nu puţin ne-am turburat Domnia
Mea asupră-vă. De
aceea și acum cu strășnicie vă poruncim ca îndat
ă ce veţi primi acâstă
domnâscă a nâstră poruncă, numai de cât să daţi straş
porunci și povăţuirila toţi zapeiii şi alţi sluşbaşi, unde trebuinţa fiind nice
să orînduiți inți”a:
dins şi din boerinașii judeţului prin tâte plășpe
la e,
il
veri ce sate molefsite şi făcând amărunte cercetări, pe cei ce vor găsi
zmreduiţi de acâstă

năprasnică

b6lă, îndată pe toţi aceia

cu

câți

se vor

.află împreună
amestecați, să'i deosebâscă adecă din sat la 0 parte
, supt pază, cu.ur:
mare întocmai, după cuprinderea Domnescilor nâstr
e porunci, ce vi s'au
trimis, iar unde se va întâmplă a se găsi Gmeni morţi
, nici de cum să

nu ŞEgă neîngropaţi, ci veri prin sate, ori pe câmpuri, sai pe
drumuri:
de se vor
află, să daţi strașnice porunci ca un c6s măcar să nu rămâ€
,
ci făcându-se gropi, să tragă
pe cei morţi cu căngile 'de a'i aruncă
întronsele şi să dea apoi pămînt peste ei ; ci dar de acum înain
te făr”

de a mai aştepta altă poruncă

întoemai

împotrivă

următori, căci de va
urmare

dumnâ-vâstră,

şi

a Domniei Mele, pentru acâsta să fiţi

mai veni

întâmplare,

una

la audui 'Domniei

ca

aceea

se va

da

osândă

amelia

să sciți cu hotărîre, că atunci ca nisce vrășmaşi omeni-

rei și neînţelegători poruncilor şi povăţuirilor

în mare

Mele "vre-o:

socotindu-se

şi pedâpsă, urmând

de către

dumnâ-lor

toși
— 1813
.
. Octombre 9.
(Cod. LĂAXIV, fila S9 »,)
Idem.— Pitae la
e

stăpânirilor, „veţi cădâ

către acâsta şi povăţuirilor ce vi

boerii 'naziri af lazaretului,
şi fiţi sănă-

.

:

,

a,

Vel Spătar şi da. Vel Agă ca să nu mai caule
judecăţi de acum înainte.

_ Cinstit şi eredineios boerule al Domniei Mele, dumnâta Vel Spătare,
adunarea

de norod mult la un loc într'acâstă vreme a întâmplării de
năprasnică b6lă fiind cel mai primejdios lucru, se cuvine a fi poprită
pentru care pricină şi judecăţile din porunca nostră s'aii poprit de ,a

nu

V. A. URECIIIĂ
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se căuta;

de

şi dumitale, că de

poruncim

dar

aceea

acum

înainte

pricini de datorii să nu se mai caute la Departamentul Spătăriei,i la
cei-l-alţi zapeii ce sunt supuşi Spătăriei, afară numai de pricini englimatică, care și acelea numai de cât să se trimiţă la departamentul de
să se cauta

criminalion, ca acolo

iar la. gro-

şi să se ţie la închis6re,

sul Spătărici ori datorii şi altele câţi se vor îi ailând acum închişi
pentru pricini de.asemenea, bez englimatică, să se slobâză numai de
cât dându-se în chezăşie şi alţi să nu se mai aducă la închis6re pentru
pricini care nu vor fi englimatică, până când va da Dumnedei să. ostie
i,
acâstă. bâlă, 'Tolco pisah gpd.—1813 August 5..
|
|
"(0od. LĂAAIV, pag. 78v.)
Asemenea

1dem.—Pitae

s'ait făcut şi. către

către

o

Dumnâlui

Vel Agă.

Vel Agă ca dupe Botezu Domnului să se

începă a se căuta judecăţile.
-- Io Ioan

Gheorghe

Caragea .Voevod.

_ Dumnâta Vel Agă, pricina pentru care încă de la Iulie trecut am
poruiicit Domnia Mea judecătorilor de.a nu mai căuta judecăţi, este
următârea bâlă a ciumei, precum tuturor este sciut, având nădejde că
doâr'va ostia, ca să

nu

se întâmple

zmredueli

din adunarea

celor ce

aii' pricini de judecăţi, dar fiind-că vedem că b6la nu ostiază şi pricinile:de judecăţi se înmulţesc, nu găsim cu cuvinţă a se mai prelungi apraxia, ca să nu pătimâscă norodul şi dinir'acâsta. i de aceea |
poruncim dumitale,

acest depertament
gile pe săptămână,
judecăţile să nu se
mai ipotesiarii cei
(Cod. LĂXIV,
Asemenea
a căută

ca după

următârele

sfinte

sărbători,

să înc6pă

şi

al Agiei să caute pricinele de judecăţi, adecă două
îngrijind ca înăuntru.în casă unde au a secăută
facă mai niultă adunare, nică să fie alţii, fără nuce se judecă. 'Tolco pisah gpd.—1814 Ianuarie 4.
fila 98).
|
ME

pitac s'aă făcut şi la Spătar şi la tâte depertameniurile, de
|

a

a

judecăţi.

An. p. 774.— 18183 August. 2— Pitac către dumnâ-lui Vel Spătar, că pen"tru pricina molifselei

cerând

norodul

cu răvaşele ce se daii de drum

a eşi afară pentru

curăţenie,

şi

aii luat Măria Sa pliroforie că se face

mai multă amestecătură, de aceea ai poruncit, Măria Sa, ca să fie
slobodă Gmenii a'şi scâte familiile şi calabalăcurile afară fără răvaş,

însă nevestile și copii, iar stăpânii să nu iasă,şi pe la străji să orînduiască 6meni cinstiţi și credincioşi, că să iea numai în scris cine este?
și cine ese? şi să aducă raport la Spătărie pe fieș-caro gi, să se îe-

râscă dar de a nu cere cu vre-un cuvînt-parale sail alt ceva.

(Cod. LXĂTV, fila 79)

i

.

-

e

:

.

.
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.
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An. p. 774—Dumnâ-v6stră ispravnicilor ot sud ..... sănătat
e. Fiindam. dat Domnia Mea voie familiilor de aici din domnâs
ea
n6stră politie a Bucurescilor, de a eşi pe afară prin ţâră spre
ferirea
și paza do următârea năprasnică bâlă a ciumei spre a se mai
rări
din
că acum

suma norodului din politie, iată întradins vi se dă de scire
şi:vă
poruneim, atât înşi-vă să fiți cu mare priveghere, cât şi zapciil
or de
prin plăși, să le daţi straşnică poruncă, ca asemenea să priveg
heze
şi ci precum şi preoţilor, părcălabilor i caimacamilor de prin tâte
sa-

tele, să li se poruncâscă a

fi şi ei cu toții deştepţi, ca ori cine se va

întîmplă, ori din Bucuresci, sati din altă parte să mârgă la vre-un
sat, spre ședere, numai de cât să dea scire zapeiilor, ca să vie acolo
în sat, şi mai întîiit să cerceteze pe cei veniţi de sunt cu toţii sănătoşi,
Şi apoi descărcându-și şi tâte calabalâcurile să le pue de o parte afară
din sat, ca să le acrisâscă o di două şi așa să intre să se așede întwacel sat, sai de va lipsi zapeiul departe de acel sat, să aibă a face.
"acâstă urmare însuşi preotul cu părcălabul i căimăcamii, iar întîimplându-sc,

ferâscă

Dumnedei,

a fi vre-o unul

dintr'aceia

bolnavi,

pe

de

o

parte să nu'i îngăduiască a intră nici de cum, nici unul din ei în sat,
şi pe de altă parte să le puie paznici, slujitori, ori din săteni.
pe împrejur, de a nu lăsă să aibă vre-un amestec cu cine-vași, sai a mer-

ge la alt sat şi îndată

să dea de scire la isprăvnicat, ca să

trimiţă

a le face amăruntă cercetare de ce bâlă pătimesce acel bolnav şi când
se va dovedi, făr' de câtuşi de puţină bănuială, că este altă bâlă,
atunci să aibă voie a intra să ş6qă întwacel sat, iar dovedindu-se că

acel

bolnav

bănuială,

mai după

pătimesce

atunci

de acâstă

să'i depărtaţi

năprasnică

bâlă,

povăţuirea ce vi s'aii dat prin osebită

Mele, ce vi s'aii trimis

și curăţenie

a judeţului;

mai

orică

este

măcar

cu totul la acel sat, şi să urmaţi întoc-

deunăzi,

pentru

poruncă

cuviinci6sa

a Domniei

pază, ferire

deschide-văţi însă ochii, şi făr” de pregetare,

să aveţi neadormită -privighere, în di și în n6pte, pentru acâstă r&utate ca nu care cum-vași întîmplându-se (ferâscă Dumnedeii) la. vreun loc, să o lăsaţi a se încuiba și ase înrădăcină în judeţ, căci atunci
să sciți că veţi fi supuşi la groa răspundere, întocmai ca nisce voitoră
ai obștescei primejdii, şi fiţi sănătoşi.—1813 August 2...
-..
:

-(0od.

LĂĂIV,

fila: 77 v)

1dom.—Iă 16 Gheorghe

Caragea

i

N

e

Vocvod îi gospodar zemle

Vlahiscoie:

_Dumnâ-vâstră: boerilor nazâriai Casei lăzăretului, fiind-că sudiţii
chesarocrăescii curţi ce se află lăcuind aici în politie aii făcut rugăciune Domniei Mele, ca să aibă voie

de a'şi face pentru ci osebit lazaret

Cernica
între schitul
de 'năprasnica b6lă a. ciumei
,

şi între si. Pante-

leimon, unde aii fost mai nainte lăzăretul aceștei bâle, avîndu-şi ciocli

ai lor şi iarăşi cu a lor cheltuială să împlinescă t6te trebuințele acelui
lazaret, am primit Domnia Mea rugăciunea lor și lo dăm acestă voie,
după mijlocul ce se arată mai sus de a'și face lazaretul, însă nu la
acel loc, ci decindea peste apa Colentinei împotriva Filaretilor, ca să
fie mai departe de spitalul Sf. Pantileimon; poruncim însă să aveţi
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îngrijire

de a nu

se

tăinui

vre

unul

din

ei

zmre-

duit aici în politie, ci ori în ce parte de loc se va întîmplă a se zmredui
vre-o

unul

dintr'aceşti

sudiţi

aici în politie,

îndată

să se dea de scire

cinstitei agenţii, ca să deă nizam orînduiţilor ce vor fi asupra lazaretului, ca numai de cât să-l rădice spălând şi afumând acea casă, după
poruncile ce sunt date. 'Tolco pisah gpd. — 1813 Septembre 4.
(Cod. LAXIV, fila 85). :
|
Idem.—Pitac către mitropolitul de a face osfeștanie.
Prea Siinţia Ta Părinte Mitropolite, după creştinâsca n6stră datorie
fiind povăţuiţi. a pururea să, năzuim către cele sfinte spre isbăvirea
de ori ce primejdie, de aceea să îngrijiţi Prea Sfinţia 'La, ca poimâne
Duminica viitâre, să se facă osfeștanie la sfinta mitropolie cu sfîntul

“lemnşi cu

sfinte

mâşte

în

vase

mari,

cum

ar

fi două

trei tocitori

şi apoi să se aducă preoţii de prin tâte mahalalele. ca tuturor să li
se dea în câte un vas maro dintr'acea aiazmă, dându-li-se şi poruncă
ca să o împarţă fieş-care prin t6te casele enoriei sale de a le stropi
tot-deauna stăpânii lor. 'Tolco pisah pd. — 1813 Septembre 19.
(Cod. LXĂIV, pag. 87).
|

Idem.
— Dou€ pitace asemenea, unul către dumne-lui Vel Spătar
şi altul către Vel Agă pentru curăţitul caselor celor molifsile numai,
„dar nu după cum scrie pitacele, fiind-că aceste pilace s'a prefăcut şi în urmă S'at făcut altele, însă casele boe„rescă ce vor fi molifsite şi acelea să se spele.
Jo Ioan Gheorghe Caragea Voevod

i gospodar zemle Vlahiscoie.

- Dumnâ-ta Vel Spătare, fiind-că cu mila lui Dumnedeii aii început
a merge spre scădere bâla ciumei și nădăjduim cu ajutornl sii a lipsi
cu totul, de trebuinţă și folositor lucru este ca tâte casele să se spele,
să -se afume, să se aerisâscă, şi să se curețe precum şi lucrurile ce
vor fi într'însele, de aceea și poruncim, ca împreună cu 6menii Casei

lăzăretului,

ce într'adins

sunt

orînduiţi pentru

acest sfîrșit,

să

orîn-

duesciși dumnâ-ta zapcii spătăresci, ca cu toţii să âmble din mahala
în mahala şi din casă în casă, (bez casele boeresci) şi să îndemneze
pe toţi stăpânii aceia îndatorându-i, ca cu voie şi făr' de voie să-şi
curețe casele i lucrurile din casă spălându-le, afumându-le şi aerisin-

du-le până la cel mai mic lucru, iar casele acelea carele vor.fi lipsind
stăpânii şi vor fi închise să se deschidă de către orînduiţii Gmeni ai

casei, faţă cu zapeiii dumi-tale i zapeii agiesci, fiind-că asemenea poruncă s'au făcut şi către dumn-lui Vel Agă și mai întâiti făcându-se
catagrafie de tâte lucrurile ce vor fi într'însele, să se curețe şi acelea
cu asemena urmare „precum mai sus se arată şi apoi puindu-se la loc
prin case să se pecetluiască acele case cu pecetea Casei, ia spătăriei
Şi Agiei;

la care

acâstă

urmare a curăţeniei caselor sai

scris osebit şi

prea sfinţiei sale Părintelui Mitropolit,.ca să orînduiască şi prea sfin-
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ţia sa pe protopopii plăşilor politiei de a âmbla împreună,
sfătuind pe toţi acci stăpâni ai caselor şi având lângă duhovnicesce
sinele şi cărţi
de blăstem, ca unde va fi trebuinţă să se cetâscă
într” augul proştilor
dintre l&cuitorii mahalalelor, de a fi următori cu toţii să-și
curețe casele

şi să nu tăinuiască cine-vaşi vre-un lucru molefsit,
cari protopopi să
fie faţă şi la deschiderea: caselor,
i la catagrafia lucrurilor acelora ce
lipsesc stăpânii, ca să nu rămâie câtuşi de puţină bănuia
lă de vre-un
sieterismos despre nimenea. Tolco pisah gpd.»
Da
.
Asemenea pitac s'aii făcut și către mitropolit, ca să. orîndu
iască Și
pe protopopii plăşilor a fi de faţă la deschiderea caselor,
având în
mâni şi carte de blăstem asupra acelor proști.
|

Acest pitac s'aii prefăcut şi s'aii. făcut ca numai casele. cele molefsite să sc curețe și să se spele, cum şi casele boeresci cele: molefsite
arătându-le acest pitac asemenea să fio următori,
i
fila 101»):
(Cod. LĂXIV
Idem.

I& Ioan

Gheorghe

Cinstiţi şi crepineioși

boerilor

Caragea

Voevod

ai Domniei

îi gospodar.

Mele, dumnâ-vâstră

Na-

zirilor ai lazareturilor în faptă vă este cunoscut cu câtă fierbinţială
suntem porniţi şi cât ne osîrduim (având cea mai întiiti nădejde de la:
Dumnegeeasca milostivire) spre a desrădăcină, sau măcar a împuţină

după

a omenirei putinţă, acâstă primejdi6să b6lă, ce din roă norocire

sai ivit şi s'a încuibat nu numai aici în politie, ci şi afară prin ţâră;
nu vă rămâne nici o îndoială, că Domnia Mea acâstă îngrijire o socotim (precum se şi cuvine): una din cele mai întîi datorii. ale Domnescii N6stre oblăduiri, în cât cu deplină încredințare, de asemenea

fierbinte osîrdie am ales

pe

dumnâ-vâstră

ca pe nisce boeri bătrâni

iscusiţi şi făr'de pregetare, mulțămiţă fiind alegerei ce am făcut şi vam
însărcinat cu priveghierea şi îngrijirea săvîrșirei tuturor mijl6celor, ce
sunt do trebuinţă şi folositâre pentru desrădăcinarea răului, atât cele

ce înşine

nouă

ni

s'au

s'ău chibzuit

vâstră

sub

buincioşi

părut a

fi trebuinci6se,

cât

şi se vor mai chibzui, precum

ascultarea

şi oteârmuirea

și cele ce de dumn6-.

şi slujbaşii cei tre-

dumnâ-vâstră,

s'aii orînduit

în scurt tâte chibzuirile dumnâ-vâstră cari privesc asupra

Mele, suntem şi Domnia

la audul Domniei

aii fost și vor fi primite

şi

aceștei trebi,

Mea bine încredinţaţi că tiGte acelea: ce le-aţi pus şi le veţi pune în
lucrare, cu deplină silinţă, fiind de sine. îndemnați, ca. pentru un sfârșit
şi obştiei în parte f6rte folositor și în potrivă i6rte cumplitşi vă-

tămător : dar scim iarăşi, că firesc este la omenire a

linţa

şi cu

destulă mâhnire

a sufletului a conteni

i se împuţină si-

de osteneli, când sfîr-

şitul pentru care se silesce şi se orînduesce vede că nu-l dobîndesce
și nu este de mirare să fi pătimit dumnâ-vostră "vre-o acest fel de ostenire a

silinţei, văgând

spre crescere

că bâla

nu

numai

nu

și că ostenelile vă sunt zadarnice;

ostiază, ci încă

merge

vrednică este în adevăr.

o acest fel de nenorocire de a pricinui mâhnire la ori-ce inimă simțitâre ; iar. mai vrednic este de laudă, când nescine într”o astfel de.

întîmplare aflându-se, nu va căd6 la desnădăjduire, căci cu acâsta nu
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numai lui. își pricinuesce scârbire, ci și fierbinţială slujbaşilor celor ce
aştâptă a av6 pildă şi îndemnare a sa nepregetare dindi în di se
stinge şi se rtcesce, de aceea și suntem bine nădăjduiţi, că mai cu de:
adinsul veţi îmbrăţişă de acum înainte silinţa și osîrdia, având şi pe

înșine Domnia Mea întru t6te ajutor şi că făr de pregetare nu veţi conteni împreună de a vă chibzui şi a lucră din t6tă virtutea, tte cuviinci6sele mijlâce câte sunt putinci6sela omenire, lăsând pe cele peste
putinţă la Dumnegeiasca pronie, ca să le. împlinâscă ori-cum va voi

a.sa iubire de Gmeni
(Cod.

LXĂIV,

şi părintâsca -milostivire. —

pag.S0

v.).

1813, Septembre

9.

a

"an, p. 775. Pitac la mitropolit şi la bocrii halea şi mazilă pentru .
a pune la orîndatială vre-un mijloc ' de năprasnica VOlă a ciumei.
J& Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod i gospodar

zemle Vlahiscoie.

Prea Siinţia 'Ta Părinte Mitropolit şi dumnâ-vâstră Voliţilor boeri haloa
şi mazili, prisos socotim a fi ca să vă arătăm câtă rivnă și cât de mult
dorim, de a vedeă izbăvirea norodului domnescei nâstre ţări de urmăi6rea năprasnică b6lă, fiind obștâscă acâstă rîvnă și durere; lăsăm
iarăşi a dice măsura silinţei ce dintrun început am arătat şi arătăm,

nu numai după a domnescei n6stre oblăduiri, ci și după a iubirei de
Gmeni. datorie spre dezrădăcinarea acestei bâle şi spre mângâerea, i
căutarea

acelor

ticăloşi bolnavi

de la spitalurile

ot

Dudesci,

fiind

şi

acâsta de toţi vădută şi netăgăduită în vreme ce tâte mijlâcele câte
înşine le-am socotit şi câte ori carele din dumnâ-vâstră ne-aţi arătat
a îi cuviinci6se şi trebuinci6se, n'am încetat de a le pune în lucrare; cu
destulă însă întristare a inimei vedem, că nici bâla nu contin€ză şi bolnavii
pătimese în două chipuri: fiind lipsiţi de îndestularea celor trebuinci6se spre căutarea şi mângâerea lor, după adesele cercetări care necontenit facem Domnia Mea în feluri de chipuri la spitaluri. Acâstă
dar selbatecă ticăloşie şi cumplită primejdie a. omenirei şi mai vîrtos
a celor ce pătimesc, ne mai putând a mai fi suterite tuturor de obște
fieş-căruia in parte şi necuviindu-se în cât este la putinţa omenâscă
a fi trecută

cu vederea,

nu

este îndoială

că toţi suntem

datori

a face

cuviinci6sa îngrijire a chibzui cele folositâre, şi a arătă putinei6sa silinţă cu ori-ce mijloc cuviincios, mustrându-se fieş-carede al iubirei
de Gmeni cuget va socoti. Drept aceea poruncim Domnia Mee, ca făr'
de zăbavă adunându-vă cu toţii la un loc, pe de-o parte să daţi de
scire şi cetei neguţitoresci, ca unii ce şi ei sunt împreună cu obştea
pătimașă a se adună și ei între dînşii din cei mai bătrânii polipticoși cu

bună

chibzuire

şi cu temere

de Dumnedeii

şi

chibzuind

ce

mijlOce metahirisindu-se şi ce orînduială păzindu-se sar pute şi bâla
să conteneze, ori să se împuţineze, după a omenirei putinţă şi acei

pătimași

bolnavi

ot spitaluri

să-și

aibă

cuviinci6sa

căutare

şi

mân-

gâere, să vă dea părerea lor în scris, şi pe de altă parte făcând osebit
Și prea sfinţia ta i dumnâ-vâstră asemenea chibzuire, pentru oră-câte
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veţi socoti a

fi cuviinei6se

'să arbtaţi Domnici
1813 Noembre
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la acest ereştinesc şi omonirci folosit scopos,

Mele în :seris prin anafora,
cu vătat de Visternicie.

25.

(Cod. LXXP,

ROMÂNILOR

|

:

fila 74 v.)

An. pag. | 775. —

J6 Ioan

”

Gheorghe

Caragea

DE

Voevod.

,

Cinstiţilor şi credincioşi boerilor ai Domniei M ele, dumnâ-ta Vel Vor.

nico de '6ra-de-jos. Barbule

Văcărescule şi dumnâ-ta Vel .Vornice

al

politiei, Alexandre Niculescule, fiind-că prin sfat de obşte precum vă
este sciut s'aii făcut chibzuire înaintea Domniei Mole, și s'aii găsit cu

cale de a se schimbă

tertipul şi orînduiala nizamului ce se urmă până

acum de către Casa lazareturilor (asupra căreia eră orînduiţi împreună,
cu dumnâ-ta Vel Vornice Văcăresculo Naziri şi dumnâ-lui Vel Banu
Radu Golescu, dumnâ-lui
Vel Logofătul de 'Ţâra-de-sus Grigorie Bă-

leanul, şi:dumnâ-lui
Vel Postelnicu Costache (Suţu), după care acea chib-

zuire s'aii și întoemit.-ponturi de izn6vă primite şi de. domnia Moa.
Iată dar printracest Domnescul Nostru pitac, însărcinându-vă cu acest
noi nizam al trebii lazareturilor,
vă poruncim, ca precum dumnâ-lor:
mai sus. numiții. trei boeri în-cât ai fost orînauiţi dimpreună cu dumn6-ta Vel Vornice Văcărescule, ait arătat osîrdie și silinţă la căutarea
aceștoi trebi, asemenea şi dumnâ-vâstră amândoi îmbrăţișându-o: de
acum înainte, să îngrijiţi a se căută cu bună orînduială şi silinţă, urmând întocmai după cele de acum întocmite porunci şi silindu-vă din.

totă virtutea spre contenirea şi desrădăcinarea aceştei următârei bilei,

care .pricinuesce o obştscă primejdie, precum și Casa veniturilor şi
cheltuelilor aceştei trebi să se ţie iarăși de dumnâ-vâstră, pentru care
să

aveţi

Tolco

a

pisah

(Cod.

ar&tă Domniei

pd. —

Mele,

socotâlă

1813, Decembre

LĂAXIV, fila 95.)

Idem.—Nizamul

târgului

pentru paza

năprasnicei

a

-

curată

12.

la fieș-caro

dominie.

şi al mahalalelor politiei. Bucurescilor bâle

a ciumei după

noul tertip

ce s'aă dat

acut cu ponturi.

1). Sciut să fie la toţi de obşte, că politia Bucurescilor are să se închidă de la gqi-ntiiii Ianuar anului viitor let 1814, şi de la acel soroe
înainte nu este mai mult slobod ca să intre în politie nici om, nici

marfă făr'de lazaret, ci cei cari vor veni să facă lazaret la margine la
orînduitele

ț6ra tureâscă
gate

lazareturi gile12 şi'mărlurile ce vor veni după afară i din

dilo 15; iar mărfurile din lăuntru din Europa fiind le-

şi rogojini, să le scâţă
şi înfăşurate cu pături.

lăsându-le

cuferele.
Veri-cine

afară
va

la lazaret,

indrăsni

să intre

,
împotriva

în politie marfa
|

acele

legături

acea numai

Sa
IE
aceştei porunci a Domnici

şi

cu

Mele, ca

oră să intre, ori marfă să “aducă
.în politie pe furiș şi făr'de lazaret,
să scie că nu numai acel se va pedepsi strașnic, ci încă şi gazda cel:
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va primi; de aceea fieș-caro să se păzâscă şi să nu primiască nici marfă
nici om strein în gazdă, ci mai ales când. va ved6 şi va allă că au:
venit cinevași, sait marfă ai adus pe ascuns și făr'do bilet al Casei
de slobodenie, pe loc să arete la casă depo, spre a se pune nizamul
cuviincios. Locurile cele orînduite pentru lazareturi sunt acestea, adecă...

Nouă drumuri sunt numai slobode pe la cari ait să intre şi să iasă
6meni. Mărfurile şi cele ce vor veni de afară de prin judeţe, de trebuinţa l&cuitorilor politiei în podul Tîrgului-de-afară, drumul Fier&străului, Podul Mogoş6ei, drumul Târgoviștei, Podul de Pămînt, drumul de la Antim, Podul Calicilor, drumul Cismegiului, Filaret și Podul
lui Şerban. Vodă; şi fiind-că î6te câte sunt să vie do trebuinţa lScuitorilor politiei sunt să se strîngă la marginile acestor drumuri, acolo
să mârgă fieş-care din l&cuitorii politiei ca să-şi cumpere cele irebuinci6sc, şi cumpărătorul după co va descărcă carul de cele ce va cumpără,

făr'de

zăbavă

să

plătâscă

şi să deă drumul

lăcuitorilor

cu

carul

să iasă afară din politie făr'de a se zăbovi mai mult. La oborul Tîrgului-d-afară să vie spre vindaro numai lucruri cari plătesc vamă, iar
cele-l-alte

fieş-care
cu
altele

să st6 în câmp

felurimea

asemenea

și nu

tâte la un

loc şi Gmenii

să st6 deosebit; pînzeturi,

nimenea

cu

un cuvînt

să

nu

amestecați,

haine, in, cânepă

îndrăsnâscă

ci

şi

să aducă

de vîndare, fiind-că nu numai că se va pedepsi, ci încă şi lucrurile lui se
vor arde ; de aceea vameşul oborului să fie cu mare îngrijire şi luare
aminte, ca nu numai pînzeturi, haine, in, cânepă şi altele asemenea să

nu primiască în obor, dar nici lucrurile care nu plătesc vama, căci
împotrivă urmând, straşnicse va pedepsi la faţa locului. Tirgul Cucului, care pe săptămână se face odată în di de Luni, să lipsâscă cu
totul, căci ori-care

se va pedepsi

de acum

înainte

va

duce acolo lucruri de vingare,

şi marfa se va face iama.

|

2). Care din lăcuitori se va zmredui, să nu ascungă, nici să tăinuiassă

.zmreduirea lui, ci pe şin şi făr'de perdere de vreme, ol însuși să deă
de scire orînduiţilor Epistaţi de prin mahalale, şi atunci numai cel
lovit de ciumă se va scâte din casă şi se va trimite la spital, iar ceilalţi vor rămân€ pe loc făr'de a fi volnici să iasă din casă şi să âmble

pe afară şi câţi dintr'înșii vor ave stare li se va orîndui de către Epistaţi pazarghideni, ca să le cumpere cele trebuincise ale mâncării cu

plata

lor, iar

când

vor fi adevărat

neputincioşi şi scăpătaţi, acelora li

se va orîndui mâncarea lor de la Casă, socotindu-se întocmai ca nisce

bolnavi ai spitalului, iar când vor tăinui zmreduirea şi-nu vor arătă
dreptul adevăr, atunci toţi câţi se vor află într'acea casă, se vor trimite
la spital, şi la acâsta să fie toţi cu privighere și să îngrijascăşi de

vecinul săi, şi când vor pricepe, că ori s'aii zmreduit şi tăinuiesce, sai

că după ce Vaii lăsat în casă nu-și curăţă casa, nu-şi spală lucrurile
ce are în casă, să deă în grabă de scire Epistaţilor, spre a se da nizamul cuviincios, şi fiind-că numai zmreduiţii să lasă prin casele lor,

datori să fie, ca ei singuri să-şi spele casele, să-şi curețe și să-și aeri-'

sâscă

t6te lucrurile

ce vor

avâ în casă.

3). Câţi din bolnavi se vor

mijloc pentru

ale lor

IE

|

trimite la spital şi nu vor avâ chip şi

lucruri, ca să le puie

la păstrare,

și pentru

ca
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să nu se răpue tâte acele lucruri, să
stih anume, iscălit de vecini i de preotloul primâscă: Casa depo cu catatastih să deă şi Casa la mâna vecinilor și mahalalei, și asemenea caa preotului, după care, când
so vor între

ce bolnavii sănătoşi de la spital să le câră
de la Casa depo.
4). Toţi brutarii, măcelarii, mălăierii, precu
peţii, lumînărarii și simigii,
nu numai

să fie slobodi a vinde maria lor
casele lor ce vor av în lăuntru în politie, cipe la prăvălii, magazii şi
şi prin mahalale cu cară şi cu cai, încărcaţi făr'de poprire să âmble
cu pâne, 'malaiă, carne,

cărbuni,

orz, lumînări

şi să vîndă

la obşte, precum

şi zarzavagii şi
lăpturi și alte asemenea, slobadi sunt ca sa vîngă
și de acum înainte,
însă să nu șază la un loc i să facă vîndarea
pe la tărăbi, ci să
âmble pe

femeile

ce

se

neguţătoresc

cu feluri de zarzavaturi i cu găini, ouă, unt,

pod şi prin mahalale Şi să strige felur
mărfii ce vor fi
avend. de vîngare, ca să audă 6menii de prin caseimea
şi să cumpere fieşcarele ceea co va av6 de trebuinţă. Așijderoa şi
sacag
slobodi să âmble prin tâte părţile cu: apă de vîngareiiişi politici sunt .
toţi aceştia.
să aibă câte un
vîndare.
5). T6te

chip, adecă

vas

prăvăliile

de oţet în caro

şi spiţeriile

să pue banii ce vo» primi după
Da
|
sunt slobodea fi deschise într'acest

numai câte o ferâstră i un chepeng să aibă deschis şi pe

acolo să-şi facă neguţătorii alișverișul lor, iar: nu cu ușa
-prăvăliei
deschisă, şi să aibă şi ei câte un vas de oţet în care să-și pue
banii
după vîndare ; cafenelele; cârciumile, rachigiriile, tutungerii
le, şi telali-

curile să 'se închidă, să se pecetluiască cu pecetea Casei şi să lipsâ
scă

cu totul, fiind lucru cunoscut și învederat, că de la acestea se înmul
ţesce
înmulţirea zmreduielei, şi de se va dovedi cinovași, că ori cafen
ea i bu-

cătărie

şi telalic

aii deschis, sait vin, sai rachiă

ati vîndut,

cu hotărîre

se scie, că acela se va pânzura la ușa prăvăliei lui; asemenea şi tolalii ce obicinuese de âmblă pe poduri şi uliţe cu lucruri de vîndare,
să lipsâscă cu totul; cârciumile, rachigiriile
să se pecetluiască
cu cinci
dile în urmă, după ce se va arătă acâstă poruncă a Domniei Mele.

bulue

de

Gmeni

lips6scă.

6). Câţi vor

pe la prăvălii să

|

veni

E

cu memorieturi

nu

De

fie, precum
a

şi bărbieriile

“să

a

către stăpânire, să mârgă

drept la.

casele de la Beilic și acolo să conăcâscă. Toţi neguţătorii capanlii ce
vor veni, aceia să conăcâscă la hanul Beilicului, iar nu prin alte hanuri i case streine. Neguţătorii turci ce vor veni. cu mărfuri de vîndare să facă şi ei mărturile lor lazaret, făr'de osebire, precum la pont
î. . . „arată.
II
Sa
i
7). Inchisorile Spătăriei, ale Agiei,şi altor zabiţi aii lipsit cu totul

(afară din puşcărie, fiind criminalion) şi când cine-va va face vre-un
lucru netrebnic şi necuviincios, după a lui vină se va pepepsi la faţa

locului;

strâja

Spătăriei şi a Agiei să se urmeze
.şi de acum

înainte

după cum s'ait urmatşi până acum, atât numai când vor âmblă prin
politie și mahalale pentru nizamul făcătorilor de rele, să nu intre prin
casele l6cuitorilor, cu cuvînt
că strașnic se va pedepsi.

ori

ca

să

se odihnâscă,
o

saii să

mănânce,
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8). Toţi

-

curților

chiliile

preoţii şi cântăreții ce şed prin

bisericilor,

să-și urmeze după orînduială slujba bisericei dimin6ţa şi sera, făcând
şi denie pe săptămână de două ori, iar pe alţii din mahalale streine
|
|
să nu-i primâscă în biserică.
9). Câţi din lăcuitori vor muri de altă bâlă dovedită, aceia să se îngr6pe pe la biserici, însă nu cu calabalic şi adunare de Gmeni.
Asupra acestui nizam am orînduit Domnia Mea, pe. . . . şi prin
se urmă

are-a

numiții boeri

sus

mai

şi săvîrşi

tote acestea, iar

cei-

lalţi Epistaţi după la lazareturi, i după la margini și după la spital
ati să urmeze întocmai după însiraueția co so va da îieș-căruia.—1813,
Decembre

-

i

16.

(Cod. LĂXIV,

fila 95 v.)..

An. p. 776.—1813 Docembre 16.—S'ait făcut pitac către dumnâ-lui Vel
Spătaru i către dumnâ-lui Vel Agă, ca .aceste poruncă să le publicuiască
la toţi şi să lo puic la răspinteni şi peste cinci ile să pecetluiască
t6te cârciumile i rachigiriile, la cară cârciumi i rachigerii să pue peceţi
şi dumnâ-lor boerii Epistaţi, și să îngrijâscă de a se păzi nizamul :
acesta

tot-deauna

făr'

(Cod. LĂAXIV,

de nici o strămutare.

|

|

-

rila 96 v.)

An. p. 776.—16

Joan

Gheorghe

Caragea

Voevod.

.

Dumnâ-vâstră boerilor nazîri ai lăzăretului, cu tâte că în ponturile
acestui noii nizam ce s'aii întocmit se cuprinde, ca cei ce vor veni de
afară spre a intră în politie să facă 12 dile lazaret la locurile cele.
orînduite, dar fiind-că nu s'aii desluşit care feluri de 6meni ai a face
acest lazaret, iată acum

într'adins facem

aveă

nostru

Domnia

Mea

acea

desluşire

şi deosebim pe l&cuitorii cei ce vor aveă trebuinţă a veni aici cu jălbi
către Domnia Mea, ca să nu se pricinuiască întârdiere şi cheltuială
făcând atâta vreme lazaret şi dintracâsta să se zătienâscă venirea lor
şi să pătimâscă ne putând veni să-şi arăte păsurile către Domnia Mea,
la care pururea urmâză după a oblăduirei părintâscă datorie de a
deschis

domnescul

aud, spre

a audi păsurile şi plângerile

lor şi a face îndestulare.şi mângâere celor năpăstuiţi, care acâstă deosobire și desluşire s'aii făcut cunoscută şi ispravnicilor de pe la tite
judeţele printradins poruncă ale: Domniei Mele ce li sai trimis acum,
ca să o publicarisâscă în audul tuturor lăcuitorilor. Ci dar așa poruncim să se urmeze la lăzăreturile cele orînduite. Tolco pisah gpd.—

1813 Decembre

24.

|

-(0od. LXXIV, fila 97)

Asemenea

porunci

s'au făcut pe la tite judeţele

Pitac către boerii nazîri ca l&cuitorii cei ce-vor

nu tacă

lazaret mai

mult

de cât o di.

de 'acest nizam.

veni. cu

jalba

.

să

ISTORIA
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Ioan Gheorghe Caragea
zemle Vlahiscoie.

a

dumnâ-lor

mătore fiind: noului nizam

boerilor

naziri

Voevodi gospodar.
a
ai

lăzăreturilor

ur=

ce sati hotărît de Domnia Mea pentru paza

politiei, o. întărim întru tote ca întocmai să se urmeze, după care
şi
prea Sfinţia Ta părinte Mitropolie, făcând urmare, să pedepsescă
negreşit pe acei preoţi, ca să se facă pildă şi altora.—1813 Decembre 26.

(Pecetea' spd.)

„ Vel Logofăt.

Prea Inălțate Domne,
Insciinţăm

Mărici

,

Tale, că la 15 ale următârei

la mahalaua

cărămi-

darilor murind de năprasnica bâlă a ciumei un popa Sava de la biserica Tlerescului, preotâsa lui aii dat de scire cumnatului ei anume

Chiru ot mahalaua Ceauş-Radu și viind sai „găsit cu cci-l-alţi preoţi
tovarășii mortului, carii "l-âii povăţuit ca să dea ceva-şi Ripistatului
mahalalei de a nu'l trimite la spital, ci săi dea voie să'l îngrâpe pe
ascuns; deci numitul Chiru urmând povăţuirilor preoţilor sait găsit,
cu Epistatul şi faţă cu aceşti preoţi au dat Epistatului taleri16 şi luând
voie ait plătit la .nisce Gmeni de 'l-aii îngropat primind şi preoţii taleri 6, ca să'l. pomenescă, după cum ic. După scumpă cercetare dar
ce li s'aii făcut de către noi, pe Epistatul pentru căci ati făcuto faptă:
ca acâsta împotriva nizamului şi poruncile Măriei Tale, "l-am bătut.
la falangă înaintea celor-l-alţi Epistaţi, spre pildă și l-am lipsit din
slujbă, iar pe. preoţii povăţuitori spre rele și pricinuitori. molefselelor,
fiind-că cum se.vede acâsta ait avut de meșteșug şi mai 'nainte şi
de folosul lor. de a se uni cu Epistaţii şi cu vătăşeii mahalalelor, dând

voie să se îngr6pe

după

cum

domnesc

prin taină Gmeni. ciumaţi, iar nu să dea de scire

sunt poruncile

prea

Inălţimei Tale, după

care s'aii scris şi

pitacul Măriei 'Tale, către prea Sfiinţia Sa părintele Mitropolit,

i-am dat sub chezăşia mahalagiilor. de acolo, iar.pe numitul Chiru,
împreună cu cei ce aii îngropat pe mort 'i-am orînduit la Casă depo şi

„găsim. cu cale ca preoţii să fie trimişi la sf mitropolie, ca să ia căduta
pedâpsă

spre

pildă

şi altora, iar

Chiru cumnatul

mortului,

împreună

şi cu cei ce aii îngropat:
pe mort după ce se vor pedepsi la faţa, locului, să so. trimiţă şi la spital împreună cu preotâsa mortului, ca nisce

zmreduiţi ce sunt cu totul, ca să se săvîrşâscă şi porunca Măriei Tale,
cum că cei ce vor ascunde pe bolnav sait mort, să fie trimişi toţi la
spital, şi cum va fi porunca Măriei Tale.—1813 Decembre 3. .

(Cod,

LXXVI, pag. 748).

“An: p. 777.

—I6: loan Gheorghe
.

Au

" Păzind

Domnia

hatişerit sfânta

Se

"Mea

zemle

Caragea Voevod î gospodar

Viahiscoie.

cuprinderea

.acestui

-

ID

Prea

Inălţat împărătesc

și fără de strămutare, după deplina. putere ce avem
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asupra averilor acestor fel de obraze, după mârte-le de a le face zapt
şi a le metahirisi în fapte bune, şi în adevăr cea maibună şi plăcută
lui Dumnedei faptă fiind căutarea şi mângâerea acestor fel de ticăloşi bolnavi,

cu iubire de

Gmeni

şi cu milostivire,

primim

rugăciunea

dumnâ-lor boerilor nazîri ai lăzăreturilor ce ne fac printr'acâstă ana-:
fora și poruncim dumne-tale Vel Logofete de ţâra-de-sus, ca tâtă periusia acestui r&posat arhierei, după f6ia catagrafiei ce din porunca Domniei Mele

urmare

ai iăcut, să o faci teslim la locurile

de

mai

jos

arătate,

cu

întocmai, spre a se cheltui în trebuinţele bolnavilor ot spitalul

Dudescilor.—1813 Octombre
(Pecetea gpd.)

12.

:
_

|

Vel Logofăt. :

Prea Inălţate Domne
Sciut este Măriei Tale, că întmaceste gile s'ait întîmplat de aii murit de năprasnica b6lă: a ciumei reposatul Vlădică Stavropoleos ce se
afiă în cuprinsul Curţei Bisericei ot Stelea, a căruia periusie făcându-se catagrafie din porunca Inălţimei Tale de către dumnâ-lui Vel
Logofătul

de ţâra-de

sus, între alte lucruri

odăjdiile

arhieresci,

care

şi haine

s'aii găsit şi bani.

în naht în zapise şi taleri 21303 bani :90, precum te vei pliroforisi
Măria Ta din alăturata f6ie iscălită de dumnâ-lui Vel Logofătul, bez
nu

sunt trecute

pe

anume

la

catagrafie,

fiind mai molefsite și neîndrăsnind a le deschide şi a âmblă cu dînsele cei ce aii făcut catagrafia; fiind dar că pentru acest fel de obraze

parte bisericâscă când vor muri aici în ţâră este dat prea Inalt Impărătesc sfînt hatișerif, scris de la let 1772 în luna lui Gematiii ahir,
care se află trecut în condicile Divanului Măriei Tale, copringător şi

poruncitor, ca prin marafetul dumnâ-lor Domnilor
tacsil avuţia lor

ca un

venit

după vremi să facă

Casei ce se cuvine la săraci ila sărmani

şi alte fapte bune, şi fiind-că spitalul ot Dudesci (unde se află într'ac6stă vreme mulţime deo ticăloși Omeni zmreduiţi de năprasnica bâlă
a ciumei) este în mare lipsă şi trebuinţă de cheltuială spre căutarea
Şi mângăorea

acestor

pătimaşi

săraci,

nu

socotim a

fi altă mai mare

tacere de bine decât când acei ticăloşi îşi vor câștiga mângâerea şi
trebuinci6sa lor căutare. Acssta dar putere şi dreptate de a tace tacsil
pentru

milostenie

şi fapte

bune,

averile

acestor fel

de

obraze

când

mor aici, fiind dată Măriei Tale, ca unui Domn şi stăpânitor al ţărei
rin mai sus arstatul Impărătesc sfînt hatişerif, de aceea ne rugăm
Mărici Tale, să bine-voesci şi cu ochi de milostivire privind asupra

acestor ticăloși bolnavi, să dai luminată poruncă către dumne-lui
Vel Legoiâtul, ca tâtă periusia numitului arhierei să o dea a se
cheltui -pentru trebuinţa spitalurilor, însă: bani în naht şi zapiselo ce
se adună suma ce s'aii dis mai sus, să se facă teslim acum peşin la

„Casa lazareturilor, ca să îngrijâscă Casa a i
selor

împreună

cu dobânda

odăjdiile (făcându-se

se împlini și banii zapi-

lor de la cei ce sunt datori, iar hainelei

şi acele catagrafii) cum

şi oră-ce

alte lucruri, să

ISTORIA

le facă teslim la medelnicerul
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Clineânu Epistat lazareturilo

r, ca după
ce le va spăla bine și le va aerisi îndestule dile,
să se. vîngă apoi şi
banii preţurilor să se dea iarăși la Casa lazareturilo
r, spre a se cheltui
şi aceia tot în trebuinţa bolnavilor ot spital, iar anii
de la Dumnedeii mulţi şi fericiți.—1813 Octombre 12. Măriei
Radu Golescu Vel Ban, Biv Posteluie Şuţu.
I5 loan

Gheorghe

Poruncim

Caragea

Domnia

Voevod i gospodar zemle

Mea, Dumi-tale

Vel Logofete

Tale fie

Plahiscoic. |

de ț6ra-de-sus,

ca
t6tă acâstă periusie să o faci teslim la locurile cele arătate
în
anaforaua: dumnâ-lor boerilor naziri ai Casei lazareturilor,
după : osebita poruncă Domniei Mele, ce-ţi este dată prin întărire la acâstă
ana-

fora—1813 Octombre
12.

(Pecetea

(Cod.

i

spa.)

i
LXXVI,

|
pag. 695.)

„.

Vel
”

i

Logofăt,

Pag. 777.—Zemle Vlahiseoie. 'Ţie poleovnice şi vouă tuturor căpitanilor
din sud Ialomiţa, fiind-că ne-am însciinţat Domnia Mea, că într'acest judeţ s'aii zmreduit pe câţi-va Gmeni şi urmâză a se face cuviincidsă pază

şi ferire lăcuitorilor după domnescile nâstre porunci şi povăţuiri ce
s'ail trimis către ispravnicii judeţului, de aceea iată vă poruncim

Domnia

Mea

cu

strășnicie,

ca ia ori-ce

și la oră

în

ce

câsviseva

po-

runci de către dumnâ-lor pentru a puteă împlini tâte trebuinţele acestui nizam cu care sunt însărcinaţi să, le daţi negreșşit tâtă ascultarea

şi supunerea, căci de va veni la audul Domniei Mele câtușide puţină

împotrivă urmare din parte-vă, să sciți negreșit
pedepsi. 'Toleo pisah gpd.—1813 Septombre 9.
(Cod. LĂAĂIY, fila 85. vw.)
IE
“ Idem. Fiind-că

că strașnie

vă

veţi

+

Epistaţiă lăzăreturilor ce sunt întocmiți pe la mărgini

pentru năprasnica b6lă a ciumei, din porunca Domniei Mele aii lipsit, şi
ai rămas: a se urmă nizamul acelor lăzăreturi de către căpitanii mărgi-

nilor, cărora

li s'aii trimes

porunci și povăţuiri.

prin

dumnâ-luVel
i Spătarul cuviincidsele

De aceea vă poruncim Domnia

Mea,

ca G6menii

ce până acum îi trimeteaţi epistaţilor să-i trimeteţi şi de acum înainte
la Căpitanul mărginei acestui judeţ tot cu acelaș mijloc şi orînduială
ce sunteţi porunciţi și să nu se întîmple vre-un cusur în pricina neîngrijirei

dumnâ-vâstră,

Septembre
12.
_.
-(Pecetea epd.) .

(

(Cod.

i

o

LĂXIV,

că

nu

veţi

avea

cuvînt

Dee
-

.

fila 88.)

de

îndreptare.— 1813

Ra

Vel Logofăt. :
-
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Pag.. 777.—Pitac către boerii nazâri ai. Casei lăzărelurilor. de
cheliuelile spitalelor.
Iă Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod i gospodar zemle

Vlahiscoie.

Cinstiţilor şi credincioşi boerilor ai. Domniei Mele dumnâ-vâstră nazârilor ai Casei lăzăreturilor, am văgut Domnia Mea catastihul de chel-

imială ce s'aii făcut de la 14 ale acestei luni lui Iulie, până

astă-qi la

sfârşitul lunei, pe dile 17, taleri dece-mii-ş6se sute: patru-spre-dece şi
bani 30 la cheltuiala trebuincibselor spitaluri. ot Dudesci, i la mere-

metul lor și la lăzăreturile de afară și la alte trebuinţe ale următorei
bâle de ciumă, care. cheltuială fiind cu cale urmată şi primită Domniei

Mele, are a se ţine în s6mă şi vă voţi scădea din socotâla banilor c6lor primiţi de la mOnăstiri. 'Toleo pisah epd.—1813 Iulie 31. :
(Cod.. LAAIV, fila 90 vw.)

Pag. 777.—I6 Ioan
„ Poruncim

Domnia

Gheorghe

Caragea

Mea dumnâ-vstră

Voevod î 4ospodav.

boerilor naziriai lăzăreturilor,

ca pitarului Iane ce este'orînduit în politie unul din cocertătorii bolna-

vilor de năprasnica b6lă a ciumei, săi se dea l6fa pe lună câte taleri
100, atât pentru lunile care ai slujit până acum cât şi de acum, îna-

inte în câtă vreme s'a mai slujit la acâstă îv6bă. 'Tolco pisah gpd.—
1813. Septembre .20.
a
De
(Pecetea

spd.)

|

(Cod. LXXIV, filaSS

Pag. 777.—1813

SE

„Vel

v.) :

Octombre

Logofăt,

aie

18. Sai

„i

făcut pitac la Spătar ca să facă

teslim la medelnicerul Clincânu două case din mahalaua Dudescului, însă
una a unui Hriste postelnicelu, ca să stea întm'însa canţelaria Epi-

stasici lăzăreturilor de la casa Clincânului şi a nu se mai căută acolo
acâstă trâbă şi altă casă a unei Bălașăi Izbășoei, ca să mute într'însa

pe pandurii

(Cod.

ce sunt

orînduiţi

spre

pază

la acâstă

LĂAIV, fila 91

Epistasie.

„4dem.—1813 Noombre 5. Sai făcut pitae- către deli-başa
la. boerii: nazâri al lăzăreturilor câte un nefer doi.
“
„>. (Ood. LXXIP, fila 92)
!

,

ca să dea

'

Jdem.—1813 Noembre 21. Sai făcut pitae către dumnâ-lui Vel
tarul ca să facă teslim Medelnicerului Clineânu casele lui Hagi SpăGheorghe Brutarul şi casele lui Hagi Gheorghe Jan ot livedea gospod,
fiind-că casa unde aii căutat trâba până acum sai molefsit
.(Cod. LXXIV, fila 93)

ÎI
An.

la pag.

ISTORIA

777. —

16 Ioan

3

ROMÂNILOIE

A

97

Gheorghe: Caragea

zemle Vlahiscoie!:

*

Voevod i gospodar

:

e

Dumnâ-vâstră boerilor nazâri ai Casei
lăzăreturilor, fiind-că întru
adevăr aceşti patru tulumbagii după
slujba cu care sunţ însărcinaţi
tot

deauna

îşi ait viaţa lor în primejdie, poruncim

se plătâscă

I6fa

ce o vor fi având

(Pecetea gpd.).

|

Ne

|

a luă. — 1813

i
„i

(Cod. LXXVI, Pag. 774),

i

Mea să li

93.

e
Vel Logofăt,:

a

Prea Inălțate Dome,

Vădând

Domnia

Decombre

|

i,

acestă alăturată jalbăcc

ati dat Mărici Tale

Gheorghe Politis tulumbagi-başa, cerând de la Iulie 14 până la
sfîrşitul lui Noembre
4 când s ati început năprasnica bolă pe patru
Gmeni câte taleri 15
“de om.pe lună, fiind toemiţi: din porunca dumn
â-lui Vel Logofătului
Grigor

ie Băleanu și prin luminată buiurdizmă
ni
poruncesce 'ca
să le plătim, pentru care sciut fie: Măriei Tale, că so
de
"i-ati porunc
dumnâ-luVel
i Logofătul, nouă.nu ne-ai făcut nici o arttare și it
nici
„Yro-o scire am avut, şi deosebit în luna lui Octombre ai
făcut
jălui:torul iarăşi. cerere .de acâstă I6tă, prin dumnâ-lui Biv
Vel
Grigorie
Filipescu, şi chemat fiind ei sluga. Măriei Tale PostelnicuAgăSuţul
“mai

întrebat de:ce nu lise plătesce l6fa? eit-am răspuns Măriei
Tale, că
nu sciti, dar 'să întreb, şi aşă chiamând pe sameșul nostru și întreb
ându'],
“mi-au

arâtat că: l6fa

dea, fără

numai

de la Casă nu ati, nici vre-o poruncă
aii avut să

emeclic

I6fă dela Vistierie;

câte

dece

parale

de. om

pe

di, fiind că'ată

am cercetat şi la Vistierie şi am găsit că li se plă-

tesce câte. taleri 250 l6fa pe lună cu numire de tulumbagi-başa' cu
neferi, -aşă dar am venit la Măria Ta şi arăt tâte acestea. Mi-ai porunc
it
Măria. Ta, că de „vreme
ce li.se urmeză l6fa de la . Vistierie, Casa să
îngrijescă a le dă numai emeclic câte gece parale de om, după cum
li s'aii urmat până la sfîrşitul
lui Octombre, iar pe Noembre li s'a
trecut

dinţare
lui:

și l6fa

şi emeclic

am. căutat

Noembre,

la patru

şi .tâte

ce le

are

Gmeni, încă

catastișele.
de

date

sameşul

pentru mai

bună:

și: nu găsim

16fă

încre-

la 14 Iulie și până la sfîrşitul

nostru

trecută

tulumbagiilor pe nici o lună fără numai pe Noembre, ci numai emeclic,
iar de se.va găsi cu:cale:de Măria Ta ali se .plăti- acestă 16fă de la
Iulie în 14 până la sfîrşitul lui Octombre, “Şi: acâsta.. o facem -sciută
Măriei Tale,.că din luminată porunca Mărie: Tale, fiind ei sluga Măriei Tale Radu Golescu Vel Ban, poruncit: de .am luat sâma sameşului
de banii 'ce aii avut Casa rînduială a:primi pentru. cheltuielile spitalului. nu are nici un ban asupră-i, căruia i-am şi încheiat socotâla, încă
atât cheltuielile. de'Octombre cât :şi cele de Noembre s'aii plătit. cu
zapise. din .periusia -Vlădicăi Stavropoleos, iar nu. cu bani.naht, ci de
unde va socoti Inaltă Inţelepciunea Mărici. Tale, -se va da.luminată
V. 4. Urechiă.—Tom.

X.—Istoria Românilor.

|

62

|

028

|

poruncă, ca unii ce
levmă spălând tâte
vîrşită rămâne a se
Radu Golescu
Aneza

Y. A. URECHI

Cu

şi ei. cârcă şi aii cercat nevoi şi primejdie de mocasele molefsite din -politie, iar hotărirea cea desudă de Măria Ta.— 1813 Decmbre 10.
Vel Ban, Biv Postelnic Suţul.

la pag.: 788.— Cărţi deschise la tote județele pentru nizamul la

.

năpraznica

bolă a ciumei cum să se urmeze.

Zemle Vlahiseoie. Dumnâ-v6stră ispravnicilor ot sud. . . . . sănătate. Fiind-că din mila lui Dumnegei bâla năprasnică a ciumei în tâte
părţile s'au împuţinat, dar cu totul n'a lipsit, ci acum fiind-că merge
înspre primăvară, ca nu care cumvaşi dintr'acea puţină molefs6lă ce
va fi r&mas pe alocurea, să se înmulțâscă iarăși b6la, de aceea pentru
îngrijirea ce avem pentru toţi de obşte de a petrece în liniște feriţi
de

tot râul, şi acâsta

fiind cea mai

cunoscută la toţi, după

„de tot a aceştei
arată:
.

mare

boli, iată
:
|

s'aii întocmit

madea.

...

care

este

vădută

şi

acest

nizam

care

mai jos se

a

1) Prin t6te judeţele cele molefsite
al acelui:judeţ, carele să slujâscă fără
„+.2) Polcovnicii şi căpitanii fieş-căruia
mână de ajutor acelui orînduit boer,
acâstă

r&utate

chibzuirea ce am făcut pentru dezrădăcinarea

să se orînduiască câte un. boer:
plată.
i
judeţ molefsit apururea să dea
dimpreună cu slujitorii lor la

.

|

i

3) Pe la tâte satele cele molefsite să se facă bordeie de către însuşi
acei molefsiţi locuitori, ca când se va bolnăvi cinevaşi îndată să se
„mute într'acele bordeie şi sătenii
să aibă datoria a le înlesni hrana
cea trebuinci6să a molefsiţilor, iar casele cele molefsite după mutarea
bolnavilor, orînduitul epistat să le curețe şi să le spele bine, dar de
va fi bordee

să se argă.

_-4) Pe sătenii fieş-căruia sat molefsit să'i
părcălabului, care părcălab -să nu 'lase pe
"sât, până când nu se va curăţi nici să:se
nici. la Bucuresci, căci într'alt chip urmând
dea

s6ma.

A

dea epistatul în
nică unul să iasă
încungiure prin
însuși părcălabul

-

e

chezăşia
afară din
alte.sate
are să-şi
i

_5) Zapeiii de prin plăşi să fie îndatoraţi unde şi în ce c6s se va în„tîmplă, molefsela la vre-un sat din plasa fieş-căruia, îndată să dea de
scire

Epistatului, însemnând

şi diua

molefselei,

cum

şi când

i-ati. dat

de scire şi Epistatul tot într'acelaşi minut ce va luă scire, să trimiţă
să arădice pe molefsit și să-l pue la locul orînduit al bolnavilor.
6) Epistatul să aibă patru ciocli însă doicuraţi şi doi molefsiţi, cărora să li se plătâscă l6fă de la Casă.
i
Ia
- 0) Epistatul să fie îndatorat ca să cerceteze tot-deauna satele, .de :
își păzesc părcălabii cele poruncite.
:
8) Boerii

ispravnici

să iie datori

„tatului al acestei madele.

să dea

tâtă mâna

9) Epistatul este dator să r&portuiască de două

„cu expediție

la Casă,

arătând

sunt bolnavi, şi câţi aă murit.

satele

.

de ajutor

|

ori pe

epis-

septămână

care s'aii molefsit, câţi la care sat

a
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10) Măruntele cheltueli pentru cernâlă, hârtie şi altele trebuinci6se
ale lăzăreturilor, plata acâsta să se urmeze precum şi până acum şi
să se dea epistaţilor dela......-:. :
Ma

11) Acest nizam,: poruncim să se păzâscă cu t6tă străşnicia și:pe
însuși dumnâ-vâstră. vă îndatorăm, ca să privighieţi şi să îngrijiţi de
a se păzi cu nestrămutare, căci ori-ce cusur se va întîmplă, a dumnâ- .
vâstră învinovăţire; se socotesce, precum: și altele ce veţi socoti mai

bine şi 'mai lesnici6să spre pază
receh: gpd: — 1814 Martic 17.
A
i
Slam-Rîmnie )

și fericire, să puneţi în faptă. I saam
E
N
ia
.

Buzău

Saac!

Prahova.

|

DR

ADE

SI

I
—
să se dea epistaţilor de la ispravnic
ii judeţelor.
N
a
i
-

'Peleorman
Muscel :
Argeş

1

Ialomiţa
Ilfov

să se dea

. lase a

DOR

Bo

epistaţilor

E - Edi:

i

“Dâmboviţa

;

a

pt

ai

E

a

dela

casa

Da

Da

de poduri. . .

Ca

NR

Aa

. Tar la cinci judeţe preste Olt al gecelea-nu s'aii scris nici de cum
i
Sa
Di
lipsind pontul acesta.
|

(Cod. LĂAXIV, fila 109). De

"Aneza

la pag.

779.— Pontirile co s'a făcut pe urmă pe la ispravnică

„pentru

bla

ciumei. la 12 judeţe numai.

-

Zenle Viahscoie. Dumnâ-v6stră ispravnicilor ot sud . .. ae: Cu
tâte că în trecutele gile pentru curăţenia molefselii de b6lă s'aii trimis
dumnâ-vâstră porunci cum

aveţi să urmaţi,
dar după

chibzuirea

ce

"s'a mai făcut s'aii găsit cu cuviinţă ca și ponturile ce mai jos se araţă
să se pue în urmare; ci dar primind porunca 'acâsta după ce, le “veţi

ceti mai întâiii dumnâ-vâstră să le daţi la epistat şi să îngrijiţi de a
_
._
se pune în faptă şi în lucrare,.cari ponturi sunt acestea:
1) Toţi locuitorii ce vor merge din satul lor în alte sate, ori la tîrg,
la mâră, din poruncă la. vre-o podvadă sail veri unde se va călători,

afară numai la plug şi la.lemne ce va fi pe însuşi moșia lor,
să fie .

eșireaa fieș-căruia
din sat
cu scirea stăpânului moșiei unde și cînd
Sail dus, ca după ce se va înt6ree de unde aii fost să facă acel om
două gile lăzăret şi iarăşi prin vederea ochilor stăpânului moșiei să
se afume,.:să se spele.și să se primenească, .şi apoi să-l lase în'sat,

ferindu-se ori isprăvnicel sai arendaș a nu se abate la vre-un catahrisis, căci, dovedindu-se so va pedepsi strașnic, precum și epistatul

980

Da

„7. A. URECEIĂ

să fie dator osebit a privighea pentru

e
acâsta și îndată ce va

află o

acest fel de urmare, să însciinţeze la casa depo.
|
2) Ori-care lădcuitor din sat se va bolnăvi câtuși de puţin, să fie acel
bolnav dator a spune şi părcălabului ca şi părcălabul să mârgă să
spuie stăpînului moşiei, ca însuşi să mâreă și vădând'că este de năprasnica b6lă, cu toţi cu cei ce lăcuesc într'acea casă să-i sedţă la locul: cel.orînduit de -lăzăret bolnavilor, iar pe cei sănătoși molefsiţi să-i
deosebâscă de alte sovetgi, spălându-i şi premenindu-i până la 40 de

dile şi împlinind lăzăretu să facă de scire Epistatului, ca epistatul să-i

dea voie să se mute în sat, şi hrana bolnavilor și a molefsiţilor.să
i-o împlinâscă părcălabul şi satu acela.
|
e
3) Lăzăreturile să se facă în patru locuri, adecă unul de cei loviți,
unul de cei molefsiţi, unul de cei bolnavi cu bănuială şi unul de cei
ce se vor întrece din călătorie. _
4) Stăpînul moşiei pe de o parte să urmeze cele mai sus ar&tate
pentru cei ce se vor bolnăvi şi se vor zmredui, iar pe de altă parte
să serie cu desluşire epistatului cine anume s'ai bolnăvit,în ce di şi

ce urmare s'aii făcut şi acea însciinţare prin părcălabii satelor să .o
trimiţăla zapeiii plăşilor deşchisă, ca şi zapeiii să o trimiţă cu slujitor
de plasă după epistat ori unde-l va găsi, ca și epistatul să reportuiască:
la casa

depo.

5) Fiind-că cele mai multe sate aii fost molefsite și ati rămas prea

multe case pustii, murind stăpînii caselor prin care se află multe borte
într'însele, şi dintr'acele borie se molefsesce de iznâvă cei ce merg de

fură dintr'iînsele saii din cei ce va fi scăpat vre-unul sănătos şi s'a
întors

la casa

sa saii la a nâmului s&ii se lovesce, acele case care vor fi

ca de preţ de taleri 50 să se argă, iar fiind de taleri 50 în sus să nu
se ardă, ci să se afume bine cu fumuri și pe urmă să le spele mai

întâiă, însă să între într'însa cioclu să caute şi ori câte borfe va găsi
să le seâţă la marginea satului, să le spele.şi
să le acrisâscă bine și
așă să se dea la stăpînii lor. .

6) Zapriii plăşilor şi cel-l-alţi slujbaşi să aibă câte o casă singură la
“fieș-care sat spălată şi spoită, ca când va merge în sat să şâdă într'acea
casă

şi slujitorii să ș6dă

pe

afară pe lângă

casa

zapciului,

iar nu la

gazdă la vre-un sătean, şi la acea casă să aducă pe părcălab şi să-i |
spuie cele poruncite de dumnâ-lor boerii ispravnică, cum și r&vaşele
de bani ce se dă de la zapcii la părcălabi, să le iea din mâna zapeiilor
în băț şi.să le afume şi după afumare să.le iea în mână.
7) Asemenea casă singură va fi şi pentru neguţătorii Turci ce vin
cu cărţi domnesci cum și pentru beșlii, aducându-le părcălabul de ale
mâncărei

acolo.

a

|

a

“

|

-8) Lăcuitorii ce vor fi trecători pe drum să nu-i primâscă în sat ei
"numai la marginea satului, cumşi căruţaşii mămulari ce âmblă prin
sate, .vîndând mult pe la lăcuitori, acei căruţaşă cu totul să se poprâscă
a.nu mai âmblă cu cel mai mic lucru. de vîngare bez ale mâncărei.
9) Cârciumarii și băcanii satelor să facă vîndare prin obl6ne şi pe
afară, iar în prăvălie şi în cârciumă să nu primâscă pe nici unul şi
paralele ce va luă de la cumpărători să le arunce în oţet, cumşi cum-
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p&rătorul. de

va

luă

vin

sai

rachiu

să

m6rgă

tîrgui do'la prăvălie cele ce se spală să

spală, să le.afume. .. .

.

cu. vasul

981

lor, iar de vor

le spele, iar cole ce nu

a

10) Lăcuitorii co vor merge

se

|

cu chirie sai cu „bucate la tîrg, acei
bani ce va luă după vîndare să aibă un
vas cu oţet şi să-i arunce
cumpărătorul: într'însul, Şi clătindu-i în oţet
sai: de nu va av6 oţet
în trei ape, apoi să pue mâna pe dînşii.
A
a
|

11). Zapciii:plăşilor să fie datori ca în c6sul .ce
să întrebe pe stăpiînii moșiilor: de se urmâză cele vor ajunge'prin sate
date în scris pentru”
curăţ
enia. bâlei

de

scire

şi de se va face cea mai puţină zmintâlă, să facă
îndată

Epistatului,

ca de va fi pricina zmintelei
epistatu boerilor ispravnici ca să-i pedepsâscă, iardin delăcuitori, să arăte
va fi acea zmintelă din-stăpînii

moșiilor, să arăte Epistatu Casei depo, ca Casa. să arăte
unde se cuvine, a se pedepsi, pentru căci stăpîn
ii moșiilor sati arendașii sunt datori pentru satele lor ca unii ce se îolose
sc după la ele, că

făcând cusur vor căd6 la învinovâţire. I saam receh pd
—.
1814 April”,
"(Pecetea gpd.): m
ia
e
c Ia sp)
a
DI
„Vel Logofăt.
(Cod. LĂIV, fila 113 v). Să
Ei
a.
LX V.— Porunea ce s'a

făcut la anaforaua

Casei depo.

-

Dumnâ-v6stră boerilor naziriai Cașci lăzăretului, cu cale
și cuviin:
c:6să fiind arătarea ce faceţi printracâstă anafora, o întărim
Domnia
Mea, cu acâstă: osebire 'însă, ca epistaţii mahalalelor să : se încunjâ
re
fieş-c
pe la: are
mărginile acelor uliţe ce vor fi la: fieş-care mahala, ca
ori-care
din 'cei ce vor veni de afară ca să intre în politie, ţărani:

sau neguţători, să-i întîmpine

cercetare:

chiar de la marginea uliţei,; ca să facă

de unde vine şi de este curat? şi pliroforisindu-se că este cu-

rat şi făr” de 'nici o bănuială, așa să'i dea bilet de a intra în politie

iar dovedindu-se bolnav, sait cu vre-o bănuială, fie măcar de
ori-ce;
trâptă
să”l înt6rcă
,
înapoi; precum asemenea şi cei ce vor veni cu:
marfă de veti unde, să-i poprâscă la margine, trimeţându-i împreună -

cu acea marfă afară la lăzăretul din partea locului, spre

a se

aerisi

după orînduială: şi nizamul ce este dat; să li se dea însă strașnică:
poruncă epistaţilor, ca nu cum-vaşi cu acestă pricinuire să poprâscă
şi pe cei vor: fi sănătoşi şi curaţi, ca să-i 'silâscă să le dea mită,
căci dovedindu-se vre-o unul din ci în vreo. acest fel de urmare, să:
scie, făr' îndoială, că i se va răsplăti cu osînda ocnei;. şi fiind-că

cu urmarea
cercetarea

acestui nizam nu

vor

put6

epistaţii

a

îngriji şi pentru

“mahalalelor cu care ai fost însărcinați şi a răportui la Casă,

de aceea poruncim, ca de acum înainte să se însărcineze cu îngrijirea .
cercetărei, i. a raporturilor. vătăşeii mabhalalelor. împreună
cu preoţii
ai fieş-care mahala. Poruncim dar Şi
dumi-tale „Vel Spătare,: ca pe
de o parte

nimeni

să publicarisesci prin

într'adins telali în tâtă

politia,

ca

de: acum înainte să nu fie volnic a primi în gazdă vre-un om

din cei ce vor:veni de afară, fără de biletul epistaţilor, sai a căpita-.

nilor de la străji, iar :pe de altă parte-să

se dea straşnică: poruncă

și

-

URECHIĂ

XA.

|
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căpitanilor.de la străjile podurilor celor mari, i a celor-l-alte uliţe unde
vor fi străji, asemenea
ce vin

să

și ei cercetare şi urmare

facă

pentru

cei

ce vor veni să intre în politie

ca şi epistaţii, şi carele

afară

de

de vor fi acei lăcuitori curaţi şi.

cu ori-co fel de lucrări spre vîndare

fără de vre-o bănuială, aşa să se slob6qă în politie, iar fiind vre-o
unul bolnav saii cu bănuială, să se întârcă înapoi împreună cu carul,

afară numai din cei ce vin cu podini pentru trebuința podului de se
va: întîmpla să fie vre-o unul dintr'acei lăcuitori ori bolnav sai cu
bănuială, pe acela să'l poprâscă la margine și carul lui cu podine să']
trimiţă cu unul din străjari.la locul cel orînduit, de a o descărcă şi
iarăşi acel străjarsă ducă înapoi acel 'car cu boi l&cuitorului şi să'l
facă teslim ca să mârgă la casa sa. Asupra acestui nizam să aibă mare
privighere căpitanii acelor străji de a nu face vre-un catahrisis, sai
din neîngrijirea lor să se întîmple vre-o moleisâlă în politie, că întîmplîndu-se ferâscă Dumnegei, cel vinovat cu ocna. se va pedepsi,
însă cei ce vor intră pe la podurile uliţelor la care sunt străji și pe
aceia să-i trimiţă căpitanii străjilor tot la epistaţii ce sunt la mărginile
celor-l-alte uliţe, că iarăşi epistaţii să-i cerceteze și fiind curaţi şi fără
de bănuială, să le dea bileturi ale lor, pentru slobogenia intrărei în
politie.—1814 Maiu 17.
(Cod. LĂXIV, fila 121%) .
Aneza p. 779. —
Fiind-că ne-am
Prahova

Jilostiiu

Bojii. Il oan. Gheorghe Caragea

însciinţat Domnia

s'au molefsit

nouă

Divanului

Domnici

case

Voevod.

Mea, că la oraşul Ploescii din sud.

de bâla:

ciumei,

de aceea

orînduim,

printr'acâstă Domnâsca. n6stră carte pe dumnâ-lui Paharnicu Costache
“Peologu să mârgă la mai sus numitul judeţ, dândui-se
de. aici de la
canţelaria

Logofăt, după.
răţirea satelor
urmând: după
curăţenia, atât
întîmplat

Mele

copie adeverită

de dumnâ-lui Vel.

ponturile nizamului ce s'aii întocmit pentru paza
ot judeţe, şi îndată ce va sosi acolo orînduitul
nizamul ce este dat să puie tot.felul de silință.
acelor nouă case zmreduite, cât şi a altora, de se

ferâscă

Dumnegei

a se

mai

zmredui,

ori

înăuntru

şi cuboer,
spre
va fi

în oraș,

sai la vre-un alt sat de ale judeţului, pentru care poruncim Domnia
Mea şi dumnâ-vâstră ispravnicilor ai judeţului să daţi tot felul mână
de ajutor orînduitului boer, spre săvîrşirea acestei porunci. I saam
receh

gpd.—1814

Maiu

17. . .

a

.

(Cod. LĂAXIV, fila 121.)
„ AR. D.779—Zemle: Vlahiscoie. Fiind-că ne-am însciinţat Domnia Mea,
că satul Liţa din sud Olt s'aii molefsit de bâla ciumei, murind până
acum 46 de l&cuitori, de aceea orînduim pe all Pitar Iane să mârgă
în sud Olt, la mai-sus numitul sat, saii și la vre-un alt sat de se va
fi întîmplat (ferâscă Dumnegeii) să se fi mai zmreduit până acuin, unde
să urmeze a da cuviinciosul nizam cu t6te trebuincidsele mijlce spre în- tîmpinarea

întinderei

acestui răi

şi spre curățirea

acolo până când va da sfîrșit acestui nizam,

acelor sate, şegând

căruia .orînduit porun-
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cim dumnâ-v6stră

ispravnicilor ai. judeţului să-i daţi tot felul mână .
de ajutor înlesnindu-i t6te mijl6cele. câte vă va arăta,
că sunt trebuinci6se spre-a pune în. lucrare. nizamul cel cuviincios. I saam
receh
spd.—1814 Iunie 3. ....
a
Me
o
(Cod. LĂAIP,

fila 124.)

-

„An. p. 780. — Porunci la tâte judeţele pentru nizamul năprasnieci :
bâle a ciumei.
Da
Dumn6-v6stră

Ispravnicilor ot sud.

. .:.:. sănătăte; după 'noul

ni-

zam ce am dat Domnia Mea politiei Bucurescilor, pentru paza năprasnicei b6le a ciumei, scoţându-se ponturile câte se cuvine a se urmă: şi
a se păzi de către dumnâ-vâstră, i de către lăcuitorii judeţelor se Însemnâză mai jos. Deci cu strășnicie poruncim, îndată după primirea .

poruncei, scoțând copie întocmai:să le trimiteţi într'adins logofeţi ai.
ispravnicului ca să le citscă prin. biserici şi prin tâte satele judeţului :
ca să nu pricinuiască cine-vaşi la urmă,
în audqul tuturor l&cuitorilor
dicând că nai văgut saii n'aii augit porunca, că apoi t6tă învinovățirea rămâne asupra dumnâ-vâstră şi cuvînt de îndreptare nu veţi
av6. (1) Către acâsta să îndemnați cutot dinadinsul pe lScuitori ca:
de

să aducă

pricinui

vîngare

făr'de încontenire

politiei, după

trebuinţa

lipsă, căci

zaherele,

fin, lemne

al doilea arată spre

şi alte de

a nu se

nu la puţină învinovăţire veţi fi şi atunci de ameliă

cu care vă veţi arătă la acâstă madea, întocmai și ne- :

şi neîngrijirea

să păziţi

strămutat

în pontul

cum

porunca

Domniei Mele,:şi de

urmare

în grabă

să .

avem r&spunsu-i. Către acâstă vă mai 'poruncim, că făr'de zăbavă să.
trimiteţi catagrafia de toţi câţi ai murit. de năprasnica b6lă a ciumei. .
vi s'au poruncit și urmare nu.
întacest judeţ, de care şi mai înainte
S'aii vădut, ci acum se aştâptă catagrafia negreşit.. -.
i
ee
Ponturile ce s'aii trimis.cuaceste porunci:
“Politia Bucurescilor are a se închide de la di'ntiiii a viitârei luni
lui anuar cu let.1814, și nu: este slobod a mai intră nici om nici ne-.guţătorii: făr'de lăzăret, şi cei ce vor veni singuri au să facă lazaret
două-spre-deco. qile afară pe la marginile „orînduitelor lazareturi, iar
mărfurile de ţâră şi de ţâra turcâscă dile 15, şi. carele va îndrăsni:a
intră pe furiș, sait a băgă mariă în politie făr'de lazaret, nu numai
acela va fi pedepsit cu străşnicie, ci.şi gazda care îl va primi; dar.,

drumurile. pe care aii a intră și a eşi, este podul Tîrgului-de-afară,
uliţa Herăstrăului, Podul Mogoş6ei, ulița Tirgoviştei, podul de Pămînt, E
drumul Antimului, podul Calicilor, drumul de la cișm6ua lui Filaret şi
i
pe

Şerban-Vodă.
sunt ldcuitorii

să

nu

aii a

peste

Olt

Aa
şi “trebuinci6sa

drept

în politie

e
RR
zaherea, lemne

şi alte asemenea, spre hrana orăşeni,

îîn, orz, legume, păsări, lăpturi
lor, dar

aducă

intră îndată

și să

se încunjure .cu

cereale pe poduri, ci să steă afară la numitele orînduite mărgini
(1) Iar

s'au trimis

prostichiul la tâte judeţele.

..

numai

-

până

la

a

vorba

«Cătră

acâsta» ; împreună

ale

cu

bi
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drumurilor,
care

şi acolo

cumpărătâre

să mârgă

şi vîngare

orășenii 'să. cumpere
are a se urmă,

după

cele trebuioci6se
instrucţia

care

ai

acei de acolo orînduiţi epistaţi -ai casei, iar lOcuitorii vindînd şi descărcând maria lor la casa cumpărătorului, plătindu-se îndată .să .so
întârcă făr'de a se mai încunjură pe aiurea, ori pe poduri sai prin
uliţe, dar pînz&turi, inuri şi de-ale îmbrăcămintei, nimenea să nu îndrăsnâscă ca să aducă de vîngare, pentru că nu numai se va pedepsi,

ci şi marfa lui se va
3. Slujitorii cari se
mai pe la marginile
de scire celora către

arde.
II
trimit cu bani şi cu cărţi, să vie şi să stea nudrumurilor şi: pentru ca săfie vreme să se dea
cari sunt adresarisiţi să nu vie -n6âptea la măr-

gini, ci săcumpănâscă vreme ca să vie diminâţa (1), iar pentru ca să
nu se întîmple lipsă la trebuinci6sa hrană a orășenilor, ispravnieii

judeţelor să nu înceteze cu a îndemnă
pe l&cuitori să vie afară pe la
mărgini ne încontenit
cu

zaherele,

lemne,

cari cu acestea rizapazar să le vindă
„ (Cod. LXXIV, fila 94.)

Idem
Râmnic,

Zemle

fin, orz, şi altele

la orășeni.
E

—: Nou€ porunci deschise pentru

la Buzcă,
a

bâla ciumei, la Slam-

la: Ialomiţa, la Ilfov, la Vlașca,
hova, Teleorman, la Argeş.

Vlahiscoie. Dumnâ-vâstră

până

acum: năprasnica

prin

sănătâse

bâlă

nu

asemenea,

la Saac,
|

Ipravnicilor otsud.

..

la

Pra-

.... încă

s'aii mai încontenit, fiind vre-o câte-

vaşi sate pline de răi, socotindu-se acâstă necontenire numai. din neîngrijirea cu care urmaţi la acâsta, întâiii că zmreduiţilor de prin sate,
din pricină că nu li se daii hrana trebuinciâsă, ies pe la drumuri şi
sate căutându-şi

faceţi deosebire

dintre

hrana ; și al doilea, zmreduiţilor

coi sănătoşi,

nu

le

şi dintr'aceste două pricini curge

lăţimile r&ului cum și cei morţi rămân pe câmpuri, drumuriși sate
neîngropaţi ; mirare are Domnia Mea, pentru acâstă rea neîngrijire cu

care vă purtați, strașnic vă poruncim,ca la acâstă madeă să vă cheltuiţi t6tă osîrdia spre curățirea răului, ne: mai lăsând pe cei morţi noîngropaţi, pe cei zmreduiţi i molefsiţi făr'de hranăşi făr'de osebire

unul

de

către altul, cum

şi casele făr'de

afumări şi spălări,

şi pe tâtă

sâptămâna, de veri-ce întîmplare la acâstă madeă, sunteţi datori a răportui Casei depo, iar pentru cele-l-alte ce se cadea se urmă la zmreduiţi veţi urmă după ponturile Domniei Mele, ce sunt date. încă de la
începerea răului, iar împotrivă urmând nu numai că veţifi lipsiţi din
dregători, dar veți rămân şi în grea răspundere. I saam receh &pd. —
1814, Septembre 16.
Sa
|
i
(Cod. LXXIV, fila 141»):

Idom. 1& Ioan
Dumnâ-ta

Gheorghe Caragea

Voevod i gospodr zemle Vlahiscoie.
Vel Vistiere, după cum ai găsit cu cale dumnâ-lor veliţii

(1) Iar peşte Olt saii trimis numai pontul dintii şi al treilea până la semn;
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boeri printr'acâstă anatora, primită. fiindu-ne, o întărim
Domnia Mea
şi poruncim dumi-tale, să so facă. cuviinei6sele porunci
pentru împlinirea banilor aceştii bitirmele, cu urmare intocmai precum
mai jos se
arată, precum, şi pentru salahori i cavăle co se întore de la cetăţi:
să

se facă osebite porunci către. ispravnicii “judeţelor ca se urmoze a face.

lazare
după t,.
“mijlocul

(Pecotea,. gpd.)
(Cod.

LĂXIA,

ce iarăși. mai

jos .se'arată.— 1814 Iulie 4..,

ai

aaa

ai

iii

“Vel Logofăt.,
ta

pag. 14.)

..

Prea Inălțate Domne,
După luminată porunca Măriei Tale ce S'aii dat la anaforaua dum-:
„n6-lui Vol Vistierului, pricinele așă sunt, adecă unii Gmeni de pe la:
cară, i salahori s'aii zmreduit de năprasnica bâlă, alţii ati murit şi alţii
se află şi acum bolnavi, făcându-se şi pe la satele judeţelor amestocătură, după cum ai luatşi Măria Ta însciințări de. la capuchehaele,
dar iarăşi a lipsi cu totul salahorii nu este cu putinţă, find neaperată.
trebuinţă de lucru pe la cetăți şi mijlocul care s'ar „put6 catortosi
spre Greşi-care ușurință este şi vei face Măria Ta silință de a se puteă
bitirdisi cel mult două părţi din tâtă suma salahorilor i a carălor, iar
a treia parte urmâză negreşit a se. trimite Gmeni, de aceea ie povuncesce

du-ne

Măria

la un

Ta,

ca

împreună

loc, să facem

cu

cuviinci6sa

dumnâ-lui

Vel

Vistierul,

adunân-

chibzuire pentru acele doue părţi:

de salahori i cară ce ai a se bitirdisi şi să arătăm. Măriei Talo prin
anafora

.cu

vătaf

de

Visterie;

adunat la un loc şi făcând
va put6 catortosi prin cele.
Tale este spre ușurința şi
năprasnica b6lă, ci şi spre
de care sciind pe Inălţimea

asupra

următor

fiind 'luminatei

poruuci

ne-am

chibzuire, vădum că acâstă bitirmea de se
pline de înţelepciune mijlâcele Inălţimei
folosul ţărei, nu numai pentru ferâlă de
scădere. de simbriile salahorilor
i a carălor,
'Ta- părinte doritor al patriei şi milostiv

săracilor lăcuitori,
ne rugăm,

să pui Măria 'Ta, silinţă de'a so.

catortosi, ca să se bitirdis6scă. cu bani două părți din salahori i din
cară şi să se dea numai o-parte în natură, însă şi pentru aceaa treia

parte ce este a se 'da în natură

să fic luminate poruncile Măriei Tale

către dumnâ-lor ispravnicii judeţelor, ca la întârcerea lor de la cetăţi
să nu aibă voie a întră de odată în sate, ci să fie opriţi la locuri de
marginea satelor, unde să steăîn pază 10 dile, ca să se aeris6scă, spă-

lându-şi trupurile şi t6te hainele după

dinșii şi apoisă

iar pentru

put

acele

două. părţi

de se

vor

intr
în sate,
e

bitirdisi,
în bani

făcând

socotelă de banii ce trebuesc, adecă pentru salahor po taleri 30 pe lună
şi pentru car8 po taleri 40 pe lună, îac taleri 49.270 și îmbrăcându-i |
pe 13.000 lude birniciai Visteriei, vine să dea de lude po taleri 4 pe
lună, de la începutul aceștei lună Iulie pe d lună. până la sfîrşitul lui
Octombre şi după poruncă nu lipsim a arătă Măriei Tale.—1814 Iulie 3.

Radu Golescu

Vel Ban, Isaac Ralet Vel Vornic,

Vel Vornic, Dumitrache Racoviţă
Vel Vornic, Constantin Filipescu

Barbu Văcărescu

Vel Vornic; Iordache
Vel Logofăt,

'Slătineanu
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"XA.

Io Ioan Gheorghe

După
nicul

Caragea

URECHIĂ

Voevod

îi gospodar zemle

arătarea ce ne face printr'acâstă

al Obştirilor,

poruncim

Domnia

Mea

Plahiscoie.

anafora dumnâ-lui Vel 'Vordumnâ-vâstră

boerilor

na-

ziri ai: Casei depo, să orînduiţi a se vinde tâte aceste lucruri: îngrijindu-se cu mare privighere de a nu îndrăzni cine-vaş
a lua
i dintr'însele măcar un fir de aţă.
(Pecetea pd.)
Vel Logofăt .
(Cod. LXXIX, pag. 370.)
„Prea

Inălfate Dâmne,

In anul trecut de năprasnica b6lă a ciumei murind Filodor în curtea unui Nedelcu Logofăt ot mahalaua Colţei, ai fost închisă odaia
sa'de epistaţii Casei depo, şi tocmai acum, făcând de scire polcovnicul
de ciocli cu: II epitropi împreună aducând și un cioclu de la lăzăret,:
s'ail luat în scris acele lucruri ce în jos se însemnară, adecă lucruri
din. cari ait zăcut într'însele putrede vechi, preţul nică de taleri 100,
care lucruri nici de a se păstră nici de a se vinde nu sunt destoinice
şi ca să nu se întîmple vre-o molevmă, de se va socoti de Inălţimea
Ta se va da luminată poruncă
ca să ardă în foc, şi pentru că pâte
va fi având vre-o rudă în "Țarigrad, o facem sciință Inălţimei Tale.—

1814 Septembre 28.

-

Vel Vornic.
i

Lucrurile ce s'a găsii.

1.saltoa cu lână

„Lilie vechii

„1

bichim

_1

pereche

;

2 perdele

-

|

nădragi

1 camaşă veche
“1 anterei de

Domnia

Mea

acestui tîrg, poruncim

muscălească

- -

„1

Caragea

astar de antereii
1 bucăţi de cărți

10 pereche ciorapi

oglindă
2 motot6le de bumbac

Voevod i gospodar zemle Vlahiscoie.

voie şi slobodenie

însă

nădragi

1 batistă de gât
1 peșchir “vechii
„1

nisce hârtii...
1 sinet vechii

Gheorghe

1 pereche

-

„=

„1 pereche papuci.

-J& Joan

1 pângă

1 pereche mătănii

1 taţă de ghermesit
„1 giubea dezblănită

-Dăm

|

de

dumnâ-vâstră

ase

urmă

estimp

ispravnieilor

facerea

ai judeţului

să îngrijiţi cu mare privighere de a. străjui prin într'adins orînduiţii

ISTORIA

ROMÂNILOR

paznici cu venirea Gmenilor la acest tîrg
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cu. bună

și amăruntă : cer-:

cetare, ca: să nu fie cum-va din sate molefsite, sai-a aduce cova lucruri molefsite.
— 1814 Octombre 2.'....
.
e
pase

(Pecetea pd)...

-:

Sa
(Cod. LĂXTIĂ, pag. 340).
Prea

a

„Vel
Et

Inălţate Dâmme,

i

Logofăt,

i: “
i

i

La acâstă jalbă ce ai dat Inălţimei. Pale neguţătorii şi lăcuitorii din
sud Muscel prin.care jăluesc că acum la culesul viilor se face tîrg,

şi an au fost acel tîrg poprit din pricina molefselei şi se rOgă de a
nu fi poprit, şi acum pentru a-şi put: a-şi: face. alișveriş ni. se :Doruncesce a cercetăşi în scris:a ar&tă Inălţimei Tale ;-următor. fiind.
luminatei Inălţimei Tale porunci, nu:;lipsim a: arătă, ca. cu. mila: lui
Dumnegeii, şi cu a Inălţimei Tale blagoslovenie, răul de prin. împre=:
jurimele acestui tîrg i:judeţ (după .sciinţa' co avem) este 'contenit: de
dile 25, dar fiind-că.
de la conten
esteire
puţină vreme, cu cuviinţa ar.
fi de-a se popri acest tîrg, dar, poprindu-se se păgubescemai
. întâiii:
sameșul și.al doilea jăluitorii: de :alişverişul lor, de aceea'cu dreptate.
este a se.face acest tiîrg,:şi pentru: pază:să se dea luminată poruncă
către dumnâ-lor. ispravnici, ea să. aibă îngrijire spre a nu veni la aceste:
" tirgură Gmeni de prin satele judeţelor cele molefsite, și cum de Inăl-:
țimea Ta:se va găsi cu cale -aşă se va şi urmă. — 1814 Septembro 29..

- Barbu

Văcărescu Vel Vornic.
t

:. !

ti
aaa

-

NE

ir

m.

An. 'p.777. Iâ loan Gheorghe Caragea. Voavod i gospodar zemle : “:

Ra

i

Wlahiseore,

e
i

ee

ii

ati
Ta

“De vremece jăluitorul 'aii slujit.
în” vremea' mulţimei bâlei cu jert-:

firea vieţei sale, iar celă-l-alt
atunci de

"ştirilor

ai fugit

de aici,

gearah Craos

poruncim

lăsând

dumi-tale”

trâba sai sculaț,

Vel: Dvornice''al Ob-

ca':negreşit fără
de altă prelungiresă urmedi a aşegă pe jă-:

luitor la' catastihul

lefilor,

după: osebita

poruncă

a Domnici

Mele ce

s'aii mai daf dumi-tale în trecutele qile.— 1814 Octombro 5.
„i
(Pecetea gpd.) ... .:
i
A
aie
a
„i, - | N „Vel Logofăt. ai
|

. “Prea

nălţate

Done,

3

. |

. ă

, -

Sa

- | pa

: E

"La acâstă jalbă.ce s'aii dat, Inălţimei.'Talo Viral gearahul prin care;
jălusece că

s'aik: aflat slujind. dohtor

la Casa depo,.şi

că la

plecata,

n6stră anafora s'aii dat luminată Inălţimei Tale întărire poruncitâre.,
către dumnâ-lui: Dvornicul al.Obştirilorca să-l:aședela catastihul, le-:
fegiilor gearahiîn locul lui Craus și mergândcu, acea poruncă la,

dumnâ-lui: Vornicul i: s'ar fi gis, că sunt îndestui.dohţori care iai 16fă
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de la cutie şi aşă aii rămas în adăstare, ni se porunceşce a: se. faco
cercetare şi în scris a arăta Inălţimei Tale ; următor fiind luminatei porunci am cercetat și întru tote s'ait dovedit jalba' sa adevărată ; fiind
că numitul s'aii aflat slujind în t6tă vremea răului aducându-și și fa-

milia din ţâra nemţâscă, cu dreptate să-l ţie a rămânea în locul
* Craus, carele s'aii aflat dosind în t6tă vremea răului, dar cum se lui
găsi cu cale de către Inălţimea Ta, aşă se va urmă. — 1814 Septembre va
15,

Barbu

Văcărescu

“An. p. 780. Iă Ioan

Su

Vel

Gheorghe

Caragea

Viahiscoie. *

- In t6te părţile la ori-ce

ca o datorie neapărata
acâsta orînduiţi Gmeni

Vornic. -

ţară

bine

Voevod i gospodar zemie

-

otcîrmuită

'

stăpînirea

socotesce

de a se păzi sănătatea de obşte, având pentru
cu .sciință cufrica lui Dumnegeii Şi osâr-

duitori spre paza sănătăţei care este cea maj. dintâiu
bunătate, şi
Domnia Mea de când in Mila lui Dumnegeii ni s'au încredi
nţat oblăduirea aceșştei ţări cu feluri de mijl6ce ne-am silit ca
să se păzâscă sănătatea de obşte şi mai vîrtos:în vremea năprasnicei
nu ne-am sfiit nici de osteneli, nici de cheltueli ca să b6lea. ciumei
putem . izbăvi
norodul de acea nevoie; acum dar, flind-că iarăşi
ai început a se înmulţi prin prejur bla năprasnicăa ciumei și din nepaza
grijirea ispravnicilor şi 'celor-l-alți dregători ai judeţului,i din neîns'aii întins
Şi aici

în ţâră la două trei locuri, domnia pentru ca'să apucăm
mai
nainte şi să nu lăsăm a se întinde răul, ci să-l dezrăd
ăcinăm: cu totul
ca mai mult să nu se întîmple de acum înainte nici
de cum, ales'am

patru dintre dumnâ-lor veliţii boeri cari sunt cu sciinţă,
cu frica lui
Dumnedeii şi vrednici de a puteă chibzui mijlâcele cuviinc
i6se spre
a se păzi

sănătatea

şi spre

izbăvirea

răului

Şi

orîndu

v6stră cinstiţilor şi” credincioşi.boerilor a Domniei Meleim pe dumnâVel Postelnice Lucache Arghiropole, i dumnâ-ta Vel Spătaredumnâ-ta Biv
Gheorghie
Arghiropole, i dumnâta
Biv Vel „Dvornice Barbule Văcărescule şi
dumnâ-ta Vel Logofete al streinilor pricini Atanasie Hristop
ole,. ca să
întocmiţi aici în ţâra Domniei Mele îngrijirea sănătăţei
şi
cinăm cu purtarea de grijă izbăvirei răului ce ai intrat în vă însărzuindu-vă şi hotărind veri-ce va fi de trebuinţă la acâstă ţ6ră, chibmadea și
cele ce veţi găsi cu cale să le şi puneţi în lucrare, fără
cea
țină întîrgiere; pentru care îndată să scrieţi dumnâ-lor ispravmai punicilori
„celor-l-alţi dregători ai judeţelor, făcându-le cunoscută acâstă
întocmire
şi dându-le povăţuirile” cele cuviinci6se, şi pe veri-ca
veţi află în potrivă următor povăţuirilor dumnâ-vâstrăre dintr'înşii îl
să ni-l ar&taţi
ca să se pedepsâscă straşnic și fără nici o ertare, căci toţi
urmă în potriva povăţuitorilor dumnâ-vâstră se vor socoti cei ce vor
de către
noi, ca: cei ce pentru răul lor câştig voesc să vîngă viaţa Gmenilor și. .
cărora li se cuvine pentru acâsta ori-ce strașnică pedâps
ă, ca unii ce
întru adevăr se fac vrăjmași şi piergători: omenirei
de
“cim şi dumi-tale Vel Vistier, ca fără cea mai puţină zăbavăcare porunsă so facă
poruncile Domniei Mele:pe la t6te isprăvnicaturile i la
cei-l-alți dre-

ca
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gători ai Domnescei n6stre țări, prin care să
li se facă cunoscut, că
«de acum înainte aii să se corespondarisâscă cu
dumnâ-lor mai sus
numiții boeri, cari sunt orînduiţi pentru îngrijirea
sănătăţei de obşte
şi de .t6te câte privesc la ale sănătăţei numai de
cât să însciinţeze pe
dumnâ-lor, săvîrşind fără de strămutare tâte câto
li
către mai sus numiții boeri şi vor fi privitOre acestu se vor scrie de
i memuriet şi să
"fie f6rte încredinţaţi, că veri cari dintr'înşiva
i urmă în potrivă sai
se va lenevi la săvîrşirea povăţuirilor ce li se vor
dă,se va pedepsi
cu străşnicie fără să nădăjduiască că va puteă dobîn
di vre-o ertare,
măcar de. veri-ce trâptă va fi. Tolco pisah gpd.— 1815
Decembre 4

_(Pecetea gpd.)!
Di
Să
o
(Cod. LXXIV, pag. 227 v,).

o
„Vel Logofăt.
a

An. p. 750.—1ă Ioan Gh. Caragea. Voevod i gospodar zemle

Cuvi6se

Egumene

al inănăstivei Plumbuitei,

Vlahiscoie.

fiind-că face trebuinţă

ca toți călătorii şi neguţătorii ce vin cu mărfuri cari. vor a întră aici
în politie
să se poprâscă mai întâiii afară a se aerisi,
de aceea dar
Îți poruncim, ca" îndaiă după primirea acestui domnescul nostru pitac,
numai decât să faci teslim acâstă mănăstirela Omenii dumnâ-tor boerilor ce sunt orînduiţi pentru îngrijirea de Epistasia acestui nizam, ca
să urmeze cu aeresirea şi facerea lăzăretului celor ce vin de pe afară

precum sunt porunciţi. Tolco pisah gpd—1815 Decembre 9.:-.
.:
(Pecetea gpd.)
:.
SE
n
pi
ÎN
La
aa
“Vel Logofăt.
- “(Cod LĂXIV, fila. 230).
”
e

„An. p. 781.—18183 August 5. S'aii făcut poruncă legată către ispravnicii din sud. Saac că aii luat Măria Sa scire pentru ţiganii cei molefsiţi ce sunt la lăzăret, că*nu vrea stăpânul să le dea hrana şi Măria
Sa poruncesce a îndatora
trebuinci6să, .

(Cod. LĂXIV,

şi a pune

pe arendaşi

să le dea hrana cea
,

fila 78 v.).

Iă Ioan: Gh. Caragea

Voevod

îi gospodar zemle!' Viahiscoie.

Poruncim Domnia Mea dumi-tale Vel Vornice. al politiei, să împlinesci negreșşit de.la pârâtul vameş banii câţi se vor dovedi popriţi
de .el din banii Casei depo, şi să-i faci teslim la boerii epistaţi ai aceștei

case.—1814
„Ce

a

Aprilie 2...
SE,

) Aa

(Cod... LĂXXĂ, pag. 46.)

SE

|

iei

Vel.Logofăt

|

|

-:

|
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Prea Inălţate Domne,
Arătăm

Inălţimei

Tale,

că casa

de.la

15

ale trecutului Decembre

ai

plătit 16fa vătăşeilor de prin mahalale prin Sameșul Vorniciei de politie pe lude 96 şi la 15 ale următorului Martie sait dovedit numai
pe lude 76 .plătindu-se I6fă, iar l6fa la lude 20 se poprea de către Sameşi. Ci. fiind-că pe aceste trei luni s'aii hrăpit de la casă aceşti taleri
600, socotindu-se câte taleri 10 pe lună l6fa fieş-căruia vătăşel, de aceea
de se va:găsi cu cale de către InălţimeTa,
a se va și da luminata
Inălţimei “tale poruncă, către dumnâ-lui' Dvornicul Nenciulescu a face
împlinire de la numitul de acești bani şi a se trimite de a se da în
trebuinţele ce casa are, şi cum se va găsi cu cale de către Inălţimea
Ta așa se va urma.—1814 Martie 31.
Barbu Văcărescu Vel Vornic, Mihalache Clucer.

An. p.:780.—1& Ioan Gheorghe Carăgea
Viahiscoie.
am

Voevod i gospodar zemle

Prea. Sifinţia Ta Părinte. Mitropolite și dumnâ-vâstră
v&dut

Domnia

Mea

arătarea

de vreme că t6te mănăstirile
se află sub acâstă îndatorire
ale spitatului la acest fel de
dem că încă nu este ţâra cu
apărată

ce ne faceţi

veliţilor boeri,

print”acâstă

anafora, ci

de aici din țeră închinate şi ne închinate
a întimpinărei trebuinciâselor cheltueli
întimpinare de b6la ciumei (de care ve-.
totul curăţită şi isbăvită), trebuinţă ne-

este a-şi urma 'aceștei datori

Şi măcar

tueli se adună pe lună peste taleri 12.000

după

că suma

socotâla

acestor

ce

ni

chel-

s'au

arătat de către dumnâ-lui Vel Vistierul, Domnia Mea însă
cu musaadea hotărîm, ca numai câte taleri 10.000 pe lună să se împlinâ
scă şi

numai pentru două luni, rugându-ne la milostivul Dumnedeii de
izbăvi cu totul până atunci de acestă urgie. Drept aceea porunci ane
m, ca
adunându-vă cu toţii la un loc să faceţi cuviinci6sa cislă, cu bună
și
drâptă' cumpănire, pe tâte mănăstirile, pentru suma ce s'aii
gis'mai
sus. de taleri 20.000 și să arătați Domniei Mele prin anafora, ca
să se
dea

apoi

de către

18314 Iulie 5.
Peceetea pd.)
(Cod.

LXXIX,

Domnia

Mea

cuviinci6sa

pag. 15.)

poruncă

de

împlinire.

a
a
Vel Logofăt.

—

Prea. Inălţate Domne,

La anatoraua ce aii făcut Măriei 'Tale, dumnâ-lui Vel Vistierul, cum
când se urmâză

că pe

năprasnica 'b6lă,

s'aă luat de la țâră

îndestulă
sumă de bani pentru trebuincâsele cheltueli, dar a se împlini
mai sus numitele bresle este cu mare greutate, de cât arată de la
Măriei.
Tale, că pentru: acest fel de întîmplare în vremea Măriei Sale Domnului Moruz, s'a fost orînduit irat al spitalurilor de ciumă
năstiri, adecă Câmpu-Lung, Tismana şi Cozia, iar în vrămea trei măoblădu-
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«întîmplare

cu

sfat de

obşte. s'aii

să se întîmpineze

tâte
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făcut .hotărîre ca

cheltuelile

la o

asemenea

spitalelor de ciumă:de

la partea hbisericâscă adecă mănăstiri, preoţi şi diiaconi,
ni se poruncesce de către Inălţimea Ta, ca să ar&tăm prin: anafora s'au
slobodgit
acele trei mănăstiri ce eraii legate la'spitalul ot Dudesci
și cu ce întocmire şi aşegămînt este făcută şi apoi: se va da hotărîr
ea Măriei
Tale; următori fiind luminatei porunci am cerut să vedem
acea ana.
fora şi ni s'aii trimis copie de la sf. mitropolie, după obştâsca
carte
ce s'ait făcut în let 1808 Iulie 20 prin care s'aii slobogit acele trei

monăstiri

a fi după cum

fusese

mai

nainte,

hotărîndu-se

ca pentru

trebuința spitalului, când -se va întimplă ciumă, cu sfat de obşte să
se
facă cuvinciosul ajutor din partea tuturor mănăstirilor câte. sunt.
în
t6tă $6ra închinate şi neînchinatdând
e. fieş-eare mănăstire analogon
de cât se va cuveni după starea şi puterea.
sa, cum 'şi pentru. drege-

rea spitalului și cheltuala bisericei de acolo chibzuindu-se câţi

bani

trebuesc să se adaoge la cisla
ce este pusă pe mănăstiri de, daii pentru şcoli şi să se dea în trebuinţele spitalului prin părinţii arhierei;

ac6sta

este cuprinderea acei. obşteşti cărţi, şi după poruncă nu lipsim

a arătă Măriei Tale, iar. pentru condeiul ce serie, printr'acea obştâscă
carte, cum că la o acest fel de întimplare este datorie a ajută şi ob-

ştea, îndestul ajutor ai făcut mai sus numitele bresle în două rînduri.
1814, Iunie '26.
NI
|
a
a
Radu “Golescu Vel Ban, Isaac Ralet Vel: Vornic, Barbu Văcărescu

Vel Vornic, Dumitrache Racoviţă Vel Vornie,'
"Vel 'Logofet, Folache Stirbei Vel Logofăt. *

Constantin
ia
1

“Io Joan

Intoemai

Gh. Caragea

după

Voevod

îi gospodar

cisla ce ni se arată mai

jos

zemle

Filipescu
i
E)

Vlahiscoie.

îutr'acâstă anafora

a

prea osfinţiei sale părintelului Mitropolit şi a dumnâ-lor Veliţilor boeri,
'hotărim: să se împlin6scă suma acestor bani tale»i 20000 de la mănăs-

tirile de mai jos arătate şi porunci, vătaşe de Vistierie,ca împreună

- cu om din partea Sf. Mitropolii âmblând, să împlinesci:de la: mănăstirile cele de aici din politie suma banilor ce se vede pusă fieş-care

şi să-i faci teslim la dumnâ-lor boerii naziri ai Casei lăzăreturilor, iar
pentru mănăstirile cele de afară poruncim, dumnâ-vâstră Veliţilor Logofeţi, să se facă domnescile n6stre volnicii cu mum-bașir, ca iarăși

“cu om din partea Sf. Mitropolii mergând să împlin6scă şi de la celel-alte banii din mai jos ar&tata cislă şi să-i aducă'a-i face teslim la
Casa lăzăreturilor.—1814 Iulie 16.
|
Că
(Pecetea :gpd.) .
3

Vel Logofăt,

(Cod. LXXIX pag. 70,
| Prea Iălțate Dâmne,
După

luminată

porunca

Măriei Tale

tră, ca .să:se cisluiască taleri 20000

pe:
*

ce s'ai dat

la anaforaua

n6s-

tâte mănăstirile: la: trebuinţa
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spitalului năprasnicei boli pe două luni, s'a făcut de către mine Smeritul Mitropolit: acâstă cislă, ce se însâmnă mai jos şi fiind-că b6la nu
„sai curăţit şi trebuinţa este grabnică pentru CuviinciGsa ocază ca să
se pâtă întîmpina a nu se întinde răutatea, să fie: luminată porunca
Măriei Tale a se împlini banii cu grabă de Ja fieş-care mănăstire precum s'au cisluit.—1814 Iulio 15.
„o
a
a

a
20000 adecă
1814

Martic

|
aa
|
Veliţi boeri
dou&-deci de mii de la tâte mănăstirile, -

23.

S'ai

făcut pitae către

ispravnicii

Ilfovului,

care coprinde să se orînduiască epistat în judeţul Ilfovului Vătaful Gheorg
he
Anagnost, carele să aibă a fi următor întocmai după ponturi
le nizamului ce s'aii dat pentru molefsâlă.
e

„(0od, LXXIV, fila 112).
16 loan Gh.

Caragea

Voevod î gospodar zemle

Vlalhiscoie.

Dumnâ-vâstră ispravnicilorot sud Îlfov, fiind-că
ghe Anagnoste ce aii fost Epistat la acel judeţ pentru nizamul Gheor
pazei
de năpras-.
nica b6lă a ciumei, se trimite la sud Ialomiţa, pentru
za/areaa sursatului, de aceea dar în locul lui orînduim Domnia Mea pe
Medelnicerul

“Alexandru Lămotescu, căruia poruncim, să-i daţi
ponturile acestui niZam, precum şi cuviinciosul ajutor la cele ce va aveă
trebuinţă spre

a-și urma datoria sa făr de cusur. Tolco pisah gpd.—1814
(Cod. LXXIV, fila 116.)

|

An. pag. 781.—1ă Ioan
A

Gheorghe

Aprilie 20

Caragea "Voevod i gospodar zemile

Viahiscoie.

„.. Prea Sfinţia Ta părinte Mitropolite, îndată după primirea Domnes
cului

nostru pitac, numai de cât să dai strașnică poruncă
'la toți preoţii ma„halalelor Bucurescilor, ca de astădi înainte veri-cine se
va întîmplă

„să moră de ori-ce b6lă, să nu fie slobogi a-i îngropă la biserică,
până
„va raportui prin vătăşelul mahalalei către dumnâ-lui Vel Spătaru
l şi
după voia și slobogenia ce va luă de la dumnâ-lui Vel
Spătarul atunci
„să fie volnici a-i îngropă, căci veri-care din preoţi va îndrăsn
i de a
face urmare împotriva poruncei Domniei Mele să scie „că
se
va pedepsi. Tolco pisah gpd.—1815 Decembre 6.
(Pecetea spa.)
ui
Vel Logofăt.
(Cod. LXXIV, fila 2:9.)

Au. p. 781.—1â

Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod i gospodar zemle

Vlahiscoie.

- - Dumnâ-ta Vel 'Agă,. fiind-că mulţi din neguţători bogasie
mărfuri de mătase şi. bumbac i. cojocarii” groși, precum ri, cară vînd
şi telalii, i: tee

ponce

intii,

2cai
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leleicile cu haine şi pînzături obicinuese de, merg.]a. oboru. Tirguluide-afară pentru a face alișveriş, care mărturi ale lor fiind din cele ce
se. pipăe şi. se. îmbracă .de către, mușteri şi. apoi unii. le. cumpără iar
alţii le lasă,;cu. care vin înapoi aici negiţătorii Sati telalii pe 'la pră- văliile lor, de aceea dar poruncii 'ca',prin “țelal să'.se. publicaris6scă :
a. sci fieş-care, că de astă-di înainte .nime
din ni
ei nu este: slobodi-a !
mai merge. din. politie la Tîrgul-de-afar
cu marfă
ă.

şi deosebit

să'0-

rînduesci, dumne ta zapciil. agiesci, ca să privigheze și pe cară va ved6
mergând cu acest fel de. lucruri,
nu. numai să nu-l îngăduiască a'des-:
chide, ci îndată să-l,şi goriâscă înapoi 'făr” de a'stă câtuși de puţin şi:
către acâsta să nu îngădiiască nici” pe lăcuitorii ce vin” de prin “sate
a aduce

să vînqă cânipă

i lână, pînzături şi alte lucruri ce sunt pentru

purtare.: Tolco pisah 'gpd. 1815: Decombre
(Pecetea gpd.)
a
E

>. (Cod.

EI

LĂXXIV, fla'229,)

“An. g. 781.--Ia
:
Pa

Ioan

9;

e

3 e

„Vel

i

RR

Gheorghe Caragea
+
Wlahăseoie,

ae

Logofet.

..

RN

Voevod

îi gospodar zennle i
me

: Preaosfinţia. 'Ta părinte. mitropolite, fiind-că în vremea, năprasnicei!
bâle

a. ciumei ce. aii fost

antărţi,

. Bucu-""
preoţii 'mahalalelor! politiei

rescilor. cu iubire.de răi câştig tăinuia .pe bolnavi, îngropăpe morţi:

pe. ascuns şi trecea cu vederea neîngrijirea vătăşeilor saii : mai bine:
să. Qicem se uniait.cu dînşii.de ascundea pe cei :molefsiţi vii şi morţi,
'că preoţii! ai:
nu. este “îndoială
cum şi lucrurile .molefsite şi fiind-că
sciinţă de tote cele ce se întîmplă și se urmâză 'prin mahalale, de:
aceea dar poruncim Preaosfinţiei Tale să pui tot felul de îngrijire. dând
straşnice poruncă ale Preaosfinţici Tale de obşte către toţi preoţii mahalalelor, ca de acum înainte nimeni să nu se -îndrăznâscă-:a-se-abate
din datoria sa, adecă a tăinui Gmeni molefsiţi, ori morţi saii vii, saii
niscari-va!. lucruri:riolefsite -ci- înpotrivă să. privegheze. cu toţii,. ca ori.
în ce mahala se va simţi cinevaşi bolnav, îndată să dea de scire preotul acei mahalale la epistaţi cu care acâstă responsabilitate însărcinăm
'ca. să. fii r&spungător: în locul
Domnia -Mea. pe însuşi PreaosfinţTa,
ia:
preoţilor când se va întîmplă vre-un cusur.: Tolco pisah gpd. — 1815.

Decembre
»-

gpd.)

-

:

af

pe

af

-

9.

(Pecetea

a

e

Ia

n

a

Vel

Logofăt. Sa
ei

„Jă Ioan -Gheorghe

a

Caragea. Voevod...

!

- Primită fiind. Domniei Mele acâstă anafora a' dumnc-lor orînduiţilor.
boeri, 'poruncim duimi-tale Vel' Vornice al “politiei, ca, întocmai să. se!
facă urmare

precum

(Pecetea gpd.)

mai

jos se coprinde.—1815

(Cod. LXĂXĂXII, pag. 184)
V. A. Urechiă.— Tom,

-

X. Istoria Românilor,

ta

Decembrie 12.

“Vel Logofăt.

-

aa

63

e
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SI

Prea Inălțate Domue,

„ Insciinţăm Inălţimei Tale, că pentru mai bună pază de năprasnica
b6lă am găsit cu cale şi cu orînduială fiind-că Gmeni de ajuns nu
sunt pentru a păzi în t6te părţile, să se închigă vre-o câte-va ulițe

ce sunt

de prisos,

ne

rugăm

Măriei

Tale

a porunci

dumnâ-lui

Vorni-

cului de politie să îndatoreze mahalagii ca tori-ce uliţă îi vom arătă
că este netrebnică să o închiză cu gard; iar anii Măriei Tale de la
Dumnedeii mulţi și fericiţi.—1815 Desembrie 11.
i
a
Lucache Arghiropol, Gheorghe Arghiropol, Atanasie Hristopol.

An. pag. 781. — 16

Ioan Gheorghe Caragea
Viahiscoie.

Voevod

i gospodar zemle

Cinstiţilor şi credincioşi boerilor-ai Domniei Mele, dumnâ-vâstră Nazirilor ai Casei de priveghere, fiind-că. nu ne-am îusciinţat - Domnia
Mea, că la Galaţi s'aii aţîţat şi s'aii încins bâla ciumei și pote (ferâscă

Dumnedei)

din chimonia ce ati lăcuitorii de

acolo

cu cei de aicea

din
Domnâsca! Nâstră ţâră s'aii întins r&ul şi aici în ţară, trebuinţă neapărată este de a se face paza cea. cuviinci6să, şi precum până
s'a cunoscut rodul privegherei şi al îngrijirei dumnâ-vâstră, acum
ar&tat cu -orînduială asupra acestui nizam, asemenea şi de acumce aţi
nainte poruncim dumnâ-vâstră, să îngrijiţi prin tâte putinci6sele înmijl6ce după tertip ce aveţi făcut, ca să se întîmpine acest răi, de
a
se aduceși aici în ţâră şi a se întîmpla (fer6scă Dumnedeit) vre-o nu
primejdie de, zmreduială. Tolco pisah spd.—1816, Mai 15.
„.... (Pecetea gpd,) |
Vel Logofăt.
_... (Cod. LĂXIV,

fila 246

An. pag: 781.—I& loan
|

2,

|

Gheorghe

Caragea

Vlahiscoie. .

Voevod îi gospodar zemle
:

Dumnâ-ta Dohtore Constantine Samurcaş, fiind-că pentru aceşti doi
Gmeni ce s'aii găsit aice în politie cu patimi de Zof asupra trupului
lor, am hotărît Domnia Mea, a li se face o adăpostire spre sălășluirea
la Sf. Elefţerie, din vale de lîngă Cotroceni, ca să şaqă acolo spre.
a

nu av6 chimonie cu nimenea, poruncim Dumi-tale, ca să te însăreinezi cu acâstă îngrijire, adecă cu ducerea lor acolo, cu paza lor dea
nu se amestecă cunici unom şi cu îngrijirea hranei lor, pentru
care prin deosebit pitac am poruncit și dumnâ-lui Vel Vornicului al
Obştirilor

ca să dea

dumnâ-lui

câte taleri 40 pentru

amândoi

pe fieş-

care lună, ca să fie pentru trebuinci6să hrana lor, Toleo pisah gpd.
— 1816, Maiă 15.
(Pecetea gpd.)
"Vel Logăfăt.
Cod.

LXXIP,

fila 247).

|

”
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Iw» loan Gheorghe
„Cinstite

şi credincios

nice al Obştirilor,
timă

Caragea

de loi

Voevod i gospodar zemle

boerule

al Domniei

Mele,

care

că

Vlahiscoie.

dumnâ-ta

Vel Dvor-

fiind-că aică în politie s'au găsit doi Gmeni cu pa-

asupra

trupului

lor,

osebit

nu

are

l6c,'dar

este şi

fârte lipici6să, de aceea am poruncit Domnia Mea dohtorului Constandinache de a osebi aceşti Gmeni ca să nu aibă chimoriie cu nimenea
"şi li sau făcut şi o adăpostire spre sălăşluirea lor aprâpe lingă Sf.
Elefterie din vale de lîngă Cotroceni, unde acolo să îngrijască dumn6-lui de a li se trimite cele trebuincise'ale hranei lor, pentru a căror
hrană poruncim dumi-tale să li se orînduiască de fieş-care câte taleri
20 pe lună, de la Cutia milosteniilor, şi să-i dai aceşt bani dumi-sale
dohtorului a le av îngrijirea ce s'ait gis mai sus. Tolco pisah gpd

—

1816, Maiiu 15.

Ia

(Pecetea gpd.) -

a

„Vel

(Cod. LXXIV, fila 247)

Logofăt,

”

Diverse
lă Ioan

măsuri relative la Casa

i

Gheorghe
-

ÎN

.

şi spitale.

|

Voevod îi gospodar zemle

Caragea

.

„a.

.

de privighere,

Ra

-

Ma

la ciumă

i
Vlahiscoie.
„a

. Primită fiindu-ne anaforaua .ac6sta a părinţilor arhierei şi a dumhâ-lor boerilor .o întărim -Domnia Mea.spre a se face urmare întru
tâte întocmai, după care.poruncim dumi-tale Vel Vistiere să se facă
făr'de zăbavă şi cuviinci6sele porunci.:— 1816, Decembre 8.
"(Pecetea

3

pd.)

e

aa

(cod. LXXXV, pag. 503)...
Prea Inălțate Domne,

o

.

"Vel Logofăt...

Mae
!

-

După. luminată porunca Măriei “Tale ce ni se dă de la alăturata anafora a dumnâ-lui Vel Spatarul şi a dumns-lui Vel Vornicului Barbu

Văcărescu, adunându-ne cu toţii la Si. Mitropolie, am 'vădut arătarea
şi
ce face dumnâ-lor pentru jalnica.vestire ce ati venit de la Focşani
bâlă
ica
năprasn
că
cum
acolo,
de la Polcovnicul de cioclii, ce se află

ciumei s'ati întins la 15 sate ale acelui judeţși grabnica morte au
ajuns până acum la 63 de &cuitori, iar12 sunt bolnavi şi. 47 zmre-şi
duiţi, din care acâstă mare frică este a nu se întindeşi mai mult

a

pâte_să

chibzuire

r&sbâscă şi la cele mai

din lăuntru

judeţe, pentru care făcând

cu tâtă silinţa spre întîmpinarea acâstei primejduitâre întîm-

Măriei -Tale
plări, am găsit cu cale să se facă urmările ce arătăm
să se orînadecă
aici,
până
Focşani
la,
de
sunt.
mai jos, la judeţe.ce
să

duiască de către Măria

Ta, dumnâ-lui Căminarul Tancul, ca îndată

.
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mârgă la judeţul Focşanilor, unde tâtă trebă judeţului să rămâe asupra

celui-l-alt ispravnic, iar-cu îngrijirea năprasnicei. bâle.să se însăreineze
dumnâ-lui Paharnicul Sima, carele pe ori-care din boeri sait boerinaşii.
judeţului să aibă voie a-'i orîndui la epistasiile ce va găsi: cu cale şi.
îmbrăţișând treba Căminaru. Iancul, îndată să facă lazaret,. la. Rîmnic.
pentru “cei ce: vin de la Focşani şi de la: locurile zmreduite, cum şi
unde : într'acea linie pote: să mai fie trebuinţă să orînduiascâ iarăşi”.
lazareturi în dile.opt.
e
„
i
„La Focșani din satele cele zmreduite două sate cari vor fi mai mici.
şi- mai în apropiere să le deşarte cu cuviinci6sa curăţenie întru unul.
undeva. fi cei mai: mulţi .bolnavi, va:aduce. spre l&cuinţă tot în acel.
sat şi pe ;cei-l-alţi bolnavi de. prin cele-l-alte sate. zmreduite şi va. fi
acel sat ca un spital de bolnavi şi în cel-l-alt sat unde vor fi.zmreduiţi se vor aduce şi cei-l-alţi zmreduiţi de prin cele-l-alte, ca să fio15
un loc tot într'un sat şi va fi spitalul zmreduiţilor, unde'la amând6u5 aceste sate va fi paznici şi povăţuitori cum să. so curețe, Și îngrijitori pentru hrana lor cele trebuinci6se_ca să nu se risipească pe la

„alte sate, iar cele-l-alte 13 sate ce sunt zmreduite, cu ori-ce mijl6ce de
curăţenie să'se. curețe casele zmreduite, cât; se va put6.şi vor av6 cuprinsuri, iar cele prâste să se ardă, şi:pe cei sănătoşi dintr'acele sate

iarăşi să-i povăţuiască, cum să se păzâscăşi să-'i poprâscă
întâlni cu cei zmreduiţi.
E

de

a se

Ai doilea lăzăret: să se orînduiască. la apa Buzăului unde se va .s0coti,.în linia apei;.la ceva sate ori cârciumi, să se deosibâscă vre-o

Câte-va case numai pentru călători a fi spre lăzăret, căci acum .vreme
de'iarnă fiind nu.se pot face coșare, unde să fie şi paznici credincioşi

de la ispravnic

orînduiţi

şi să îngrijască a face drumeţii:și

curăţenia

cuviinci6să şi dile 6 de lazaret.să împlinâscă, cu care trâbă: a acestor
lazareturi de Buzăii să se însăreineze dumnâ-lui Slugerul: Nicolae. Grec6nu

unul din

boerii ispravnici

i cu tâtă

îngrijirea şi nizamul

a tot

judeţul, ca ori-unde va socoti de trebuinţă ;să:orînduiâscă paznici ŞI .
să urmeze poruncilor din anul trecut, corespondarisind apururea cu
Casa privigherei, pentru ori-ce trebuinţă a .acestui. nizam, şi fiind-că
este judeţul curat, de aceea se însărcinâză mai din vreme, căci fer6scă Dumnegeii

de se va.întîmplă

zmreduire

unde vași, vaÎi supus

la grea respundere
pentru neîngrijire.. Aa
n
Al treilea lăzăret să se facă la podurile ce sunt: peste Ialomiţa, a:
decă la tâte aceste poduri să: fie paznici. şi. să poprâscă pe călători

în. casele ce se vor orîndui' spre. lazaret, unde curăţindu-se şi aerisind -t6te lucrurile, să împlinâscă dile
4, şi -'cu trâba acâsta să se în-

“săreineze -dumnâ-lui Stolnicul: Grigore. Grădişteanu .ispravnic, ca “să
urmeze
tot după cum am dis mai sus pentru -Buzăi, cum şi:la sud
Saac. să se însăreineze: dumnâ-lui Căminarul Gheorghe Drăgănescu
ispravnic, i la Prahova Stolnicul
după cum
mai sus se arată.::

Cătunânu, făcând asemenea urmai6
aa

„Al patrulea lăzăret
să fie la Plumbuita, la Fundeni, la -Pantelimon,
la Podul Pitarulu
şi unde'se
i va mai socoti de, ispravnicul judeţului,
co “este însărcinat:
cu acâstă îngrijire, la care aceste lazareturi ce qi:
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cem a se face la sud Ilfov să fie însărcinat dumnâ-lui Căminarul Filip
ispravnic a străjui judeţul s&ii, cu totă sîrguinţa ca să nu se întâm-

ple: vre-o vătămare de zmreduială, păzind: ponturile: ce sunt date în» toemai și povăţuirile Casei privigherei; pentru Turcii ce vin de la ser“haturi

lazaret 'mănăstirea

se orînduiască

să

Văcărescii,

unde

Casa

- privigherei va deosebi vre-o câte-va odăi şi le va îngriji spre odihna
- musafirilor şi va

: 6meni paznici

ce se păzesce

orînduiala

“buinţă

și un epistat,

la cele

la Beilic,

om

doi,

îrci

şi ei 'lazaret după

tre-

cinstit -cu

vre-o

trebuinci6se -musafirilor

şi 'să

facă.

şi după

şi' dupe ipochimeni, precum vei orîndui Măria Ta.

a: mănăstirea

-“

orindui

şi îngrijitori

i
Cotrocen:să

se deosebâscă vre-o

.

câte-va 'odăi şi jos

4.

şi.sus pentru deosebite stări şi să se îngrijască pentru l&cuit prin epis-

ca să aibă din vreme un catafighion când se
'tasia' Casei 'privigherei,
va întîmplă, ferâscă' Dumnegeii în Bucuresci vre-o zmreduire, şi la

“spitalul de la Dudesci nu numai hanul pe cât se va pute să se drâgă
“pentru ldcuinţa cioclilor şi închiderea lor acolo, ca să nu se împrăș-:

dinna.“"tiez& prin mahalale şi să se înmulţâscă zmreduirea, şi în han:
bâlă
răzbitâre
şi
iute
acâstă.
.fiind-că
şi
păz6scă,
să-i,
. dins Epistatul
nizamul
lucrare
în
pus
se
“Tale să
m
- Măriei
““osto grabnică, ne rugă
iar pentru. cheltuiala ce este trebuincu un-c6s mâiînainte,:
““acesta

- ciâsă vom arătă Măriei Tale cu osebită anatora, iar hotărîrea r&mând
“la Măria Ta.—1816 Decembre 5. .
Al

“-Ban,

Ungrovlahiei

Isaac

Ralet

- mio, lordache

“Nictarie,

Vel Vornic,

Golescu

Constandi

Buzeii,

Vel Vistier, Istrate

Vel Logofăt.

Radu

Golescu,

Creţulescu

Vel

Vel. Vor-

|

dar zemle Vlahiscoie.
An. p. 780. 1ă Ioan Gheorghe Caragea Voevod i gospo
ţilor arhierei şi a dumIntărim Domnia Mea anaforaua acâsta a părin

rile de mai jos
întru tote cele-l-alte, făcând numai osebi să se începă
lefi
din
i
la.lei
para
arătate, întâii adecă adaosul câte o
um asemenea şi la cele câte 20
do la q'intâiu a viitorului anuar, prec
aceste ajutâre adăogăm şi noi câte
“parale de scutelnic; pe lângă care,
ră la, acestă trebuinţă
n6-lor

boerilor

ră Căma
" taleri 1000 po lună de'la Domnâsca Nâst
Al 2-lea, la cisla mănăstirilor,
r.
Iânua
rului
' iarăşi de la gintâiu a viito
escă şi Mănăstirea Bistriţa, ca
“pe lângă schituri i spitaluri să se oseb
legată de a da în dece ani

Mele este
una ce prin hotărîrea Domniei
când va fi în ţâră acest fel de b6lă
însă
,
5,000
pe tot anul ajutor taleri
nefiind să-i dea la Cutia milosteniilor,
;. să-i dea la. Casa privegherei, iar
e să dea numita „mănăstire pe
datâr
:. după care acâstă hotărire este
condeele ajutârelor ce .se aratţă în:
- ună 'taleri 416 bani 80. Al 3-lea,
satului Domnului Moruz

” anafora, că "prin hrisovul Domniei Sale răpo
de acum
Dudesci, să se urmeze
' &ra 'orînduite a se da spitalului ot:rămâe apăraţi cei de la cari era orînea trecută-să

“" înainte iar pe vrem

obştâsca hotărire ot, let 1809 schimbâna- “duite a se da, pentru că prin
într'
nimic
domnesc şi nepomenindu-se
“ du-se orînduiala acelui hrisov
rămas slobogi de darea lor cei

„

aceeaşi

hotărîre

de. aceste

“'ee. era datori până

ajutore,

ai

atunci a le respunde, precum

şi mila vinăriciului

|

998

Y. A. URECHIĂ

de la popsrele de mai. jos ar&tate,.ne-fiind pomenită în numita hotărîre, ati rămas a fi pe s6ma stăpânirei şi cu acest cuvînt s'a cuvenit
a lua până acum și mila. vinăriciului acestuia de la acele popore _tot
cumpărătorii vinăriciului- domnesc. Al 4-lea, dumnâ-lor boerii efori ai
Casei privigherei, adecă dumnâ-lui biv Vel Banul Grigorie Brâncovânu
epistatul

Spătăriei

şi dumnâ-lui

Biv.

Vel

Vornicu

Barbu

Văcărescu,

să fie numai îngrijitori pentru a:se strînge veniturile Casei și pentru
a se păzi. orînduiala privegherei după nizamul ce este întocmit, iar
capzimani ai Casei veniturilor şi cheltuelilor.să fie tot cei de mai nainte orînduiţi doi neguţători, adecă Mihaiii Chiriţă și Răducanu Nicolaii
ca să ţie Casa. banilor şi după pitacele ce li se vor trimite de dumnelor boerii Efori să cheltuiască la tâte cele trebuinci6se,. precum și la
meremetul spitalului, ca printr'acele pitace să-şi parastis6scă şi ei socotela.. Drept aceea poruncim dumnâ-vâstră boerilor Efori, să îngrijiţi a

„se

pune

în lucrare

respondarisindu-vă

acâstă

anafora, cu osebirilo de

în puterea

aceştei

mai sus arătate, co-

Domnescei N6stre

porunci cu

toţi câţi se cuvine,.spre săvîrşirea tuturor madelelor, precum şi dumitale. Vel Logofete de ţâra-de:sus, poruncim Domnia Mea, să facă hri-

„sovul Domniei
dere

însă,.ca

Mele pentru milele de mai jos arătate, cu acâstă coprin-

când se va întîmpla

a fi. bâlă

mili să se dea la Casa privegherei, iar când
de

b6lă,

să se dea la Cutia

de milostenie,

de ciumă

în

ţ6ră

aceste

va fi linişte despre acest fel
bez

acei 4

zidari şi patru

“ dulgheri, cari ai a fi tot-deauna în slujba spitalului pentru trebuinţa
meremeturilor celor mărunte.—1816 Decembre 21.

(Pecetea pd.)

(Cod. LXXXV,

.

|

Vel Logofăt.

pag. 533.)

Pera Imălțale Dome,

“Pentru cheltuelile ce urm&zăa se face la orînduiala nizamului paZei spre ferirea politiei Bucurescilor şi a țărei de năprasnica bâlă a
ciumei, ce s'aă încuibat la.15 sate ale judeţului Focșanilor, cu simbriile

“sluşbașilor şi alte trebuinţe, ne-ai arătat dumnâ-lor boerii Etori ai Casei
privigherei alăturata f6ie, din care vedem că. numai pentru străjuirea
Bucurescilor trebuese pe lună câte taleri 2330 bani 60, afară din le-

file a trei dohtori ce sunt trebuincioşi, ca să mârgă la ori-ce om se
va bolnăvi să-l cerceteze co: patimăși b6lă are, și fiind-că politia are
dohtori

îndestui

cu lefi orînduite

de

la

Cutia

milosteniei,

dintr'acei

dohtor-să
i alâgă dumnâ-lor boerii Efori doi, trei, cu sciinţă și pracsis
bun și să-i orinduiască casă fie ne lipsiţi la acestă trâbă acercetărei
celor
.ce se vor bolnăvi, că pentru aceea li se dă leafa spre a sluji
politiei, şi care dintr'înşii nu vor primi ca să slujască, să fie lipsit de
leafă rînduind dumnâ-lor boerii Etori pe alţi dohtori în locul lor, iar
pentru cele-l-a]te, cheltueli ale lazareturilor de pe afară cu tâte că

n'am

luat până

acum

pliroforie câţi bani pot să se cheltuiacă pe lună

ŞI nu scim co întindere va face r&utatea

aceștei

bâle, dar pentru ca

să aibă Casa privigherei gătire de bani mai nainte din vreme şi mai

.

ii
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să întimpine răutatea bâlei la ori-ce trebuinţă

se va întîmplă, am socotit ca peste o para de leii ce dai dumnâ-lor
boerii cari au lefi de la taleri 50 pe lună în sus, ajutor pentru podu-

„rile politiei Bucurescilor, să mai dea încă câte o para la leii ajutor.la
Casa privigherei, după cum s'a fost chibzuit şi prin alte anaforale:
ale n6stre

de

mai

nainte,

însă

acest

ajutor

pămînteni, ci şi boerii greci i dumnâ-lor
rigrad

şi cu un

zabiţii Turci

cuvînt

să-l dea

nu

toți de obşte făr' de osebire,

ai ţărei i din ogeacuri,

numai

boecrii

boerii capuchehaele din Ţaafară numai din

aceștia să nu se supere,

iar de

la cei-l-alți de la toţi câţi ai lefi de la taleri 50 în sus să seoprâscă
ac6stă para la Casa lefilor. şi dumnâ-lui boerul Epistat al acestei Case
să o dea la Casa privigherei, care'acest venit socotindul noi după
catastihul lefilor se adună pe lună taleri 2577 bani 42,.şi deosebit să
dea ajutor la Casa privigherei şi scutelnicii boeresci şi mănăstiresci
din 12 judeţe de dincâce de Olt, pe 6 luni câte parale 20 pe lună şi
după arătarea ce ne-ai făcut Vistieria de sama scutelnicilor ce este la
aceste judeţe lude 13453 fac pe lună taleri 8.726 bani 60 şi cu taleri
2577

bani

42

ună pe lună
scutelnie po

ce

taie paraua leului

lefilor, fac amindouă

sumele

împre-

taleri 9303 bani 102, însă acum să.dea pe trei luni de
taleri unul parale 20 şi apoi de va fi trebuinţă vor.

mai da pe alte trei luni tot câte 20, care acest ajutor să-l dea stăpânii

scutelnicilor la Casa privigherei şi să ia adeverinţă de primire, care
adeverinţă să o trimiţă la scutelnici afară ca să nu se supere şi ei,
iar ner&spungându-l stăpânii, să se împlin6scă de las cutelnic prin dum-

nâ-lor ispravnicii judeţului şi să se trimiţă la Casa privigherei şi 'le
vor ţin6 stăpânii scutelnicilor în s6mă la posluşania ce daii, dând

dumnâ-lor ispravnicii poruncă zapciilor, ca să nu se îndrăznescă a lua .
mai mult de la scutelnici de cât acele 60 de parale,.ce se orînduesc
a da acum şi miluindu-ne milostivul Dumnegei cu curăţenia b6lei, sait
cu împuţinarea «i, şi împuţinându-se cheltuiala, baniice vor prisosi
din venitul ce arătăm mai sus îl va aveă Casa privigherei sermaia

pentru nizamul cercetărei politiei Bucurescilor ce tot-deauna ne lipsit

peste. î6tă
meremetul :

se cuvine să fie ca un lucru mult trebuincios a sci Casa
vremea ce patimi şi b6le sunt în Bucuresci şi a face şi

acum
cel de peste an al spitalului, iar pentru cheltuiala ce trebuesce
Dudesci,

în primăveară ca să se învelâscă şi să se drâgă spitalul ot
cum
fiind fârte r&ii stricat, la care trebuese taleri 26.000, după

am

a-

Mărătat Măriei Tale şi prin alte anaforale, să fie luminată porunca
se
sa
acum
de
ca
piei 'Tale către prea Sfinţia Sa Părintele Mitropolit;
neînchinate
şi
închinate
ţărei
mănăstirile
cisluiască aceşti bani pe t6te

împlinscă toți
bez schituri şi spitaluri şi până la Fevruarie să să sese şiîncâpă
a se cumca
aceşti bani şi să se dea la Casa privigherei,
ră .cherestea

şi altele

trebuincidse

şi

cum

se

va dezvera

îndată să se înc6pă lucrul. Către acestea arătăm Măriei
talului

ot Dudesci

i s'aii

fost

făcut

milă

prin

hrisovul

vremea,

Tale, că spireposatului

anul câte taleri 500 de
Domn Alexandru Vodă Moruz, ca săiea pe tot r&dicat
spitalul ciumei
“la mănăstirea Sf. Pantelimon, pentru căci s'aii judeţele ot preste Olt
din
de acolo, i vinăricii de la câte-vă popâră

“1000

„7

SNA? URECHIĂ

“ce se arătă 'mâi jos pe'anume câte: doi bani de vadră:cu'pârpârul lor
"însă nu numai'din viile ce eră” până: atunci, ci-şi:din: acele:ce se vor

“ mai

face de atunci

înainte: i câte taleri

600 'să'iea în toţi anii de

la

cei ce cumpără 'ocnele 'şi vămile i patru lemnari
-şi patru zidari să
aibă apăraţi de dajdie cu pecetluituri domnesti şi-când va muri::vre-o

“unul

dintrînşii să se 'dea altul îii:l06,+ din

"nu o'are'spitalul; ci de va bine-voi

care” aceste

-mili: nică

una

milostivirea “Măriei:Tale a se înci

„şi prin luminat hrisovul Inălţimei 'Tale,se va 'da poruncă -Epitropului
“Sf. Pantelimon,ca-pe anii ce sunt trecuţi'de la buna. venirea: :Măriei

* Tale-până'acum să, dea 'din' veniturile mănăstirei acei--câte 'taleri 500

„pe an, câre fac taleri 2500 cu anul'acesta;ii pentru acei câte taleri 600
- pe an de la cumpărătorii ocnelor:i. a vămilor :se. va: porunci,ca .să se
„dea spitaluluii- acei patru lemnari:şi patru zidari de aici din -Bucu„resci se: va: da poruncă dumhâ-lui Vel. Vorniculu
i ca să
al politiei
"dea “acești: :G6meni spitalului fiind trobuincioși “pentru: dregerile mă“runte ce se fac tot-d6-una peste an; cum și pentru mila: de vinăriciă,
„se va poruriti dumnâ-lor boerilor Efori, ca să cerceteze cine aiă fost vină-

"riceri lapartea locului”în anii: trecuţi, de la buna venir6a Măriei Tale
până acum? câţi bani aii prins--mila. spitalului pe fieş-care an?-şi prin
“luminată

porunca” Mătiei

“Tale-să-i apuce vinăricerii--ca

să împlin6scă

“acea milă şi“să: se deă la' Casa privigherei, care milă ne făci. arătare
* dumnâ-lui Logofătul : Bibesci, că pote “să:prindă pe 'an taleri 300, iar

! în anii mai roditori şi până la: taleri 500, sprea fi: aceste:milide aju-

"torul spitalului şi “de vecinica: “pomenirea “-Măriei--Tale.— 1816: Decemi
Ma
Me
.
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„Al: Ungrovlahiei Nictarie, Radu “Golescu Vel. Ban!- Grigori. Brân-

-

- i coveanu,! Constantin” Oieţuleşeu, Isaac Ralet Vornic, Bărbi: Văcărescu
„Vornic, Vel 'Vistier,: Istrate“ Ceţulescai' Vel :Vornie, : Constaiilin Bălă" ceanai “Vornic, dihalache dlanu 'Vel LOgofel,. Grigorie Băleanu Vel
* Vornic, Constantini Samureaş Vornic,: Teodor Văcărescit Vornic, Con„stantin Caliiarh “Vel Vornic, Constantin -Dudescu :'Biv: Vel Logofet,
- Dumătraşeu 'Patoviţă, Mihalache Rădcoviţiă Logoftt, Iordache Golescu

-„

PopGrele ce se copr
în:ind
hrisovul: răposaiuilui 'Doinn--Aleesandru

» Vodă. Moruz 'câ “să 'iea spitălul'ot-Dudesci, din “vinăriciul Domnesc câte
„doi, bâni'de vadră i. părpariile lor.
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Sârbii ot Jătiianu i plaiul Oruşovului.
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aia
e a:

E

Fanta

privi gharecă,

!

'28 neferi, însă
„

Aa

“Taleri_B.

_120.—
234.—

50.—

Î

.

18 neferi ai marginilor. po.taleri! 40 călări
9 ipac

ai casei departamentului potal, 26 po jos.

1 odobăşal lor.

4

1004.— 28

|
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epistatul Plumbuitei, însă:

260.—

100.—

i

l6fa sa.
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Taleri

"YA.

URECBIĂ

B.

160.— . 40 cară lemne po taleri 4.
28.—- un top hârtie.
3—

o sticlă cernslă.

19.60

15

30.—

trei

18.—

o chilă

15.—

oca

luminări.

emeclic unui napristan

3.—
5.—
11.—
2330.60

care

cioclu.

fân.

orz.

potcovitul.
chiria casei.
_râşâna şi puci6sa.
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Anexa la pag. 777.—Jo

Ioan Gheorghe Caragea
zemle Vlahiscoie.

Voevod îi gospodar

Dumnâ-v6stră boerilor efori ai Casei privigherei, de Gre-ce
ne daţi
pliroforie printr'acâstă anatora, cum că acel dohtor s'aii
aflat
slujind
într'acâstă diiastimă de vreme, de aceea poruncim dumnâvâstră
,
ca din
iraturile Casei privigherei să se plătâscă'l6fa ce va
fi cu cale Şi Cu-

viinci6să.—

1817, anuar

19.

-

(Pecetea gpd.)

”

Vel Logofăt.

(Cod. LXXXVI, pag. 29.)

Prea Inălţate Domne,
Prin prea plecata nâstră anafora

tamentul privigherei

încă

arătăm Inălţimei

de la alcătuirea
'sa având

Tale, că Deper-

dohtori

orînduiţi
cu l6fă de la Casa" departamentului, cari în
spaimei năprasnicei bâle slujind şi-aii luat; 16fa tâtă vremea străgănirei
din pămîntul Inălţimei Tale s'a stins (rămânândpe deplin, iar de când
câscă) acâstă bâlă, adecă de la trecutul Maii şi numai prin ţâra turtorul Ianuar isprăvindu-se de la Casă darea lefilor până acum la urmăati lipsit şi acei dohtori, poprindu-se în natura datoriei Depertamentului
numai dohtorul
Oler, pentru căci se află cu sciinţă şi bună cunos
b6lă, carele în t6tă acâstă vreme nici o di nu s'aii cinţă la acest fel de
intilmplat a fi lipsă
de la Depertament, urmând în tâte dilele cu
alergături prin mahalalele politiei, spre cercetarea bolnavilor acelora
ce se înbolnăvia şi
muria cu grabnice morți şi de bâla ce cunosceă
cu iscălit raportul
săi încredinţă pe Departament; acum vădân
d, că iarăși se mişcă darea
de simbrii, face cerere a i se plăti acele luni
când Casa Depertamentului se află în lipsă, a pentru carele aă slujit,
căruia cerere găsindu-se
Şi de către noi cu cuviinţă, gicem, că din venitul
acestu
să i se plătâscă acâstă simbrie ce are a lua, dar hotărîi Depertament
rea cea desăvirşită se va da de către Inălţimea ta. —
1817, Ianuar 15.
Vel Spătar, Barbu Văcărescu, Aga Suţul
Nicolae.
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Voevod
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i gospodar zemle

Plahiscoie.

După arătarea ce ne face printr'acâstă anafora dumnâ-lui Biv Vel
Banul Grigorie Ghica Nazirul Casei privigherei, poruncim Domnia
Mea dumi-tale Vel Vistiere să se facă cuviinci6sa poruncă către ispravnicii din sud Ilfov, ca să pue în lucrare fără zăbavă facerea acestor bordee cu urmare întocmai precum mai jos se arată—1817 Maiii 17

(Pecetea

spd.)

a

Ă Vel Logofăt.

'

Prea Inăljate Dămne,
Pentru adăpostirea călttorilor ce vin în lazareturile ce din luminată
porunca Măriei Tale s'au aşedat la Văcărescă şi la Colentina, fiind-că
este trebuință mare a se face şi bordee cu împrejuriș de curte, căci

călătorii

din pricină

că nu ait unde şedeă fac mari strigări, iar mai

vîrtos când se întîmplă ploi, ne-având unde a-'şi întinde mărturile
pentru aeris6lă apucându-le ploile se face destulă pagubă, după orîn-

duială arătăm. Inăiţimei Tale, ca să se dea luminată poruncă către ispravnicii Ilfovului, atât pentru lazaretul de la Colentina, cât şi pentru
cel

de

la

Văcăresci,

a se

face

câte

12

bordee

la fieş-care

cât

mai

în

grabă, cu împrejuriş. de curte, spre a nu.put6 av6 călătorii vre-un câtuşi de puţin amestec cu alţi 6meni, căci într'alt chip nu se pote păzi
străjuirea acestui nizam precum se cuvine. — 1817, Maiii 16.

„Grigorie Ghica.
,
(Cod. LĂXXVI, pag. 271.)
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Dumnâ-ta Vel Vistiere, am vădut Domnia Mea arătarea ce ni se
face printr'acâstă anafora; ce cât pentru iraturile ce are a mai lua

Casa privegherei de la scutelnici, i din paraua

trecutului April şi de la cumpărătorii ocnelor
an, poruncim să.se facă cuviinci6sa împlinire

privegherei, iar pentru taleri 4000 ce mai
triţa, bez

taleri 1000

ce ati mai r&spuns

lefilor, până la sfîrşitul
i ai vămilor pe acest
şi să se dea la Casa

este datâre Monăstirea BisCasa privegherei,

la

când va

aceşti bani sunt'orînduiţi a se da la acâstă Casă

fiind-că

fi ferâscă

Dumnegeii, molevmă în ţâră, iar în vreme liniștită să se dea la Cutia
milosteniilor, de aceea nu se.cuvine a-i da toţi de odată ori la Casa
privegherei saii la Cutie, ci după analoghia vremeiîn cât; va fi mo-

levmă: şi iarăşi după

acest răi.—1817 Maiu
(Pecetea. gpd.)

analoghia vremei în cât va fi linişte în ţ6ră de
17.

i
YI, pag. 269)
(Cod. LXXX

|
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l | Logofăt,
„Ve
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|

Me

„Prea Inăljate Dâmne,.
După

luminată

porunca

nându-ne «la: un

„colae

loc,

A. ORRCHIĂ.

:

Măriei Tale .ce.ppitac
rinni s'âă dat, -adu-

am. cerut

de la: dumnâ:lui

Suţul de ne-aii arătat socotâla

Biv:

Vel Spătarul. Ni-

de. veniturile ce s'aii orînduit. a

- se strînge la Casa privigherei i cheltuelile ce s'aii făcutși făcând cer-

„cetare vădum, că: dumnâ-lui Spătarul a arătat vrednică slujbă cu sirguinţă şi cuviinci6să îngrijire la acâstă tr6bă ce ai avut-o până âcum

asupră-i,
cum și socotâla ce își. dete este cu bună orînduială,
care socot6lă se și aşternu mai jos spre a se vedea de către Măria Taşi a
se da luminată poruncă să se împlin6scă și rămășiţa ce mai este strînsă
şi să se dea la Casa privigherei a iconomisi cu sigurânţie, ca la vreme
do trebuinţă, fer6scă Dumnegei, să aibă Casa de unde cheltui spre
întemeerea nizamului şi oprirea năprasnicei r&utăţi, având şi : ajutor
„de la paraua lefilor pe viitârele luni ce s'a întocmit statornic itat al :
Casei, cum şi. cele-l-alte după hrisov şi întăriri domnesci puindu-se
o bună orînduială, ca în vremea lipsirei acestei bâle adăogându-se la
ve„ niturile cu bunele. şi folositârele economii, să aibă .acâstă Casă
a-pri- Vigherel un capital spre a putâ întâmpina fără prelungire furiilo
aces- tei bâle şi a peripisi pe ticăloşii bolnavi.
Socotelă de veniturile Casei privigherei ce sati orînduit prin lu-

minată întărirea Mâriei Tale la acestă Casă,

taleri

.

3000
21132
|

..î

N

darul de la Măria Ta pe trei luni Ianuarie, Februarie şi Martia.
de la 14088 scutelnici po taleri unul parale 20,.pe: trei luni,”
pe lună po parale 20.
Ri
a
m

10308

A

-

paraua lefilor pe 4 luni Ianuanie, Februarie, Martie şi Aprilie
et 1817.
a
ut
de la cumpărătorii ocnelov și aj vămilor, țot pe acest let,

1200

5000_

de la Mănăstirea Bistriţa,

40640

.

E

o

|

|

:

15300 so scade ce i-a primit casa din mai sus numitele, venituri,
însă:
e:=:

taleri

3000

.

cei .hărăziţi de Măria

,

Ta pe trei luni,

5125 .- de la stăpânii scutelnicilor.,

2000
de
1005
din
„1000
din
"25510. rămâne să
i
_talexă
11007

» 9303
1200
4000_

35510

o

la vistierie tot.din banii scutelnicilor:. | -paraua lefilor pe luna lui Ianuarie de lo Casa lefilor.
taleri 5000 ai Bistriţei. . d
mai iea casa, însă; a
o
Si

de la seutelnici

a

Ra

din paraua lefilor până la sfirşitul lui::Aprilie,
de la cumpărătorii ocnelor și ai vămilor. .
de la Mănăstirea Bistriţa: caca IN

Sa

ASHOBIA ROMÂNILOR...
..„.

Socolelă, de cheltuelile ce ai

1005.
făcul

Casa.

15130 . este primirea Casei după cum se arată mai sus.
'ce aii făcut casa -de la Decembre 20 până la
11455 : sunt: cheltuelile
"sfîrşitul lui” Aprilie; după cum se arată anume în catastihul
: lui chir Răducanu Nicolai Casierul.
ai

“3675

aceşti bani se află gata la Casa privigherei, adică, taleri 3675.
Grigorie

Al Ungrovlahiei Nictarie, losif. Argeș, Costandie Duzăii,
Brâncoveauu, Grigorie Ghica, Barbu Văcărescu.
Io Ioan

George

Caragea

.

Voevod î gospodar zemle 'Viahiscoie.

Cinstite şi credincios boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta Vel Vornice
al Obştirilor, fiind-că Sfinţia Sa archiereul Iacov Cerveno, năstavnicul
mănăstire Dealului, din sud Dâmboviţa, este îndatorat să dea.pe tot
anul câte' taleri 3000:cu analoghie pe lună, de la di întâii a viitorului:
- Pevruar: l6t 1818, cari bani, când se va. întîmplă: (fer6scă Dumnedeii).
a: fi în ţeră bâla ciumei, să-i răspundă analogos pe acea vreme la Casa
iar când va lipsi acâstă - b6lă, să-i răspundă
privigherei spitalurilor,

analogos'lă

Cutia milosteniilor, făr' de a se socoti însă Epitropia Ob-.

ştirilor, că cu luarea acestor bani dobândesce vre-o câtuşi de puţină:
.
dicheomă “asupra acestei mănăstiri, drept aceea dar iată, printr'acest
mai
de
orînduiala
dumi-tale
cunoscut
face
se
pitac,
doninese .al nostru.

sus ar&tată. Tolco pisah gpd. —1818'Ianuar 26...
ia
i
e
- --'(Pecetea -gpd.)"
„Vel

i

-

i

Logofăt. - -.:

“( Cod. LXXX VI [, fila 62.)

“: Asemenea
lo Ioan

pităc s'aii făcut şi pentru mănăstirea Motru.
George Caragea Voevod îi. gospodar, zemle Vlahiscoie.

Vornice
Cinstit şi credincios boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta.Vel
născăreia
a
Vălcea
sud
din
Cozia
al Obştirilor, fiind-că mănăstirea
deii
-Dumne
de
rul
iubito
Sa
.
Sfinţia
este
grijă
de
tavnic' şi purtător.
anul câte taleri
Episcopul Iosif Argeşiii, s'ati îndatorat să dea pe totlui Mart, let 1818,

1900 cu analoghie .pe. lună, de la qintâiii a lunei a fi în ţeră b6la
eii)
cari bani, când se va întîmplă (ferâscă Dumned
Casa privigherei.spi- .
la
vreme
acea
pe
os.
analog
dă
r&spun
să-i
,
ciumei
că cu luarea acestor
lor,
obştiri
pia
Epitro
talurilor, făr'de a socoti însă
aceșştii mănăasupra
mă
dicheo
puţină
de
câtuși
vre-o
bani dobîndesce
pitac se face .
Nostru
al
iată printr'acest Domnesc

stiri; drept aceea dar,
'Tolco pisah
dumi-tale cunoscută orînduialăade mai sus arătată. Ma
Aa
1.
— 1818, Mart.
(Pecetea gpd.)
făt.
el Logo
"V
ui-dtaică
S66av.)
a.
es
fila
II,
XXV
LIX
.
(Cod

gpd.
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Caragea

Voevod

î gospodar zemle

Vlahscoie.

După arstarea. ce ne fac printr'acâstă anafor
dumnâ-lor orînduiţii boeri, întărim Domnia Mea a, părinţii archierei şi
coteli şi poruncim dumi-tale Vel Vistiere, ca încheerea acestor soîmplinindu-se şi condeele r&mășiţurilor de mai jos arătate, să se
facă
teslim la Casa privigherei. — 1818,
Mart

21.

_(Pecetea gpd.)
(Cod.

LXXĂIĂ,

pag.

"Prea Inălzate Domne,

După

luminată

dumnâ-lui

Biv

Vel

Vel Logofăt.

296).

:

porunca -Măriei

Banul: Grigorie

Tale, ce ni
Ghica,

s'au dat la

Nazirul

anatoraua

Casei privigherei,

am teorisit socotâla acestei Case, de bani ce
s'ai strîns din iraturile
ei, şi de cheltuelile ce s'a făcuţ pe opt luni,
de la Maiii ot let 1817
când ai eşit dintr'acâstă trebă dumnâ-lui
Biv
Vel Spătarul Nicolae
Suţul şi s'aă însărcinat dumnâ-lui Biv Vel
Banul Grigorie Ghica, până
la sfîrşitul lui Decembre, şi am așternut
Măria 'Ta, de care se va da luminată porunmai jos spre se a vedeă de
mășiţa ce are să iea Casa spre a av că, ca să se împlin6scă răDumnegeii, la vre-o întîmplare de bâlă, săsermaia destulă, ca ferâscă
potă întîmpină trebuinci6sele cheltueli, căci dumnâ-lui

ai pus

spre

strîngerea

Banul, după rîvna ce are, îndestulă silinţ
ă
veniturilor, dar tot mai sunt rămășiţuri
ne-

împlinite, cari se cuvin negreșşit să se
împlinâscă şi să se aducă la
Casă, ca nisce iraturi drepte ale Casei, ce
pe deplin, fiind orînduite prin obştâscă sunt datori fieş-case a le da
anafora întărită de către
Măria Ta.
”
Socotâla iraturilor Casei privigherei.
taleri

-

bani

3.675
E
25.510

—

„45.062

105

|

—

—

30.417

lui Spătarului Suţu.

suma

ce ai fosta

nului

_
14.947

!

sati aflat gata la Casă când s'a încheiat
socotâla dumn6lui Spătarul Suţul.
rămășiţa ce aii rămas neîmplinită din vreme
a dumne-

—
taleri

11.845
32.685:

Ghica, cu taleri 6.000 ce

„. meremetului

”

primi Casa în Eforia

spitalului ot Dudesci,

se scade cheltuelile, însă:
parale

. 30
75

dumnâ-lui Ba-

ai primit din

se află gata la Casă,
sunt rămăşiţuri ne-împlinite, însă:

banii

ISTORIA ROMÂNILOA
taleri

|

| |

parale

1.391

—

din 2 triminii ale Scutelnicilor.

1.200

—

de

5.000

—

32.685

75

18.108
|

100%

.

15

din paraua

lefilor.

la cumpărătorii
lât 1817.

..

meremetului

prisosul

:

Se

i ai
|

ocnelor

ot

vămilor,
|

spitalului ot Dudesti.
13.

1818, Mari

Al Ungrovluhiei Nectarie, Iosif Argeș, Costandie Buzăi, Radu
lescu, Grigorie Brâncovânu.

Go-

(Cod. LXXX1X, pag. 296.)
Gheorghe

Is Ioan

Caragea

Voevod î gospodar zemle Viahiscoie.

„Cât pentru taleri 10.000 ce se află acum adunaţi la Casa privighereie
şi cei cari de acum înainte se vor mai adună, poruncim dumi-tal
cu
Biv Vel Bane Grigore Ghica, nazirule al acestei Case, să se dea
dobândă

la dumnâ-lui

Biv

Vistier

Vel

precum

Moscu,

loan

şi lefile

şi a patru
ce în dos se areată a doftorului Craosi al Logofătului Casei a li se da,
urmeze
se
să
lună,
pe
360
taleri
în.
se adună
neferi, care
iar pentru paza acelor dous lazareturi ot Plumbuita
doi
runcim dumi-tale Vel Vistiere, să se orînduiască
fieş-care
la
unul
câte
şagă
să
ca
sunt scutiţi de bir,
ca să
nându-i de a avea cuviinci6sa pază şi îngrijire,

“lefi şi pentru acâsta.—1818
(Pecetea

(Cod.

Aprilie 20.

gpd.)

LĂXĂTĂ,

şi Văcăresci, po6meni din cei ce
lazaret, însăreinu plătâscă Casa

pag. 343).

Vel Logofăt,

|

-

.

..

Prea. Inălţate Dâmue,
"

Piind-că

din

mila lui Dumnegeii

ai lipsit t6tă bănuiala năprasnicei

câle mai depărtate şi labâle, atât prin judeţe cât şi de prin locurileînchis, cum și curgătorele

s'aii
zareturile.ot Plumbuita şi Văcăresci
prisos,
de
lucru
ca
tăiat
s'aii
Casei
lefi ale

numai

pe lună

taleri 360, cum

rămâind

a se

cheltui

în jos anume se arată, atât de a nu se

li îndestule s'au întocmit, cât
strica acâstă bună orînduială, ce cu ostene de urmarea întimplătorelor
egere
şi pentru o puţină îngrijire şi înţel
ţi taleri 10.000 stând în păsbâle din politiela Casă şi se află aduna
iratului Casei,

trare
de se
locul
. cât şi

adăogare
fără nici un folos; spre Greşi-care darsă se dea cu dobândă la
Ta
Măria
va găsi cu cale de cătră
Inălţimea Ta, atât aceştia
şi obrazul care se va chibzui de către din orînduitele de Măcei cari de acum înainte se vor adună
ca să nu ajungă
a cărora îngrijire trebue a fi păzite,

ria Ta iraturi,
la dărăpănare,

face trebuinţa

a se orîndui

doi Gmenei

ca să şadă

a-

va. găsi cu cale de către Măria
colo napristan, spre pază, care de se Vistierul a orîndui doi 6meni scu-

Vel
Ta, să se poruncâscă dumnâ-lui lazare
turi, însărcinaţi cu acâstă îngriele
numit
tiți de bir să şagă ia

1008:

o

|

VA. ORECIIĂ i
n

jire, dar până
cestor paznici,
tru t6te dar
urmare:—1818:

a pune în lucrare dumnâ-lui
după trebuinţă,
s'âii osînduit
:
:
acestea ni se.va da :luminata
Aprilie 17. . ...

Vel Vistierul aşedarea acu
Apaplată e de la:Casă; 2 pen:Mărici Tale hotărîre de

- „Grigore Ghica:
taleri

-

n

100 dohtorului Craos
până

cu. scădere

acum.

:

de

!

E

.

taleri.50,: după cum .s'aii urmat
a

IE

i

100 Logofătul Casei, hârtie şi alte cheltueli. .
Ie
Se
160 patru neferi, doi la Casă şi doi la lazareturi spre pază.
taleri ban

i

N

aaa

o

iai

250,— Dumnâ-lui Biv: Vel Spătarul Costache Suţu ai dohtorilor pe
3
1166 1816 de la. Maii, -până:la 16t.1817,Maii.
81,40 ipae:la dohtori-pe patru luni.ce. ai .mai fost caimacam peste
„__un'an

de la-Maiii

şi până

la. Septembre.

E

150,— ipac ai şedlelor pe patru luni peste un an, de la Maiă până.
la Septembre.
|
_50,— ipac la şc6le pe patru luni peste un an, de la Maiii până la
Ea

-

Septembre.

|

600,— “ipae dumnâ-lui Biv, Vel spătarul Costache Suţu, la şedle, acele
„câte

„ după

TI5340

2 parale

luminată.

Ia leii, care

s'aii

poruncă,

încă. din

vine. aceşti bani pe un an..

pus în

orînduială

anul trecut.

a se

Octombre,

A

da,
care

600,— epistaţii ocnelor pe let 1816 ai dohtorilor.
600,— epistaţii ocenelor pe let 1817 ai dohtorllor.

600,— ipac epistaţii ocnelor pe let 1818.
2933,40
|

Pitae la stârosiea pentru popiirea Târgului: Duzăii de
„„Spre'a nu se face,

din pricina

bălei

câumei

la Drăgaica

ce este la Brăila.

:'1ă' loan Gheorghe: Caragea -Poevod. i gospodar zenule Viahiscoie..
„ Staroste de neguţători, fiind:că Tîrgul Buzăului ce se face la Drăgaica stai 'opriț cu porunca Domniei Mele, ce s'aii dat cu întărirea la
anaforaua dumnâlor Veliţilor boeri, din pricina b6lei ciumei ce este
la Brăila, cum. şi afară în ţâră, îţi poruncim ca cu telal într'adins să
o .publicarisiţăla toţi neguţătorii de: obşte, cum că Tirgul Buzăului
este oprit și nu se face. Tolco pisah gpd.—1818 Iunie 10.. .
.-. - (Pecetea pd.) |
a

E

(Cod.

e

LXXXVII, fila 7% v). .

E

„Vel Logofăt...
A

|
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Gheorghe: Caragea

1009

Voevod.

Cinstiteşi credincios. boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta Grigorie
Ghica, nazîrule al Casei privigherei, fiind-că pentru de a nu se mai

tăinui de către nimeni bolnavii ce se întîmplă prin casele lor, măcar
de ce bâlă va fi, sati făcut pitacul.Domniei Mele către dumnâ-lui Vel
-Spătarul şi către dumnâ-lui Vel Agă, să o
a lo fi sciut, că îndată ce se va întîmpla a
decât să dea de scire la acâstă Casă, spre
tare, căci col,
ce se va dovedi că aii avut

publicarisâscă tuturor spre
se bolnăvi cine-vași, numai
a se face cuviinci6sa cercebolnav ori de ce bâlă şi nu

"-ait arătat, să scie că se va pedepsi cu arderea casci şi veri

ce

va

aveă într'însa, iar acela, cu familia sa, se va trimite la spitalul ot Dudesci, măcar. de ce bâlă va fi fost bolnavul,.care pitace iată se trimiseră
dumi-tale ca v&dându-le cuprinderea, să le trimiţi la dumne-lui Vel
Spătarul şi Vel Agă, poruncind și dumnâ-ta cu strășnicie tuturor vă-

tăşeilor de prin mahalale, ca în tote dimineţile făcând cercetare cu scumpătate prin -tâte casele, să aducă raport la acâstă Casă. Toleo pisah
E
i
&pd.—1818 Septembre 26.
(Pecetea gpd.)
E
ÎN

aaa

Re

„- (Cod. LĂXĂPII,
Ioan Gheorghe

Io

Caragea

Voevodi gospodar

Cinstite şi credincios boerule
- tare, fiind-că

din

E

fila. 93 v.). -

tăinuirea

- Vel: Logofăt.

zemle Vlahiscoie.. . .

al Domnici Mele, dumnâ-ta

ce fac

unii

alţii. din l&cuitorii

Vel Spă-

politiei, “bol-

navilor ce se întîmplă a se bolnăvi prin casele lor, se pricinuesce un
mare r&it: de. obşte, precum s'aii întîmplat şi într'aceste dile de s'aii
de năprasnica bolă şi tăinuiţi, cărora li vaii
găsit nisco ovrei bolnavi

făcut cuviinciâsa răsplătire după
zam,

ardqându-li-se

casele

cu tâte

acest nila ne
orînduiala ce se cuvi

ale lor, iar pe dînșii rădicându-i sai

twimis la spitalul ot Dudesci. De aceea poruncim dumi-tale, să orînduesci într'adins telal cu acest pitacal Domniei Mele, a âmblă prin

t6te mahalalele şi a publicarisi -tuturor lăcuitorilor de aici din politie,
a.se
spre a le fi sciut, ca de acum: înainte veri la cine se va întîmplă
Casa
la
scire
de
dea
să
decât
numai
bolnăvi cine-vaşi, veră: de ce b6lă,

privigherilor, spre a se face cercetarea cea cuviinci6să, căci. ori carele
ca
va dovedi că aii avut bolnav în casa sa şi: Lai tăinuit,.unul
ardânpedâpsă,
asemenea
cu
osândi
acela să scie hotărît, că se va

--se

spi" du casa cu veri ce va avea, şi el cu familia sa, va fi rădicat la
Sep:
&pd.—1818
pisah
talul ot. Dudesci, măcar de ce bâlă va fi. Tolco
„
a
N
Sa
tembre 28.
(Pecetea pd.)
Vel Logofăt.

(Cod. LXXXVII, fila 93.)

p. A.

UVrechid.—

Tom.

X.— Istoria

Românilor.

|
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V. A. ORECIITĂ

Spitale.
Anieza LI pag. 781. I6 Ioan Gheorghe Caragea
|
zemle Vlahiscoie.
T6tă facerea

de bine,

iar mai ales

care

Voevod î gospodar
Si

privesce

spre

a omenire

mângâiere şi a nemernicilor săraci adăpostiro și G6menilor fiind dorită
și Dumnegeirei plăcută, precum şi întocmirea acestui spital fiind o asemenea facere de bine şi obştirei folosit6re, primită este Domniei Mele
cererea şi rugăciunea jăluitorilor. epitropiai spitalului, după care cu
tote că ne-am pliroforit Domnia Mea, din cartea ce o vădum serisă de
la qinţîii a trecutului April, dintr'acest următor an, că milele şi ajutorul

ce s'aii fost orînduit pentru acest spital, sunt acestea, însă : taleri

unul de pungă,
de la Ocne,

20 de

de la vîndarea

fieş-căruia huzmet,

de la Oerit, de la Dijmărit

adocă de la vănmi,

şi de la Vinariciii, i câte taleri

la fieş-care ispravnic ce se va orîndui prin judeţe şi câte taleri

10 de

la sameșul

fieș-căruia

judeţ, când

se orînduesce;

dar pentru a

nostră sufletâscă folosinţă şi pentru al acelor săraci nemernici, mai |
simţitor ajutor, întărind milele de mai sus arătate, ce se cuprind în
cartea Divanului, adăogim Domnia Mea încă câte taleri unul la pungă.

de la tâte rusumeturile, i câte taleric inci de la fieş-care ispravnic, când

se orînduesce la judeţ şi poruncim dumi-tale Epistatule al Vistieriei,
să îngrijescă tot-deauna în vreme cuviinci6să, a se strînge aceşti bani
la Vistierie şi să se dea la Cutia acestui spital, ce este în păstrarea
jăluitorilor epitropi. — 1812, Decembre 7.
„: , (Pecetea gpd.)
-.
a
(Cod. LXXIII, pag. 1.)

Idem,. Ie loan
* Prea

Gheorghe

Caragea

Voevod î gospodar zemle Vlahiscoie

Sfinţia Ta Părinte Mitropolit, fiind-că dumnâ-lor boerii Epitropi

al spitalului străinilor,

ne-ai făcut ar&tare,

că cutiile acestui spital, ce

sunt împărţite pe'la biserici,
nu le scot: preoţii Dumineca a âmblă cu
dînsele pentru ajutor de milă la trebuințele sărmanilor bolnavi, lăcomindu-se la ale lor interesuri în parte, din care acâstă împotrivă urmare

a

poruncă

lor, la

trebuinţele spitalului,

tuturor preoţilor din

de

aceea

dar

poruncim,

să dai

politie, egumenilor de pe la mănăstiri

și epitropilor de pe la biserici, ca de astă-di înainte în tâte Duminicile să. âmble cu cutiile spitalului prin biserică, a cere milostenie de

lă norod, căci ori-earele din egumeni i din
halagii, va ebondisi în vre-o Duminecă a nu
scie cu hotărire că se va îndatoră pe acea
spital pentru pini, toleo pisah gpd. — 1816,
(Pecetea

|

preoți i epitropi saii ma- :
âmblă Cutia spitalului, să
lună a plăti taleri 10 la
Noembre 9.

gpd.)

|

(Cod. LXXXFII,

fila 2)

Vel Logofăt.
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Gheorghe
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Caragea

voevod î gospodar

zemie Vlahiscoie.
De vreme ce acâstă copie, după plirotoria ce?ni se dă printr'acâstă
anafora a dumnâ-lui Vel Legofătul de ţâra-de-sus, este cea adevărată
diiată a mortului (care s'a întărit şi de Domnia Mea cu osebirea de
mai jos arătată) o adeverim şi cu Domnâsca
Nâstră pecete, iar osebirea ce s'aii qis mai sus, este acâsta adecă, orînduind mortul a se

adăogă la spitalul sf. Panteleimon

dece paturi de bolnavi peste

cele

orînduite ale spitalului, făr 'de a sci şi a arătă câtă cheltuială trebuesco
la pat pe fieş-care an, nu se cuveniă a orîndui şi număr hotărît de
paturi, căci pote cheltuiala lor fiind mai multă de cât venitul băei ce

ait afierosit-o la acest spital, în loc să facă ajutor

spitalului

cu

afio-

roma sa, să-l păgubâscă din alte venituri ale sale, spre a puteă împlini
trebuincisa cheltuială a celor dece paturi ce sunt-orînduite în diiată,
ci.ca şi sfirşitul acestei afierome, adecă mângâerea săracilor bolnavi,
să se săvirşâscă po deplin cu venitul acestei băi şi spitalul să nu cerce
vre-o pagubă din pricina hotăritului număr al paturilor, de aceea îndreptând Domnia Mea acâstă greșală a nesciinţei mortului, hotărîm, ca
adaosul paturilor de bolnavi, să îngrijâscă atât dumnâ-lor epitropii

mortului, cât şi ai spitalului, de a se face pe fieş-care an după analoghia

sumei venitului ce se va agonisi de la acâstă afieromă a mortului,
adecă să se adaoge paturile peste paturile spitalului, câte atâtea pe
fieş-care an, câte adecă se vor pute ţine cu tut venitul acestei băi, a
fieş-căruia an, scădându-se însă mai înțâiit din suma acestui venit pe
tot anul, acei câte taleri 200 ce sunt orînduiţi de mortul a se da la
|
locurile ce sunt în diiată.—1817 Martie 2.
Logofti.
Vel
(Pecetea gpd.)

(Cod. LAXĂAVI,

fila 151.)

„Prea

Domne,

După
n6-lui

Inălțate

Măriei Tale, ce ni se dă la anaforaua dum-

luminaţă porunca
Vel

Biv

următor

banul

a

Grigorie Ghica,

cerut
am d,
fiin

de

la Prea

de la 21 ale trecutului Pebruar,

Sfinţia

Sa

părintele

Mitropolitul

diiata mortului Panait Polcovnicul, după care şi scoțând acâstă copie,
care şi protocolindu-se cu cea adevărată, s'au găsit la t6te dinecuvînt în cuvînt întocmai, asupra căreia se va da şi luminată întărirea
Mărici 'Pale după cererea dumnâ-lui banului, iar la cea adevărată
diiată a mortului, făcând sluga Mărici Tale perierghie, am găsit greşală

strîngerea

sumei banilor la condeile ce le lasă mortul a se da legături

pentru sufletul săii, cu taleri 1005 mai jos decât suma ce se cuveniă
2 fi taleri 66110 tâtă suma legăturilor, după coprinderea dietei se vede
suma numai taleri 65105, de care şi nu lipsiiii a ar&tă Inălţimei Tale;
iar osebita cerere ce mai făcii dumnâ-lui banul de a se întări de către

Inălţimea

nată: porunea

ii

Ta

şi cea

Măriei

e

adevărată

Tale.—1817

e

diiată

Martie

a mortului,

5.

rămâne

la lumi-

Vel Logofăt.
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782 Hrisovul

-

poniru

A. URECIIĂ-

dumnelui
spitalul

Vel Logofetului Grigorie Ghica,
Panteleimon.

După ce Dumnedeeâsca providenţă ne-ai milostivit cu Domnia aceştii
creştinesci ţări a Valahiei

şi am sosit aici în Domnescul

Nostru scaun,

rieadormită priveghere având pentru tote cele câte privesc spre binele
şi folosul Obştiei, ca o încredinţată ce ne este oblăduirea Obştirilor
nu

am

cele

pregetat,

bine

nică am'contenit a ne

întocmite,

care

curg

sili.cu multă

întru bună

osîrdie, ca'pentru

orînduială, nu

numai

să nu

le lăsăm a se băntui în vre-un fel de chip cu ticăloșie; de urmările
cele rele şi dărăpănătâre, ci încă pre acelea să le şi întărim şi să le

întemeiem, ca şi de acum înainte
crarea lor, cu necontenire. Intre

hairatură obştesci, ce am

să se pâtă păzi urmarea şi lualte dar trebuincidse folosuri Şi

găsit întru acâstă blagocestivă ţâră, fiind:una

şi spitalul nemernicilor săracilor bolnavi ot Mănăstirea sf. Panteleimon,

care este zidită şi înzestrată de

cel

întru fericire r&posat

Domn

al

doilea Grigorie Ghica Voevod. Adeveritu-ne-am Domnia Meâ, că acest
spital şi casă a săracilor, încă de la pristăvirea fericitului ctitor, fără
contenire ai fost tot.sub protecţia şi purtarea de grijă a răposatului

boer Biv Vel ban Dumitrache Ghica, nepot de trate fiind numitului
(răposat domn ctitorului) precum şi de la pristăvirea răposatului ba-

„nului Ghicăi şi până acum, aă fost sub îngrijirea fiului domniei-săle
adecă, a dumnâ-lui cinstitului şi credincios boerului Domniei Mele, Vel

Logoli&tul Grigorie Ghica, şi fiind-că ne-am pliroforisit Domnia Mea
cu deplină încredințare, că în diastima anilor ce se află mănăstirea şi.
spitalul acesta sub îngrijirea domniei-sale, nu numai că: se păzesce şi
se urmâză ctitoricescile orîndueli, ci încă şi pentru tte acele nevoi ce
năzuesc acolo, se urcă suma paturilor
cu bolnavii şi până la 36, adecă
întreit, ţiindu-se spitalul în necontenită lucrare cu împlinireă â tote
cele trebuinci6se bolnavilor pe deplin cum şi cu t6tă cuviinciosa şi

buna căutare a lor, fără cusur, şi pe lângă acestea multe şi din cele
ce ait fost stricate din peristasis al vremilor, prin silinţa domniei-sale

s'aii preînoit şi cu her s'au învelit, precum de faţă se văd, adecă biserica fiind cădută din cutremur, din iznovă din temelie s'aii făcut,
clopotniţa iarăşi dintru aceeaşi pricină fiind căgută, asemenea de iz-

nGvă

s'ait făcut, încă și o mare sumă de bani datorie a spitalului s'au

plătit, din care

acestea

fiind văqut, că acest spitai şi casă. a săracilor,

prin silinţa şi osîrdia domniei-sale înfloresce cu bună sporire şi. adăogire

întru

tote, de

aceea

dar; pentru

înlesnirea

căutărei a tot felul de

trebuinţe, ce sunt ale aceştii case, iată printr'acest Domnescul

hrisov,

hotărîm

și de acum

şi însărcinăm

pe

dumnâ-lui

înainte să fie tot dumnâ-lui

Nostru

mai. sus numitul boer, ca

protector

şi efor

al acestui

spital şi casă a săracilor, adecă să privigheze apururea. pentru. paza
testamentului ctitoricese, care şi de.toţi fraţii domni de mai în urmă
este întărit prin hrisâvele Domniilor Sale, să chibzuiască a pune în
bună urmare cele câte va cunâsce dumnâ-lui, că privesc spre folosul

și întemeerea casei aceştia.şi a metâşelor sale, să se facă și tote al-.
tele câte vor fi de lipsă şi trebuincidse; să aibă epitropul acestui spi-

ISTORIA

tal sub 'ocârmiirea

călitura

şi

şi povaţa

sciinţa

ROMÂNILOR

|

domniei-sale,

domniei-sale,

nici

şi cu un

o mişcare.

.

1013

cuvînt făr” de is-

sait

urmare să nu

so facă, întru -ori-ce fel de lucrări i pricini şi trebuinţe ale aceşti case
a săracilor şi a metâşelor sale, căci tâte acelea vor fi achera şi neţi|
|
nute în s6mă.
Intărim hrişovul acesta cu însăși
Domnâsea Nâstră iscălitură şi

pecete, i cu credinţa prea iubiţilor Domnici

Mele fii: Gheorghe Cara-

gea Voevod, Constantin Caragea Voevod, martori fiind şi dumnâ-lor
„cinstiţi şi credincioşi boerii Veliţi ai Divanului Domnici Mele: pan
de ţâraConstantin. Filipescu Vel Ban, pan Radu Golescu Vel Dvornic
de-sus,

pan

Vel Logofăt

Grigorie

Vel

Brâncoveanu

de ţ6ra-de sus, pan Radu

Vistier,

Slătineanu

pan

Vel

Grigorie

Ghica

Vornic de ţ6ra-

Vel Dvornic al treilea, pan Istrate
de-jos, pan Dumitrașco Racoviţă
pan Iordache Slătineanu Vel LoCreţulescu Vel Dvornie al patrulea,.
Vel FHatman. pan Mihalache
Suţu
Costache
gofăt de ţâra-de-jos, pân
Manu Vel Dvornic za politie, pan Mihalache Suţu, Vel Spătar, pan
Costache Vlahuţ Vel Postelnie, pan Atanasie Ilristopolu Vel Logofăt
al străinelor pricini, pan Aleco Mavrocordat Vel Căminar, pan Dumitrache Manul Vel Comis, pan Mihail Vel pitar, şi s'aii scris hrisovul
acesta din anul dintâiii dintru întâia Domnie a Domniei Mele, aici în
oraşul scaunului Domnici Mele 'Bucuresci, le anii de la zidirea lumei
1321, iar de la nascerea Domnului Dumnedeii și Mântuitorului Nostru

Isus

Hristos.—1813

(Cod. AIĂ,

Februarie

fila 7.)

6, de

de Divan.

cătro Logofâtul

An. II p. 732 Cartea obșlească a prea sfinţilor părinților arhierei.şi
a dumnâ-lor

veliților bocri, prin cure se însăreineză

eforos spitatului săracilor ot mănăstirea
i

Vel Spătarul

Biv

Ungrovlahias

Grigore

Sf.

a fi proleclor

Pantelimon,

şi

dummnâ-lui

Ghica, ctitorul.

Ignalios. Către dumnâlui
gore Ghica.

Biv

Vel Spălarul. Gri-

şi
Find-că spitalul săracilor ot mănăstirea St. Pantelimon, este făcut
-strămo„voevod,
Ghica
Grigore
doilea
al
domn
ul
răposat
înzestrat de
viţa r&posul dumi-tale, care acest spital şi casă a săracilor, în t6tă

satului banului Dumitrache Ghica părintele dumi-tale, a fost fără con-şi
tenire tot sub protecţia şi purtarea de grijă a dumi-sale, precum
acum,
de la pristăvirea răposatului părintelui dumnâ-tale şi până
căea
înlesnir
pentru
fiind-că
şi
,
ai fost sub a dumnâ-tale îngrijire
cuvise
case,
aceştii
ale
sunt
ce'
e
trebuinţ
de
felul
'tot
utării a
să so
ne ca: şi Divanul şi: Epitropia acestui spital în totă vremea

toţi
înţel6gă cu unul din dumn6-vâstră. De aceea dar, printr'acâsta noi
eforos
a
dumnâ-t
însuși
fi
să
ca
a,
dumne-t
pe
năm.
însărei
şi
pohtim
al acestui spital şi casă a săracilor, adecă să privighezi de-a pururea
pentru paza testamentului ctitoricesc, care şi de toţi luminaţii domni
că
de mai în urmă este întărit, prin hrisovele domniilor sale, să chibzues
spre îna: pune

în: urmare

cele câte vei cunâsce

dumnâ-ta

că privese
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temeerea şi folosul casei, să aibi pe epitropii acestui spital sub ocâr
muirea şi povaţa dumitale, şi cu un cuvînt, făr” de iscălitură şi sciință
dumi-tale nici o mișcare sau urmare să nu se facă întru ori-ce fel de
lucrări i pricini şi trebuinţe ale aceştei case a săracilor,căci tâte acele
vor fi achira şi neţiuute în s6mă.—1815 Martie 24.
-I6 Rimnicu Wictario, Iosef Argeş, Costandie Busei, Manolache Cre-

pulescu Ban, Ştefan
Barbu

Văcărescu,

Văcărescu,

Radu

Constantin !Creţulescu,

Slălineanu.

Barbul

Isaac

Știrbeiii

Ralel,

Vornic,

Con:

stantin Bălăceanu Vel Vistier, Dimitrie Bibescu, Dumitrache Racoviţă.
(Cod. LXXVII, fila 234 »):
o

An. la pag. 762.I& Ioan Gheorghe Caragea
zemle Vlahscoie.

Vocvod îi gospodar

Dumnâ-v6stră boerilor Epitropi ai spitalului săracilor nemernici, de
vreme ce din nepurtarea de grijă şi din lenevirea preoţilor se zătic-

nesco

strîngerea

acelei

biserică,

căduta

certare. —

acestui

ajutor

al spitalului, ce s'aii orinduit pentru

mângâierea săracilor bolnavi de acolo, iată se dă dumnâ-vâstră voie
printr'acâstă Domnâsea Nâstră poruncă, în puterea cărcia să aveţi a
orîndui la fieş-care biserică pe ori-care din ctitorii lor îl veţi alege
şi-l veţi socoti mai vrednic şi cu temere de Dumnedeii, însărcinându-l'
ca în tote Duminecile şi s&rbătorile să âmble cu cutiile spitalului după
orînduiala ce este hotărîtă şi ori la împlinirea fieş-căreia luni, sai când .
vor fi chiamaţi de dumnâ-vâstră, să fie datori a aduce cutiile la Casa
spitalului, spre a se deschide şi a se lua la Casă ajutorul ce se va strînge,
cari acei Epitropi de vor vedâ vre-o împotrivire din partea” preoţilor
să

arăte

dumnâ-vâstră,

și

dumnâ-vâstră

să

faceţi cu-

noscut Prea Sfinţiei Sale Părintelui Mitropolit, ca să-şi iea acel preot
1815, Februar

(Pecetea «pd.)
a
(Cod. -LĂXĂVIII, pag. 328.)
(Anaforaua scris grecescc.)

An. pag. 783. Io Ioan

18.

„Vel

Logofăt,

Gheorghe Caragea Voevod î gospodar zemle
Vlahiscoie.
|

Măcar că spitalul ot mănăstirea Colţei, unde este dată danie acâstă
casă, are deplină putere a o închiriă veri la cine ar fi găsit să deă
chirie mai multă, ca pentru un lucru bun și drept al săi, dar fiind-că
dumnâ-lui cinstit şi credincios boerul Domniei Mele Vel Vornicul Con-

stantin

Caliiarh,

în

adevăr

s'au

aflat nu

numa
în. vremi
i
liniştite

ci

şi în vremi primejdidse, slujind ţării cu osîrdie (precum este sciut și
înși-ne Domniei Mele) şi încăşi acum se află slujind cu osîrdie şi cu
credință şi mai vîrtos că este împovărat şi cu grea familie, de aceea
bine voind,. după rugăciunea ce ne face şi prea osfinţia lor părinţii
arhierei i dumnâ-lor veliţii boeri printr”acâstă anafora, îi facem acâstă
musaadea

și hotărim,

ca în cât va

trăi

dumnâ-lui să aibă

a l&cui în-
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ti acâstă casă cu nestrămutare, plătind însă chirie la luminatul spital
pe lingă taleri 750 încă taleri câte 250, ca să fie. chiria câte taleri 1.000
po an, şi ori-ce meremeturi vor fi trebuinci6se la acâstă casă, să lo
facă cu cheltuiala dumi-sale, iar nu cu a spitalului, precum şi la podul

„uliţei de dinaintea acestei case când se va întîmpla să se facă, să fie
“dator şi dumnâ-lui a răspunde tot do la sineşi. analogon al cheltuelei
ce va căd6
a se urmă

dumi-sale. —

înaintea acestei case, care acâstă simfonie şi legătură are
nestrămutată, numai pe chipul şi până la sfirșitul vieţei:

1817, April 16.
gpă.)

(Pecetea

(Cod.

LXĂXXĂVI,

.

a

pag. 194):

Vel Logoitt.

AIE

Prea /nălțate Domne,

|

Piind-că zidiri a sfintelor mănăstiri înzestvate fiind cu feluri de dănii

şi venituri, s'aii rădicat din temelie și s'aii întocmit de r&posaţii întru
fericire prea Inălţaţii Domni și pravoslavnică ctitori cu sfirşit bun şi
cuget creştinesc, de a se ajutoră cei nemernici străini şi scăpătaţi, de
aceea şi îndrăsnim încredinţându-ne în două temeiuri şi a datoriilor
co se cuvin a păzi mănăstirile ajutătâre și înlesnitore, către cei ce se.află
în trebuinţă şi a facerilor de bine ce fieş-care din creştinâsea rîvnă
se cuvine a fi povăţuit, ca să arate pe cei scăpătaţi şi mai ales cătro

coi străini, ce năzuind
facem

rugăciune,

Constantin

aici, nădăjduesc

cu' plecată

anatora,

din ajutârele pămîntului ţării,

pentru

dumnâ-lui

Vel Vornicul

Caliiarh, fiind boer străin aici în ţâră, împovărat cu grea fa-

casă do
milio, mai vârtos cu copile în virstă de măritat-şi neavând
.l9deacă
facă,
să-și
saii
cumpere
să
ca
mâna.
lăcuinţă, nici dândui
Brăla
de
danie
cuesce în nisce case ale mănăstrii Colţei, ce le are
și aflântăşanea, după cum este sciutăşi Mărici Tale starea: dumi-sale,

şi nevoiaşe,
du-se slujind ţăriinu numai în liniște, ci şi în vremi delicate
dumi-sale, ca să.
ca să i so facă
nu

âmble

din

o siguranţie a l&cuinţei şi a odihnei

casă

în casă,

strămutându-se

şi zmăcinându-se,

fiindu-i

Măria Ta a i se da
acâsta de multă supărare; pentru care bine-voiesci
casă a mănăstirii
'
luminată întărire la mână, ca să șaqă într'acâstă
plătind la mănăsdumi-sale,
vieţei
Colţei, nestrămutat, până la sfirşitul

tiro 'chirie pe tot

anul câte taleri

750, care

este şi cu primirea dum-

monăstiri chiar pentru
n6-lui şi făr'de paguba mănăstirei, căci sfintele
r&posaţii ctitori, ca să
către
do
înzestrat
acest sfirşit s'au zidit şi s'aii
și mai ales: că şi
ajute obraze scăpătate, spre vecinica lor pomenire pe an, câte taleri

până acum tot acestă “chirie ai plătit la mănăstire
dicem că acâstă
150, având toemâlă cu monăstirea prin zapis; de aceea
ci să se urmeze'tot

chirie nică să se mai adaoge, nici să se mai scadă,
iar bună voinţa Mărici
acâstă sumă până la sfîrşitul vieţei dumi-sale,
181%, April 10...
—
cale.
cu
găsi
va
hotărire. precum
va da
Radu Golescu Vel
- Nectarie Mitropolit, Iosif Argeș, Costandio Buzăii, Vornic,
Michalache
Vel
Grigorie Brâncovenu, Istrate Creţulescu

Pale

Ban,
Constantin Dudescu
Manu Vel Logofăt, Grigorie Bălăcânu Vel Vornic,
e HrisosDumitrach
Logofăt,
Vel
Golescu
Nicolae
Biv Vel:Logotăt,
E
coleu Vel Vornic.
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.

Il Joan Gheorghe Caragea
zemle Viahiscore..

Voevod î gospodar

„După arătarea ce ni se face de către. dumnâ-lui Vel Logofătul de
Ţera-de-sus, cu cale fiind anaforaua acâsta, orinduim pe sluga Domniei Mele

..

. .:...

să mârgă

la

sud

Gorj, unde

se

află

pîrîtul

clucer ispravnic, şi prin ajutorul dumnâ-lui caimacamului Craiovei, ori
să împlin6scă de la piritul bani
ce are
i a luâ spitalul din mila vinăriciului ot sud Mehedinţi, saii având a răspunde împotrivă, să ia vechil din parte plirecsusios și să-l aducă aici.
aa

(

Pecetea

gpd.

spe)

_

(Cod. LXXXV, pag. 449.)

Vel Logofăt.

|

o

'

Prea Inălțate Domne,
"După

luminată

porunca. Inălţimei

Tale,

ce mi'se

dă la acâstă jalbă

a dumnâlor Epitropilor spitalului noi al sărmanilor străini, fâcend
cetare arăt Inălţimei 'Tale, că prin luminat hrisovul Măriei Tale cermilă de vinăricii la sud Mehedinţi câte trei bani de vadră din are
şile unde are mănăsirea Mărcuţa vinăriciii câte doi bani de vadrăplăși
pârpârul şi pe let 1814 fiind capziman vinăriciului domnesc de
la
acel
judeţ dumnâ-lui Clucerul Dincă Brăiloiu aă strîns. împreună
„ căii aşă are rînduială vinăriciul a măsură, a luă Şi banii toţi și mila
de plin
vinăricerii domnescă şi prin ponturile vinăriciului sunt îndatora
da. milile mănăstiresci cu catastih; şi după pliroforia ce luaiii ţi a
dumnâ-lor boerii Epitropi ai spitalului i sai fost făcut cunoscu de la
t de
atunci că mila acestui spital să o. trimiţă la Casa spitalului,
iar
dumn6-lui clucerul m'aii fost trimis banii, şi după cererea ce ai
făcut
în
multe rînduri dumne-lor jăluitorii, fiind prelungiţi, s'aii dat și
luminate
porunci
dreptul

alo Măriei. Tale către dumns-lui caimacamul, să împlinâ
scă
spitalului de la dumnâ-lui Clucerul şi nici după aceea
nu s'aii

făcut împlinire, ce -aii răspuns, că banii s'aii trimis la dunmâ-lui
banul
Golescu,

precum şi dumnâ-lui banul Golescu cu socotelile şi scrisoril
e
dumnâ-lui Clucerului, ai arătat că numai bani de ai
vinăriciului dom:
nesc ai primit şi încă mai are să mai iea, iar vre-un
ban de ai spitalului.
nu i s'aă trimis. Deci cu acest, mijloc se învăluese banii-sp
ita-

lului a se perde, şi învinovăţirea

măcar

de vor fi şi amesticaţi

este a dumnâ-lui Clucerului Brăiloiu

în socotelile

banilor cei

n6-lui banul Golescu (precum dumnâlui Clucerul dice) trimişi
de ce
deosebâscă şi să-i trimiţă după cum eră porunca şi. întrun
nefiind mijloc a se împlini dreptul spitalului, să fie luminat
ă

la dum-

să.nu-i
alt. chip
poruncă

cu mumbașir. harnic, ca prin ajutorul dumnâ-lui Caimaca
mului, să-i împlinâscă de la dumnâ-lui Clucerul și dumnâ-lui de-i
va fi dat cu adevărat, să-şi caute, saii să. aducă: aici vechil plirecsu
sios şi la plată
din partea dumnâ-lui Clucerului ca să se p6tă izbrăni
.—1816 ;Octombre

30.

a

„-

Yel Logofăt.
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)

dneza IV.—Carlea a doi boeri veliță ce se aunese la obșlâsca yăsire
cu cale « fi proteelorşi eforos spitalului ot mănăstirea Sf. Pan-

telimon

dumnă-lui .Vel Logefet

Grigorie Ghica ctitorul.

„Fiind-că spitalul săracilor ot mănăstirea Sf. Panteleimon
şi înzestrat.de

răposatul

domn

al doilea

Grigore

Ghica

este zidit
Voevod,

şi

fiind-că acest spitalşi casă a săracilor în t6tă viaţa r&posatului boor,
Biv Vel Banul Dumitrache Ghica, ai fost fără contenire tot sub protecţia

şi purtarea de grijă a dumi-sale (nepot de frate fiind fericitului ctitor,
adecă mai sus pomenitului răposat Domn), precum şi de la pristăvirea
numitului r&posat .boer .şi până acum! ati fost sub îngrijirea fiului

dumi-sale, adecă

a dumnâ-lui

Vel Logofătului. Grigorie Ghica,

din 'a

căruia silinţă şi osârdie înflorind bunele rodiri şi întemeeri ale îolosului
aceştei case precum de faţă se văd, de aceea atât prea sfinţia'lor părinţii arherei, cât şi totă obştea. dumnâ-lor celor-l-alţi fraţi veliţi boeri, .
prin carte obştească ce o vădum scrisă din anul trecut 1812 Martie 14,

ai pohtit şi aii însărcinat iarăşi pe dumnâ-lui fratele Vel Logofăt, ca

tot dumnâ-lui să fie protector şi eforos al acestui ctitoricesc al nemului dumisale spital şi Casă a săracilor, adecă să privigheze de-a pu-

- rurea pentru paza testamentului etitoricesc, care și de
de

domni

mai

în urmă

este

întărit

prin

luminaţii

toți

sale,

domniilor

hrisâvele

să

chibzuiască a pune în bună urmare cele câte va cunâsce dumnâ-lui .
- că privese spre întemeerea şi folosul casei aceștia şi a metâşelor sale
să aibă pe epitropii acestui spital sub ot cârmuireaşi povaţa dumisale, şi cu un cuvînt făr” de iscălitura şi sciinţa dumi-sale nici o mişcare sati urmaro să nu se facă întru ori-ce fel de lucruri i pricini şi
trebuinţe ale aceştei Case. a săracilor şi a met6şelor sale, iar câto
se vor face împotrivă adecă fără iscălitura şi sciinţa dumi-sale, t6te
acelea să fie achira şi neţinute în s6mă. Acâstă dar obştâscă chibzuire şi. găsire cu cale a părinţilor. archierei și a dumn-lor fraţilor
boeri, fiind urmată în vremea când noi cei mai jos iscăliţi lipsiam do.
aici, şi asupra aceştia făcându-se acum și de către noi osebită. chib„uire

în parte,. şi găsind-o

că

Februarie

16.

în

adevăr

după

drept este

tot cuvîntul

cuviinci6să, printracest al nostru osebit engrafon, facem dovedire, că
şi. noi suntem uniţi la acâstă mai sus arătată obștescă găsire cu cale
şi iscălim și înşi-ne, spre urmare la t6te întocmai. precum mai sus se
cuprinde,—1813

Constantin

Filipescu

(Cod. LXAVIL,

Aneza

V la pay. 782

aa

. Zemle

fila 225). --

Vlahiscoic:

Radu

,

Da

i

Vel Ban,

Golescu

a

Vel Vornic.

Cartea bolnavilor .de lu sehitul Sf.
Ducuresci,.

Bolnavilor

Vineri din
o

.

săraci ce se

află

la spitalul

de

la

Si.

Vineri din oraşul Bucuresci, să aibă volnicie printr'acâstă carte a Domniei

Mele, să ţie un brutar anume Nicolae sîn Adam la pităria ce ai săracii

le.
acolo la Sf. Vineri, care om să fie. în pace şi iertat de dăjdiicei
'es

10i8

Y, A. URECHIĂ

do la Vistierie, peste an în ţară şi pe tîrg, de nici unele supărat să
nu fie, aşijderea să fie apărat şi de fumărit şi de alte angarii ce daă
alți brutari şi de ploconul vătafului, pentru-că acâstă milă. ai avut'p
săracii din vechime, precum ne-am adeverit din cărţile fraţilor Domni
de mai inainte ce le vădum, drept aceea ne-am milostivit şi Domnia
Mea de am înoit acâstă milă ca să fie iertat acest om de tâte câte
scriem mai sus și să nu se supere nici omul nici casa de pitărie a s6racilor unde va lucră, ca să p6tă să facă pâne pentru săraci să-și ţie
viaţa din grîul ce vor câştiga; poruncim Domnia Mea, dumi-tale Vel
Agă i Vel Căpitan za dorobanţi i altor slugi domnesci i boeresci şi
ție Vătaşe

de brutari,

şi

vouă

Fumarilor,

toţisă

aveţi a vă fori

de

acest om și să-i daţi bună pace, de nimic să nu-l supăraţi, că aşă
este porunca Domnici Mele, i saam recech gpd. — 1813 Fevruar 10.
(Cod. LAXIĂ, fila 43),
|

Ancaa
De

VI pag. 782. lă loan Gheorghe Caragea
zemle Vlahiscoie
vreme

ce acost

venit

al

Vocvod

i gospodar

fumăritului este venit al spitalului să-

racilor Sf. Pantelimon, după pliroforia ce ni' se dă printr'acâstă anafora de către dumnâ-lui Vel Logofătul, poruncim dumnâ-vâstră ispravnicilor ai judeţului, să. daţi tot felul mână de ajutor orinduitului om
al spitalului, ca să strîngă acest venit, atât anul trecut cât și acest an,
“cu urmare întocmai precum în jos se arată. — 1814, Mart 15.
_(Pecetea gpd.)
Vel Logofăt.
(Cod. LAXĂ, pag. 1)
Prea lnălțate Domue,

D-lui Clucerul

Constantin

țimei Tale, arată că fumăritul

Predescu,

după

o jalbă ce aii dat. Inăl-

oraşului Tirgoviște

din

sud

Dîmboviţa

fiind venit al spitalului săracilor of mănăstirea Sf. Pantelimon, pe anul
trecut, au fost orînduit om ca să-l caute şi că din pricină că celui orîn-.
duit, i s'aii întîmplat molefsâlă,

jalbă mi se poruncesce

cerul ca să arăt Măriei

aii rămas

de nu s'ai strîns, la a căruia

ca'să cerceteze cererea ce face dumnâ-lui Clu-

Tale; următor

fiind luminatei

porunci, am făcut cercetare jălbei şi cererei

Inălţimei

Tale

dumi-sale, şi din condica

Divanului pliroforisindu-mă, v&duii, cuprindându-se . . . fumărituora-

şului Tirgoviştei din sud Dimboviţa fiind venit al spitalului săracilor

ot mănăstirea

St. Pantelimon,

i din

tîrgurile

şi bîlciurile

ce vor fi şi

se vor face întw'acest judeţ să aibă a lua fumărit de la toţi cei ce vor
- av6 pivnițe i cârciume de vîndarea vinului i prăvălii cu marfă
de vîndare și magazii și alte dughene cu ori ce fel de martă sai de bucate
ar vinde, de la t6te săiea fumărit după vechiul obicei, afară din Sf.
Mitropolie, episcopiile, mănăstirile cele mari, şi afară din cei ce vor
avâ

„cărți Domnesci cu scutâlă, iar de la cei--l-aţi ce vor av prăvălii sai
cărciume să aibă a lua fumărit, însă de prăvălie sai cârciumă mai
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mare po taleri doi, bani 96, şi de prăvălie sait cârciumă mai mică po:
taleri unul şi bani 48 după obicei, iar câţi sudiţi ai streinilor curți

ţin cu
de la
duit i
şi ca

chirie prăvălii, fumătorii acelor
stăpânul prăvăliilor. Ci de vreme
s'au întîmplat molefsâlă, din cari
să nu se păgubâscă Casa săracilor

prăvălii să şi-l iea fumăritul:
ce din pricină că celui orîn-ai rămas de nu sai strîns:
de acest puţin venit al săil,

primită este cererea ce' face dumnâ-lui Clucerul și găsesce cu cale să
fie luminată porunca Inălţimei 'Tala, către dumnâ-lor boerii ispravnică:

ai judeţului ca să deâ tot felul mână de ajutor omului. ce-l va orîndui
dumnâ-lui Clucerul, spre a face împlinire de acest drept legiuit şi ca-.

nonisit venit al săracilor,
Ta. — 1814, Mat 7,

Constantin

i

Filipescu Vel Logofăt.

VII la pag. 783. Hrisovul

Aneza

cele bune

Faptele

de Măria

se face

rămânea

desăvîrşită

iar

Sfintei Monăstiri Panleleimon.

cară se fac cu gând creştinesc pentru folosul su-:

fletului mai ales la sfintele lui Dumnedeii lăcaşuri, sunt priimitoe înaintea lui Dumnedeii şi lăudate de Gmeni pre care nu coste cu cale a

le zătieni cine-vaşi veri cu ce mijlocire, ci mai vîrtosca unele co sunt,
de

cunoscute

adovereze

toţi că

sunt bune

şi cu dreptate, făcând

mai bine să le

şi să le întemeeze, ca să aibă lucrul acela întemeere şi sta-

tornicie de apururea. Drept aceea dar socotind Domnia Mea şi pentru
sfânta mănăstire şi nosocomion al sfintului marelui “Mucenic Panteleimon ce este aprâpe de orașul Domniei Mele Bucurescă, zidită din
temelie de fericitul întru pomenire Grigorie Ghica Voevod şi hotă-:
vită de a fi nosocomion. Adică orînduind a ţin înăutru în sfinta
mănăstire dou&-spre-dece paturi cu bolnavi de cei cu bâle îndolun-.

gate

acest

şi deosebit aii mai zidit

riposat

ctitor

şi altă bisericuţă

cu
aprâpe de acâstă mânăstire întru slava sfintului Ierare Visarion
adecă
lipici6se
bâle
de
pătimi
vor
ce
bolnavi
de
fi
a
spre
două chilii
Domnia
ling6re şi ciumă, pentru cari aceste două nosocomion aii aședat
. celor
ea
chivernisir
spre
i
trebuincioş
cei
Sa Dohtor, 'gearah,. 6menii

ierurghii,
bolnavi preoță, diaconi îi grămătică, pentru slujba la sfintele
să pâtă
cari
cu
met6şe
cu
i
înzestrând-o cu moșii, «vii, mili Domnesci,
larg
pe
mai
cum
după
bolnavi,
ticăloşi
acei
a se ţineă şi a se hrăni
ea
mulţim
din
ce
dar
vreme
de
arată;
se
i6te
Sale
i
Domnic
l
în hrisovu
fost
s'ai!
apoi
de
vremi
ste
păcatelor acestui creştinese norod, întrace

l cheltucînmulţit năprasnica b6lă a ciumei, în cât deosebit de ajutoru
vremi
după
cei
bâlă
lilor ce ati făcut la. acei. pătimași de năprasnica
la
mionul
nosoco
și
re
mbnăsti
fraţi Domni aii fost încăput şi numita

datorie nefiind vrednică întru ale sale do a ţin6

şi a hrăni nici po

dru
acei bolnavi ce eră orînduiţi ; acâsta dar vădând-o Domnia Sa Alexan

Moruz
din

Voevod

temelie

s'aii îndemnat

deosebit

nică bâlă a ciumei, vrând
sfântului

Pantelimon

din pronie Dumnedeiască

spitaluri pentru

de

acâstă

ai

zidit,

năpras-

a izbăvi cu totul acâstă sfintă mănăstire a

de cheltuelile ce 'aveă-cu

acâstă bâlă, ca să râmâe a

de

cei pătimași

acei

fi spitalul numai pentru

ce

pătimiaii

cei pătimaşi

cu

de
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patimi îndelungate, mai. adaogând pentru a Domniei Sale vecinică
pomenire a se ţinea şi a se hrăni la acest nosocomion încă și 18
bolnavi peste acei 12 orînduiţi de răposatul ctitor cari se fac pesto
tot paturi 30, la cari acest lucru de suflet folositor ca să ne împăr-

tășim şi Domnia Mea din veşnica
socomion, am dat acest hrisov al
nosocomion cu săraci bolnavi, ce
Pantelimon,i cinstit şi: credincios

pomenire la acest sfint lăcaş și noDomniei Mele sfintei mănăstiri şi
mâi sus se arată, a marelui mucenic
boerului Domniei Mele Constantin

Predescu Biv Vel. Stolnic Epitropul acestui nosocomion cu care să
aibă a ţinea.şi a luă t6te milile ce mai .jos so coprinde şi mai întciti
de tote. hotărîm, ca sfintul acesta lăcaș şi
nosocomion
limon să fie de tot slobod şi în pace de tâte dăjdiile

al Sf. PanteDomniei, cari

de la Vistierie se orînduesc şi s'ar orândui, adecă: de sfertul sf. Gheorghe
şi a sf. Dimitrie, de împrumutări și de ajutorinţe, de mucareruri, do
poelonul stâgului, de podvâde, de conace, do cai de olac, de cai împărătesci, de zaherele şi de tâte alto feluri de dăjdii din obicinuite, şi

neobicinuite; cari după

mănăstiri, cum

vremi

pentru

vre-un

păs

şi de cheltuelile ce sar întâmplă

ar

eşi

a'se

pe

cele-l-alte

face: de acum

înainte la vremi de ciumă cu cei ce vor pătimi de acâstă năprasnică
b6lă, pentru că de aceea s'a făcut osebite spitaluri întocmite cu
veni-,
turile lor, ca să rămâe acest nosocomion slobod, atât de cei
ce vor

“ pătimi de năprasnica b6lă a ciumei, cât şi de cheltuelile, lor spre
puteă ținea înăuntru acele 30 paturi de bolnavi; încă și bucatele acestuia
siînt lăcaș să fie scutite şi ertate, adecă stupii i rîmătorii de dijmărit
şi :oile de oerit, atât în cât să nu fie supuse la nici un fel de.
ci apărată şi slobodă de t6t6; şi să aibă a ţineă doi preoţi, un dajaie,
diacon
şi doi grămătici, sus la sobornica biserică a sf. Pantelimon, şi să aibă
a mai ţinea încă doi preoţi jos la biserica sf. Visarion, cari aceştia
toţi să fie scutiţi de tote dăjdiile, zaherelele şi ori-ce altă dare va
eşi
pe esta preoţâscă, cum şi de plocon; şi iar să aibă a mai
țineă un
dohtor şi: un spiţer pentru căutatul bolnavilor cu 16fă după
în
hrisovul răposatului ctitor mai pe larg se coprindei două mueri cum
pentru
„spălatul bolnavilor, aşijderea şi un om pentru strînsul buruenilor
de
treba dohtorilor, cum şi un chelar, i un jimblar, i un bucătar
pentru
trebuinţa bolnavilor, i șase slugi pentru căutatul trebilor depe
afară
ce se vor orîndui de către ispravnicul sf. mănăstiri, i 40 dârvari
pentru căratul lemnelor la trebuinţa spitalurilor, cum şi un-spre-dece
rândași, cari să
aceștia să aibă

fie de trâba şi poslușania bolnavilor, cari pe toţi
a-i ţineă din ludele Vistieriei cu pecetluituri Dom-

nesci pentru ca să fie scutiţi şi apăraţi
lile şi de ori-ce altă dare va eşi de la
Aşijderea

să

fie

sfintei

mănăstiri

săracii bolnavi i balta ce se chiâmă

de tâte dăjdiile, zahereVistierie pe dajnicii ţărei.

Pantelimon

Greaca din

şi

sud

spitalurilor

Vlașca,

cu

i balta

ce se numesce Zimnicea din sud Teleorman cu tot venitul
lor de pretudindenea, cu vânătârea și vîngarea pescelui, cu vamă,
cu scăunile

şi cu tote alte obiceiuri de venituri ale

acestor

bălți, iar alt nimeni

din vameșşi amestec să nu aibă fă” numai omul ce se va
orîndui de
către ispravnicul mănăstirei ; Şi iar să fie sf. mănăstiri cu spitalurile
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săracilor bolnavi, fumăritul din orașul Tîrgoviștei sud Dâmboviţa, îumăritul orașului Craiovei şi din cinci judeţe ot preste Olt, din tîrgurile ŞI oraşele ce vor fi şi ce. vor face într'aceste cinci judeţe să aibă a

luă fumăritul de la toţi cei ce vor

avâ

pivnițe

şi cârciume

de vîn-

garea vinului i prăvălii cu mărti de vîngare şi magazii şi alte dugheni
cu ori-ce fel de marfă saii de bucate ar vinde, de la toţi să iea îumărit, după vechiul: obiceiii, afară din sf. Mitropolie, : episcopiile, -monăstirile cele mari şi afară din. dumnâ-lor Veliţii boeri, care este vechit obiceiii, şi afară din cei ce vor avea cărţi domnesci de scutâlă,
iar de la coă-l-alţi toţi ce vor aveă prăvălii saii cârciume să aibă a luă
fumărit, însă de prăvălie sati cârciuma mare po taleri 5 şi jumătate
bani 6i de prăvălie sait cârciumă de a doua mână po- taleri 2, bani 96 şi

de prăvălie sait cârciumă mai mică :po taleri 1 și bani 48, după obiceii;
iar câţi sudiţi ai streinilor curţi ţin cu chirie prăvălii, fumăritul acelor
prăvălii să-l iea fumarul de la stăpânii prăvăliilor, Şi iar să fie si.

Panteleimon şi spitalurilor cu bolnavi tot venitul ce se va analoghisi
ca
după: vama tirgului care au aşedat Domnia Sa r&posatul ctitor
diua
la
anii:
toți
în
să se facă la sf. Panteleimon, pe moşia bisericâscă,
dile şi
Sfântei Mărici mică, a- căruia tîrg să ţie aliş-veriş până la opt
Panteleimon,
si.
Epitropul
strîngă
o
să
face
s'ar
câtă
tGtă vama ori
1809 încâee şi
după orînduiala catalogului ce Sai întocmit de la let
ca să fie
mainte,
mai
şi
luă
sc
ce
să o ica pe sâma spitalului aceea
prostichiul
iea
să
vameşii
iar
bolnavilor,
spre ajutor şi chivernisâla
Şi iar să fie si.
co s'aă:făcut, la care nu are a.sce amesteca Epitropul.
de la: Valea
tîrgului
vams.
bolnavi
săraci
mănăstiri şi spitalurilor cu
sub dâtâmna,
iar
face,
se
ce
tîrgul
la
de
ivama
tâinna,
“Tâncului, ce se face

lul

Pitescilor,

câte dile

vor -ţin€

tîrgurile

tot

venitul să

se iea pe

coprinde--mai sus... Şi
sâma sf.. lăcaş, iarăşi cu orinduiala ce se
- viile ce sunt pe moșia
iar să fie sf. mănăstiri vinăriciul din tâte
din câte se vor face. de
şi
Clătescii din. sud Ilfov a sf. Mănăstiri
o vadră şi :otaştina
vin
vedre
dece
din
acum înainte, ca să iea
nicio trâbă. Şi
aibă
nu
să
Domnesci
vinăricerii
"după obiceiit, iar
vinăriciul
bolnavi.
săracă.
cu
iar să fie si. Mănăstiri şi spitalurilor
Slamn-Rîmnie, adecă

sud
dintraceste popâre ce se arată mai jos din Cârceiului, unde se: :hotăValea
din
începe
se
care
poporul Cotescii
unde se :hotăresce

drumul
rasce cu Urechescii până în Blidăria în
Goleseii-de-sus, Calicul,
poporul
coprinde
se
cu Bonţescii întru care
se începe din hotaruţ
care
Valea Cârceiului: şi Sluţii, “poporul Cârligele
poporul DălDălhăuşului,
al
şi
Cotescilor până la hotarul Bonţescilor
i al Bonţescilor până în hohăuşului se începe din hotarul Cârligele
şi. poporul „malul Corbutarul : Donei în: care popor .se: coprinde.
Vai de dă, iar popoporul
Pustii,
luă, poporul : Curăturile, poporul

porul Pustii poporul

Oltenise începe

în hotarul . Vârtişcoiului,
şi ţine până în Brosceni,
până în apa Milcovului
i Faraânele, de unde să

me orînduindu-se

din

Pânticesci şi merge

până

poporul Vârtişeoiii se incepe din Olteni
poporul Brosceni se începe. din Vârtișeoiii
întru care se coprinde şi „poporul Pituluşa
Ja vreaibă a lua Sf. Monăstire vinariciu, și

a âmblă
de către Epitropi omul mănăstirei, să aibă
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cu vinăricerii domnesci,

ca să scrie tot vinăriciul dinti”aceste numite

popore şi făcând catastih după obiceiii din banii vinăriciului ce sunt
datori de plătesc dajnicii, să aibă a lua orînduitul epistatului
căte doi

bani de vadră, la care întru nimic să nu se amestece vinăricerii
domnescă, nică cu pricină de qeciuială, nici de cheltuială, ci toţi banii
de plin
să se dea în mâna orînduitului. Şi iar să fie sfîntului lăcaș
nosocomion câte doi bani de jug do la Odivaie, care iati afierosit
la
sf,
lăcaș
Domnia sa Constandin Vodă Mavrocordat. Și iar să fie
Sf. Panteleimon şi spitalurilor cu săracii bolnavi milă ca să aibi
a lua de la
Oenele Mari pe tot anul po taleri 2.500, cari: bani să-i
răspund
ă cămarașul ocnelor la dumnâ-lui Epitropul sf. mănăstiri
făr
de
nici
un
cuvînt de pricinuire, pentru că aceste oenc fiind deschise
pe moșia sf.
monăstiri, după cum hrisovul Domniei Sale
Mateiii Ghica Voovod
care aii cumpărat-o şi ai afierosit-o danie la acest
sf. lăcaş i hrisovul
Domnici Sale Alexandru Ghica Voevod ot let
1167, adeveritor că să
iea de la acâstă ocnă

din două-deci:de bolovani
la o vreme încâce nepăzindu-se acâstă hotărîre, un bolovan, dar de
rămăsese de lua numai câte taleri 500 care acâsta vădându-o
Domnia Sa: Alexandru
Vodă

Ipsilant că nu este cu dreptate fiind cu
mănăstirei, prin
hrisovul Domniei Sale de la let 179%, "i-ati mai paguba
adogat
încă taleri 2.000
care se fac taleri 2500, pe carii de atunci
luat sf. mOnăstire pe tot anul; pentru care șiînedce a pururea şi 'i-aii
Domnia Mea poruncin
cămărașilor de la

aveţi

a da

acești

aceste ocne, ca şi de acum înainte pe tot
anul să
bani la dumnâ-lui Epistatul sf. mănăstiri, fă”
de nici

un cuvînt; și am adeverit hrisovul acesta
“Mele16 Ioan Gheorghe Caragea Voovod, şicu însăși credinţa Domniei
cu credinţa :prea iubiţilor
Domniei Mele fii: Gheorghe Caragea Voevod,
Constantin Caragea Voovod i cu mărturia dumnâ-lor cinstiţilor şi credinci
Divanului Domniei Meie: pan Constantin Filipesc oşi boerilor veliţi ai
u Vel Ban, pan Radu
Golescu

Vel

Vornic de Ţera-de-sus, pan Grigore

tier, pan Grigore Ghica Vel Logofăt de 'Ţ6ra.de-Brâncoveanu Vel Vissus, pan Radu Slătineanu Vel Vornie de Ţ6ra-de-jos, pan Dumitra
şco Racoviţă Vel
“Dvornic al treilea, pan Istrate Creţulescu Vel
Vornic
al patrulea, pan
Gheorghie Slătineanu Vel Vornic de Ţ6ra-de-jos,
pan Constandin Suţu
Vel Hatman, pan Mihalache Manu Vel Dvornic
lache Şuţul Vel Spătar, pan Constantin Vlăhuţă de politie, pan MihaVel Postelnic, pan
Atanasie Hristopulo Vel Logofăt al străinelor
pricini,
pan Nestor Vel
Clucer, pan Alexandru Mavrocordat .Vel Căminar,
pan Dimitrie Manul
Vel Comis, pan Mihail Vel Spătar şi Ispravnic,
Vel Logofât de Țâra-de-sus, și S'aii scris hrisovul pan Grigorie Ghica
acosta la anul dintGiu dintru întâia domnie

a Domniei Mele, aici în oraşul scaunului
Domnici: Mele Bucuresci, la anul de la
zidirea lumei 7321, iar de la
nascerea Domnului Dumnedeii şi mântuitorul
nostru 1813 Martie în
12, do Chiriţă

condică.

Logofăt de divan,şi de Costache Logofătul:
Ttrecut în
.

[Cod.. XIX, fiu 47 »)
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Voevodi gospodar zemle.

« Plahiseoie. „Pe

însu-ți

dumnâ-ta
Vel Bane

Golescule

te orînduim

Domnia

Mea,

şi-ţi poruncim să îndeplinesci de la pârâtul sluger acești bani ai milcă
vinăriciului spitalului nemernicilor, iar când nici acum nu vor îi următor să ne ar&ţi.—1814. Martie 20.
(Pecetea pd.)
Vel Logofăt.
(Cod. LĂAĂ, pag. 11.)

Prea Inălţate Dome,
Prin luminat hrisovul Măriei Tale, întru alte milă de ce aii bine-voit
mila Inălţimei Tale de aii hărăzit la spitalul nemernicilor este şi milă

de vinăriciii din sud Mehedinţi,

către

tacsildarii

porunci .ce sai

luminate

după

de vinăriciit gpd

de a

strânge

şi

dat

milele vinăriciului

de
mănăstirilor, măcar că spitalul ati fost prin poruncăcu deosebire
BrăiGrigore
Slugerul
Inălţimea 'Pa de a nu se luă, dar dumnâ-lui
loiu, ce se află acum aici şi s'aii aflat tacsildar la acest judeţ Meheal spitalului, şi cerându-i-se de multe
dinți, ai luat şi acest vinăriciii
către

ori de

noi Epitropii, pricinuesce, că mergând

la Craiova îi va tri-

mite. Ci. fiind-că dumnâ-lui acum se allă aică şi spitalul are mare trebuinţă, ne rugăm Inălţimei 'Tale, a so da poruncă către cino bine va
voi Inălţimea Ta, a împlini acei bani de la numitul tacsildar, fără de
a se opri geciuiala, cari bani sunt taleri 4.500.—1814 Mart.

Radu

8

Golescu

Vel Ban

Gheorghe

Joan

Poruncim

Domnia

Caragea
Mea

Si

şi alți trei.

Voevod i gospodar zemle Vlahiscoie.

cinstite şi credincios

boerule

Mele. —1815

Iulie 19.
N

al. Domnici

Mele, Biv Vel Vornice Constantine Sarmucaș, vechilule al Căimăcăimieisă
întocma
ca lo,
şi. dumnâ-vâstră boerilor divaniţide aco
Craiovei
aii cevași
că
dice
vor.
de
iar
,
coprinde
se
jos
mai
precum
urmare
faceţi
rii
tacsilda
saii
Cornea
ul
Logofst
ui
împotrivă a respunde ori dumnâ-l
anului

(

trecut să însciinţaţi Domniei
|
Pecotea gpd.

sp )

(Cod. LAXĂVI,

|

-Xel Logofăt.
Ra

pag 407.)

Prea. Inălţate Domne,
a
După luminată porunca Măriei Tale ce ni se dă la acâstă jalbă
văduiu că
e,
cercetar
făcând
străini,
de
ui
spitalul
ilor
Epitrop
dumnâ-lor
lui Cornea Brăile este că aii să ia de la dumnâ-lui Biv Vel logofătu

loiu taleri 392 bani 90 cusur

din mila vinăriciului acestui spital, din

tomna trecută
let 1813, aşijderea mai aii și t6tă milă vinăriciului dinfie luminată polet 1814

neluată

şi cer împlinire;

găsese

cu cale

să
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către

dumns-lui

vechilul. Căimăcămiei Craiovei,

către dumnâ-lor cei-l-alţi boeri divaniţi împlinindu-i să-i trimâţă aici
la Casa acestui spital, deosebit să 'apuce şi pe cel ce ati fost tacsildar

"în

anul

împreună

trecut la acel loc unde

Inălţimei

este mila spitalului, ca să dea

catastih

cu banii şi să-i trimiţi iarăși la Casa spitalului, de care arăt

'Tale.— 1815

Iulie

10.

a

|

|

Vel Logofăt.

„Aneza IX. Cartea spitalului noii pentru ivatul ce s'aii făcul a lua câle
taleri 5

Pemle
S'aii făcut

de vilă, care se va prinde în viile de prin
cel mare din sud Suac.

Vlahiscoic. Dat'am
în marginea

"aibă .milă de la
mari

ce se vor

Domnia

găsi

cele mari din sud

vaua

Domnâsca

Bucurescilor

prin

Mea, iratul

Saac, po

Nâstră carte spitalului noit co

pentru

vii, slobode,

dealul

memeornicii

ce va strînge
făcând

slreină ca să

de la vitele cele

stricăciuni

în

dâlurile

taleri 5 de vită, pentru care prin anafo-

ce ne-aii făcut dumnâ-lor Veliţii Boeri, de la dece

ale acestei

Maiii, la jalba boerinașilor i lăceuitorilor pămâînteni ce ai vii în luni
d6lurilo

ot sud Saac ne-ai făcut arâtare, că din vechime şedeau pe'la
vii
numai vierii făr'de vite, iar de la o vreme încâce s'a făcut
în' pâlele
viilor sate întregi cu mulţime de vite, pe cari le daii
la văcar nu-

mai de la Sf. Gheorghe până la St. Dimitrie,
iar. po vreme:
lăsându-le slobode, iati viile de-a rîndul: rodând viţa până în de iarnă
pămînt
îrîngând şi rupând aracii, din. care pricină nu puţină
pagubă. esto
celor cu viile, cum și Vistierici domnesci şi găsindu-se de trebuinţ
ă
cererea lăcuitorilor părţei. locului a se îndatoră coi ce-și
lasă
vitele
făr'de văcar şi se vor găsi în vii făcând stricăciuni,
ori de ce trâptă
va fi stăpânul vitei, să plătâscă de vita mare taleri.5 spre
înfrinare
şi să facă acești bani venit spitalului celui noă al săracilor nemernic
i,
care arătare a dumnâ-lor boerilor cunoscându-se și de
noi că se cuvine a.se da acest nizam pentru paza şi ferirea viilor ot dâlurile
cele
„mari și pentru ajutorul spitalului cu venitul ce se va aduce,
am
hotărît
Să se pue acest nizam în faptă şi să se strîngă venitul
talului, și dumnâ-ta Vel Logotete de 'Ţ6ra-de-sus Grigorie:pe s6ma spiBălene, să
faci porunca Domiiei Mele la mâna omului ce se va
orîndui de dum:
n6-ta ca un Epitrop dimpreună cu cei-l-alţi dumnâ-lor Epitropi,
la care să
găsiţi un

om vrednic

şi cinstit de-a'l

rîndui

purtător

de

grijă asupra
acestui nizam de a strînge acest avaet pe sâma nemernicilor,
care să-l
îndatoraţi cu străşnicie de a nu cuteza cumvașşi să facă cel
mai
puţin
catahr
căci isi
dovedin
s,
du-se întru acest fel de urmare, nu numai se
va îndatoră de a plăti pentru un ban dece, ci încă se va
şi pedepsi:
stranie. Drept aceea am dat Domnescul Nostru sinet: spitalulu
i, co să
aibă acum şi tot-deauna iratul acesta nestrămutat,
i saam receh gpd.
— 1814, Maiti 28.
-.
Se
„

„(Cod. LXXVUL, fila 179»). i

i
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Aneza X. — Carte de volnicie la mâna celui orînduil pentru acest irat
Milostiii Bojiiii. Iă Ioan
n

Gheorghe

Caragea

Voevod î gospodar

zemile Vlahiscoie.

i

Dat-am Domnâsea N6stră carte. . . . . carele prin alegerea dumn6-lor boerilor epitropii cei mari ai spitalului nemernicilor. străini ce
s'au făcut noii aici în marginea Bucurescilor, s'aii orînduit ca să strîngă .
iratul ce s'aii întocmit acum pe sâma acestui spital de.la vitele mari”
ce se vor găsi făcând stricăciuni prin vii, făr' de păstor în d6lurile
cele mari din sud Saac po taleri 5, după jalba boerinaşilor i a lăcui-

torilor părţei locului, i după anaforaua dumnâ-lor Veliţilor boeri, pre-

cum s'aii dat.şi osebit sinet al Domniei Mele spitalului, adecă să aibă
a âmblă prin dâlul cel mare cu vii din sud Saac, unde să orînduiască
pe la locuri trebuinci6se şi Gmeni ai săi, îngrijitori ca să pue în orîn-

duială nizamul

ce s'au dat pentru vitele mari ce fac stricăciuni

prin

vii şi mai întâiit prin ajutorul dumnâ-lor ispravnicilor să se publicuiască la toţi de obşte, ca nimeni să nu .lase vitele slobode prin -dăl
nici vara nici iarna, iar după aceea care din vite se vor găsi în vii,
făcând stricăciuni, ori de ce trâptă va fi stăpânul vitei să plătâscă
de vita mare câte taleri 5 spre înfrânare. Ci dar orînduitul
mai sus
strîngând venitul acesta prin catastih, să-l aducă la dumnâ-lor Epitropii spitalului, să fie îndatorat însă cu străşnicie de.a nu cuteză să

facă cel mai puţin catahrisis, căci dovedindu-se într'acest îel de urmare,

nu numi se va îndatoră a plăti pentru un ban dece, ci încă se va şi
pedepsi straşnic; de care poruncim și. dumnâ-v6stră ispravnicilor ai
judoţului i zapeiilor şi altor slujbaşi, să-i daţi ajutorul cel cuviincios,
ca să pâtă da.nizamul acesta şi: a strînge venitul. I saam receh gpd.—

1814 Mai

28..

(Cod.

a

LXĂVII,

o

Ei

fila 180.)
e.

16 Joan

Gheorghe

Caragea

Voevod

î gospodar

zemle

Vlahiscoie,

Anaforaua acâsta a dumnâ-lui Vel Logofătul de 'Ţâra-de-sus următ6re fiind Domnescei n6stre hotăriri ce s'au dat pentru acest irat al

spitalului streinilor primită este Domniei Mele, pe care şi întărind-o,
dăm acâsta. domnâscă a;n6stră poruncă la mâna orînduitului spitalului, ca să urmeze întocmai şi.spre a fi cu totul nebântuit de către tacsildar i slujbaşii: vinăriciului . acelui judeţ, făr de a se amestecă ei
câtuşi de puţin la acest irat,.ci încă să-i dea: şi mână de ajutor, 'pre:
cum şi dumnâ-v6stră ispravnicilor ai judeţului,:v& poruncim asemenea, .
să daţi orînduitului spitalului ajutorul cel cuviincios.—1815 Iulie 8. .
Vel Logofăt, . :
ou
„(Pecetea gpd.)

Prea Inălţate
După
a

luminată porunca

dumnâ-lor
77, A.

Domne,

Epitropilor

Urechid.— Tom.

X.—Istoria

. .

A

ca

Inălţimei Tale ce -ni se dă

la acâstă jalbă

spitalului celui noii, făcând cercetare ar&t InălRomânilor,

65
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că din anul îrecut, după

au

în dealul

cel mare

ot sud

de

ce trâptă

va fi stăpânul

Saac,

jălbile unora din lScuitorii cei ce
că

de

la o vreme

înece

s'au fă-

cut şi în polele viilor sate cu mulţime de viteşi le dai la văcar numai de la si Gheorghe până la sf. Dumitru, iar pe vreme de iarnă
lăsându-le slobode fac mare stricăciune la vii, care jalbă cercetându-se
de. dumnâ-lor veliţii boeri sait găsit cu. cale şi s'aii îndatorat coi ce-și
lasă vitele fără do văcar şi se vor găsi în vii făcând stricăciune, ori
vitei să plătescă

de vita

mare

câte

taler

d spre înfrânare, şi acâstă dare prin luminată hotărirea Măriei Tale
ce s'aii dat sai făcut irat spitalului noi, şi saii dat porunci ale Măviei Tale la -mâna orînduitului din partea spitalului; acum dumnâ-lor
epitropii arată că la vremea culesului Dâlului este cel mai bun irat
al. acestei slujbe şi .vinăricerii s'ai amestecat de ai luat ci iratuly cu
cuvînt că li.se cade lor; sai căutat în ponturile vinăriciului şi la
capul al 9-lea se coprinde, că pricinile de judecăţi ale podgorenilor
ce vor avea între ci să le caute tacsildarul iar ispravnicii să nu 'so
amestece, sait când vor face tacsildarul. şi slujbaşii năpăstuiri şi ja-

iuri, ispravnicii

să însciinţeze.

Deci

acest irat nu

aro

a face cu

slujba

vinăriciului, ci tacsildarul și vinăricerii ai să urmeze orînduiala după
ponturile vinăriciului și să-și caute huzmetul după orînduiala sa, iar
slujba

acâsta ca un

irat noii şi osebit are

să caute numai de cel orîn-

duit din partea spitalului şi vinăricerii sait alţi slujbași isprăvnicesci,

nu numai să nu se amestece întru nimic la: luare, ci să dea și mână
de .ajutor; pentru care să se dea luminată poruncă la mâna orînduitului din partea spitalului, ca să fie volnic a căuta acâstă slujbă în

Dâlul cel mare din sud Sauce în tot judeţul, fără a se deosebi pop6rele din sud Saac la vinăriciă în judeţul Buzăului, ci în tot coprinsul judeţului Săcuenilor, numai în dâlurile cele mari și peste tot anul
are să se caute slujba, ferindu-se a face cel mai puţin catahrisis şi
dumnâ-lor ispravnicii cum şi vinăricerii să se îndatoreze a-i da mână
de ajutor, de care arăt Inălţimei Tale.—1815 Iunie 26.
|
Vel Logofăt.

Anesa XI. — Hrisovul Mănăstirei Colţei. » Sfintei şi Dumnedeescei mănăstiri de aici din oraşul scaunului domniei mele Bucurescj, unde se cinstesce şi se prăznuesce hramul 'Tresfetitele ce se numesce Colțea, unde sunt şi spitaluri pentru odihna
bolnavilor streini care este făcută şi înălţată din temelie de răposatul
boer Mihaiii Cantacuzino Biv Vel Spătar, ca să aibă a lua sfinta mănăstire în toţi anii de la ocna Slănicu ot sud Saac t6tă dijma de sare
din gece bolovani un bolovan, după cum. ai luat, să fie pentru chel-

tuiala 'şi căutarea bolnavilor streini, cari se vor odihni în spitalurile
ce ai făcut Ja acâstă mănăstire, pentru că: după ce ai făcut şi ai

înălțat numitul

năstire

şi

ai

boer Mihaiit Cantacuzino Biv Vel Spătar acâstă sf. mă-

înfrumuseţat'o

şi aă dăruit?o

cu sfinte

odâre

câte

tre-

buesc, aii făcut împrejurul mănăstirei ziduri şi şe6lă şi chilii de ajuns
pentru odihna a multor streini, și pe lângă acestea tâte aii mai făcut
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și ospitaluri, ca să se odihnâscă bolnavii streini, precum

102%

tâte 'toemite

și iscusito se vtd. Deci pentru cheltuiala şi căutarea bolnavilor ce se.
vor odihni în spital, ca să aibăsă nu lipsiască la cele ce vor trebui,
să se caute 'la bâla lor.cu dohtorii şi cu altele, cum din dumnegeiască.
îndemânare.și din bun gând ce ai fost pus în inima sa, aşă aii socotit

şi aii închinat sfintei monăstiri să iea tâtă dijma de sare de la Ocna:

Slănic, după cum s'aii dis: mai: sus, fiind acea .Ocnă domnâscă pe
moşia d-lui, ca să fie numai pentru căutarea bolnavilor,.iar nu şi:pentru: .
alte cheltueli, urmând sfintei scripturi ce grâesce la sf. evanghelie, că
«bolnav.şi strein am fost şi m'aţi căutat», ca să se învredniciască a
audi glasul cel dumnedeesc,.
când va dice «veniţi, blaglosoviţii părin-.
telui moi, de moşteniţi împărăţia: cerului, care este gătită vouă de.la
întemeierea lumei», de care şi Domnia Mea după dania şi închină-,
ciunea D-sale fiind t6te ocnele ţărei rumânesci sub stăpânirea Domniei,
am bine-voit într'acestași chip.şi am aşedat, adecă ca să iea sf. mănăstire acoa dijmă de sare şi de acum înainte de la. Ocna Slănicu în
toţi anii, după cum aii orînduit .boerul ce serie mai sus, însă de vor
vrea cămăraşii să se învoiască
cu ispravnicii mănăstirei ca să iea dijma .

pe an bani vechi, iar de
de sare şi să dea taleri 2.500.

vor vrea.

nu

“ cămăraşiă să dea acoa sumă de bani ce scrie mai sus, să fie volnici ispravnicii

Mănăstireica

să ridice

acea

de

sare

la Ocnă

în i6te

lunile, să 0:

aducă la ori-ce vad să o vîngă cu ori-ce preţ va putâ, saii deşi vor:
găsi muşterii să o vînqă şi acei muşteriiîncă să o ducă pe la vaduri, să o...
vîndă cum sati qis maisusşisă nu aibă nică ooprâlă de. nimeni, însă de.
vor da cămăraşii preţul ce'l vor da alţii pe sare, să aibă a luă ei; iar când :
seva îatâmplă.:a nu se vinde Ocnele, .ci ar rămâne; pe s6ma Domniei,'

de s'ar pune cămăraşi în credinţă, mănăstirea tot să aibă a'şi luă acea.
milă de la Ocnă, precum. serie mai sus, iar nici cum să fie lipsită: de
milă,

acoa

iar când

se va

învechi

şi nu

se va

put6

a se

mai sete

sare pe acea gură de 'Ocnă, să aibă a se face alte guride Ocne noue
tot acolo pe acea moşie la Slănic şi tot să iea sf. mănăstire dijmă; să:
fie sfintei mănăstiri dijma acâ6sta stătătâre şi neschimbată în veci“.
iar pentru purtarea de grijă a cheltuelei ce va să se cheltuiască la
căutarea boinavilor streini, aii fost pus mai sus,numitul ctitor patru
ispravnici,

ca

ei să

aibă

banii

a luă

de la sf.

mânăstire

dijma

după

ce:
dosare de la'ocna Slănic, să-i cheltuiască la dohtorii şi la altele
de.
ostenitori
i
vor
câţi
pentru
şi
or
bolnavil
căutarea
la ui.
vor treb
vor purtă grija la acele „cheltueli, „Domnia Mea încă "i-am. iertat să.
ar eși peste an, de nică unele nici aibă pace de tâte dăjdiile oră câte
Aşijderea ai fost pus şi patru
aibă.
nu
să
lă
băntuia
un val şi nici o
neguţători. juraţi împreună cu starostea, ca să aibăa luă în toți anii:
totă
sama acestor ce s'au dis mai sus Ispravnici, de tot venitul și de
de.
iar.
bolnavi,
“acelor
a
trebuinţ
la
an
pe
face
va
se
cheltuiala câtă
se

va

întâmplă

morte

acelor

ce

s'au” gis

mai sus

ispravnici,

să

aibă

nu dintre alţii .
a-pune ispravnică dintr'acei patru neguţători jurați, iar
patru negudintr'acei
unul
vre-o
muri
va
când
'şi
ea
străini; aşijder
asemenea :
socoti
vor
cari
pe
loc,
în
. ţători juraţi iarăși să'şi pue altul

lor, să fie tot. deplin patru şi pe dania dijmei de sare ce ai închinat
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r&posat

boer, ce sail dis mai

sus,

şi pe t6te aşegqămînturile ce aii

făcut la acâstă sf. mănăstire, Aşijderea să aibă a ţin sf. mănăstire
lude 20 scutelnici streini şi lude 20 dîrvari, cari să fie scutiţi de tâte
angariile

ce es [peste

cea-l-altă

Duminică,

an în

ţcră,

i patru

lemnari,şi

şi

aceștia

să

fie scutiţi de tâte podvâdele ca să fie pențru posluşania sf. mănăstiri,
numai să dea într'un an . . . doi. Incă să aibă sf. mănăstire două pivniţe a le scuti de fumărit i de alte angarii; şi iar să aibă a lua de
„la tîrgul ce se face la Lichirescă, din diua de Duminica Mare până în
vechiul obicei, din
amestec

să nu

vama

tâte

ce se va face

dela fie-care neguţător,

să iea 6menii mănăstirei Colţei,

după

iar vameșşii

aibă; şi iar să aibă sf. mănăstire ca să iea vinăriciul de

la toţi ce ai vii pe moșia Bucovul şi plătesce vinăriciii cine coprinde
din hotar până

în hotar, după cum şi alte cărţi asemenea acâsta arată,

însă partea jumătate cu gărdurărit i pârpârul afară din popârele d-lui
Vel Armaşul, iar cea-l-altă parte să o dea la Cămara Domniei Mele; şi
să scutâscă pe tot anul de oerit oi 500 cu pecetluit Domnesc i dijmăritul i vinăriciul pe drepte bucatele mănăstirei; şi în toţi anii să aibă
a luă. aceşti taleri 2500 în locul dijmei de sare ce s'ati numit mai sus
de la ocna Slănic. Aşijderea şi preoţii de la acâstă sf. mănăstire să
fie scutiţi de ori-ce

vor

da

alți preoţi,

şi să scutâscă şi vinăriciit i dij-

mărit pe drepte bucatele lor i câte o pivniţă

rată

de fumărit,

angarii, numai

de căminărit,de vamă,

și preoţii năpristan

sfintelor

biserici,

lenevire

se vor

atât la biserica

aici în Bucuresci,

de vinul

şi necurmat

cea

mare

Domnesc

să

apă-

şi de alte

păzescă “slujbele

cât şi la paraclise, şi orîn-

duiala săracilor bolnavi după la spitaluri, iar de nu vor păzi, ci din
zătţicni

la ori-ce,

mila

acâsta

să

nu

o ţie

în

sâmă.

Osebitde acestea să aibă a lua sf. mănăstire dela Vel Vameș pe tot
„anul câte taleri 500 pentru casele ce sunt carvasara, urmându-se întocmai după cum s'a așegat şi s'ati urmat pânii acum; care tâte aceste
mili şi privileghiuri câte sunt numite mai sus, le-aii avut sf. mănăstire -de la toți fraţii Domni de mai nainte, dar pentru mai bună căutare, hrana şi folosirea săracilor bolnavi ce se află la spitalurile
aceştei

mănăstiri, Domnia Sa fratele Alexandru Vodă Moruz,. aii mai adaos
milă de'la Domnia Sg şi alți taleri 500 pe an din venitul.Oenelor lângă

acei taleri 2.500 ce luă mai nainte, ca pe tot anul să iea taleri 3000
toemai
la fieș-care trilunie, câte taleri 750 tocmai, și ai înlesnit Domnia
Sa

şi darea acestor bani prin deosebită porunca Domnici Sale, ca
vremea cea orînduită, făr” de pricinii să i se dea orînduiţii bani, laspre
a
nu aveă.

care

Epitropia lipsă de trebuinci6sa cheltuială a spitalurilor, la
spitaluri vădând Domnia Sa stinahoria bolnavilor, că neavând
o

deosebită odae 'pentru cei carii încep a se sculă din b6lă, mai vîrtos
ceiîn patima lîngârei, carii nedeosebindu-se dintre cei-l-alţi la un
mal curaf se pote a-i întâree b6la, precuni şi alții din alte patimi loca-

semena

neavând

răsuflarea

aceea aii socotit Domnia

şi mutarea

lor la un loc mai curat, pentru

Sa de trebuinţă și aii poruncit Epitropului,

ca lângă acele două odăi mari spitaluri deo'jos, să aibă a ţineă şi
altreilea odaie curată cu câte-vă paturi şi cu cele trebuinci6se, ca din
cel co se

mai rădică spre sănătate din spitalurile mari, să-i mute în-
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cum

în

deosebită, unde
vechi

spitaluri

aibă sf. mănăstire ludo
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să-și aibă iarăşi căutarea lor şi curăţenia preasemenea

15.după

încălditul

lemnelor, pentru
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telnicii ce'i. are mănăstirea

să fie

mai

Vistieriei, pentru căratul

(afară din scu-

săracilor bolnavi,

spitalului

să

Aşijderea

curăţenie.

catastihul

deosebiți, cari sunt numiţi mai sus), taleri

150 pe an de la compania neguţătorilor, cari bani să: se dea cu trei
sferturi întrun an la fiteş-care patru luni câte taleri 250, cari milă s'au
adaos iarăşi de Domnia Sa fratele Alexandru Moruz , Voevod, pentru
Sa D6malt spital cu troi odăi,ce s'aii mai zidit din noi de luminăţia
na

încă

Sale

Domnici

de a fi deosebite
odihna

lor

de

făr

hrisovul Domniei
negeii cu domnia
de

am

înnoit

şi

dintru

domnie, de muieri bolnave

întâia

din partea

bărbătâscă

şi de

stinahorie,

întărindu-se

acest

sărace

avâ căutareaşi

a-şi

adaos: şi

cu deosebit

Sale. Deci învrednicindu-ne şi pe noi Domnul Dumacestei pravoslavnice ţări rumânesci, am bine-voit
am

se

întărit tote .milele câte

sus,

mai

cuprind

atât

şi cele. ce în urmă s'a mai făcut, ca să-se păcole mai dinainte, cât
n6stră
„âscă nestrămutat, adeverind hrisovul acesta cu însăşi domnâsca
Gheor:
fil:
Mele
Doemniei
iubiţilor
prea
credinţa
cu
i
iscălitură şi pecete,
fiind Și
«ho Caragea Voevod, Constantin Caragea „Voevod; martori
Domniei
Divanului
ai
veliți
boerii
. cinstiţii şi credincioşi
dumnâ-lor

mele:

pan

-Ban, pan

Constantin Filipescu Vel

Isaac

Ralet

Vel

Vornic

Vistier,

pan

de: Ţâra-de-sus,

Radu

Golescu Vel

Grigorie Ghica

pan

Vornic de 'ŢâraVel Logofăt de 'Ţ6ra-de-sus, pan Barbu Văcărescu Vel
pan Istrate
treilea,
al
Vornic
Vol.
Racoviţă
Dumitraşcu
de-jos, pan
Vel LoSlătineanu
.
Iordache
pan
Creţulescu Vel Vornic al patrulea,
Mihalapan
Hatman,
Vel
Suţul
Constantin
gof&t de:'era-de-jos, pan.
pan
Spătar,
Vel
Suţu
che Manu Vel Vornic de politie, pan Mihalache
Vel Logo-

Hristopol
Constantin Vlăhuţă Vel Postelnic, pan Atanasie
Alecu Mavrocordat
pan
Clucer,
Vel
Nestor
pan
fă al streinilor pricini,
Ispravnic, şi sau
şi
“Vel Găminar, pan Iordache Scanavi Vei Comis
a Domniei
domnie
întâia
dintru
scris hrisovul acesta în anul dintâiu
la anii de la
Bucuresti,
Mele
.Domniei
saunului
Mele, aici în oraşul
nostru Isus Hristos
nascerea. domnului Dumnedeii şi „mîntuitorului

pr

divan.
1813 Iulie 1, de Nicolae Logofăt de
Anexa

-

XII.

16 loan

Gheorghe

Caragea

Vlahseoie.

Voevod i gospodar-! ca le

Sa

DR

primită fiind Domniei Mele
Dumnâ-ta Vel Logofete de 'Ţâra-de-sus,
, întărim tâte aceste mili.
bocri
or
uiţil
acâstă anatora a dumnâ-lor orînd
săracă, pentru care şi poruncim,
a le 'av6 acest spital al nemernicilor după
e. —
orinduiala ce se cuvin
Ia
să se facă hrisovul Domniei Mele,
i
.
1813, Iulie 27.
>
(Pecetea

spd.)

(Cod. LXXVI, pag. 653).

Vel Logofăt.

De

.
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Prea Inclțate Domne,
Pentru

noul

spital

ce s'aii întocmit,

a căreia

energhie, din mila Mă-

riei Tale şi a unora din creștinii ce se îndură a da câte puţin ajulor
se urmeză până

acum în streine case, iar lucrarea zidivei sale, precum

este sciul Mărici Tale, s'aiă început acum din temelie în fericitele dilele
Indlţimei Tale, făcându-se afară din politie lângă cișmea, spital noii,
în care pâte să încapă aprâpe

dimprejur cuviinci6se: și
plecată a n6stră anafora,
ciune să te milostivesci
Măriei Tale, să seajute
zidirilor sale (cari zidiri

ca 200

paturi de bolnavi, osebi din cele

trebuinci6se namestii alo sale, prin “altă prâ
am fost făcut Inălţimei 'Tale fierbinte rugăMăria Ta, ca din domnescilo bogate milile
acâstă Casă a săracilor, atât spre săvîrşirea
fiind până la un loc, urmâză să facă conte-

nire din pricina neajungerei şi a lipsei), cât şi spre
a. se put ţin
după vremi spitalul acesta în fiiinţă şi lucrarea sa,
la care anafora se
dă luminată porunca Măriei Tale, coprindătore, că
de vreme co Inăl-

jimea 'Ta, din singură fir6sca Măriei Tale voinţă şi cugetare,
ești poinit
la acest îel de ajutâre şi faceri de bine, cari privesc
spre
mângâie
rea
nemernicilor săraci bolnavişi spre sufletâsca pomenire
de aceea dar ni se poruncesce, să chibzuim ca ce fel. a Măriei Tale,
de ajutor s'ar
veni a se face din partea Domniei, care să fie cuviincios
la aşă facere de bine şi cu ce mijloc, și să arătăm Măriei și potrivit:
anafora. Următorii fiind luminatei poruncă, am făcut îndestul Tale prin
ă chibzuire
şi aflăm aceste mijlâce, ce pre larg le arătăm Măriei
Tale
mai jos, cari
mijlce soconutim
numai că sunt cuviinci6se, ci şi f6rte potrivite şi ,
lipite la acest fel de mare facere de bine.
i
|
1). Pildă avem dintru început de la moşii cei până
acum
trecuţi
pr6 fericiți şi pr6 Luminaţi Domni, carii ai afierosit
la Sf Mitropolie, la Sf. Episcopii și la cele mai multe din moOnăstir
mili din vinăriciul domnesc, unii afierosind, alţiişi mai i şi schituri
adăosând, iar
alţii numai întărind acele de mai înainte afierosite ;
aceeaşi
dar donin6scă putere şi slobodenie fiind dată şi Inălţimei
fie mila Măriei Tale a se afierosi şi acestei Casă aTale de la Dumnedei,
săracilor o acest fel
de milă, adică din t6te popârele judeţelor unde are
cuța milă de vinăriciă, prisosul ce va fi peste mila mănăstirea MărMărcuţei, adică
cek-l-alți bani până

„la

acest spital.

la cinci câţi nu

vor fi afierosiţi, să se afierosâscă
E

2) Două din mănăstirile cele slobode ale țării ce nu
sunt închinate
nicăieri, adecă mănăstirea Govora şi monăstirea Arnota
ot sud Vălcea,
să bine-voesci Măria Ta a se afierosi, ca să fie
de acum înainte met6şe la acest spital al săracilor, precum are şi spitalul
ot sf. Panteleimon, asemenea metâşe afierosite, pentru care
să se dea luminată porunca Măriei Tale cu mai întâii adevăr Și apoi să
vie egumenii acestor două mănăstiri aici la noi, că să le facem aşedămîn
t, câtă vreme
ai să egumenâscă, cu soroc rînduiţ Şi ce ajutor
hotărit
spital pe fieş-care an, după ce vor scâte trebuineiosele ati să deâ la
cheltueli cu
care se pot ţin moOnăstir
ile

în bună

starea

lor, după

cuviinţă păzin-
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întru t6te. întocmai
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şi făr! de străSi

3). Să fio mila Mărici Tale, ca.de cei din vatră ţigani Domnesci, să

hărăzesci

Măria

Ta

vre-o

qeco

sălaşe

tară, zidari, lomnari,

dogari,

fiind

va -lumină

sait câţi Dumnedeii

năstavul. Mărici Tale, ca să fie spre posluşanie
carii de s'ar put6 să fie şi din cei cu meșteșug,
f6rte

mult

la. acâstă casă, între
cum jimblari, bucă-

trebuinci6să

acestor. fel 'de Gmeni la acest fel de Casă.

poslușania

SE

_ Pea Inălţato Dâmne, aceste câte arttăm Măriei Tale mai sus socodo
tim că sunt vredniceşi cuviinciosea se afierosi la acâstă Casă,

care şi ca nisce vechili din partea

obştiei săracilor dimpreună

cu că

Gmeni
cădem şi ne rugăm să bine-voiască: milostivirea şi iubirea de
întărâscă
se
să
Tale
Măriei
hrisovul
luminat
prin
ca
Tale,
a Mărici

darea acostor spre ajutor la greutatea cheltuelilor
acestui

spital,şi printracâstă

făcându-te

Măria

Ta

facorei

şi 'ţinereă

cel

cu. adevărat.

Case, vomai întâiă şi desăvârşit ctitor sprijinitor şi folositor aceştei.
în care
Tale,
Mărici
n6mul
tot
la
va fi Măriei Tale și
cinică pomenire.

25 ,scutelnici, i
luminat hrisov. al' Măriei Tale:să se copringă şi acei
sait şi
precum
acei câte taleri. doi la pungă de la tote huzmeturile şi acum în prea
cât
nainte
mai
urmat mila acâstă la acest spital, atât
a
26.
luminate şi fericite dilele .Mărici 'Tale.—1813 Iulic
Ban...
Vel
Biv
Radu Golescu Vel Ban, Grigorie Brâncoveanu

întocmirea
IIrisovul spitalurilor. celor nouă. de milă i de
e
DE
pilor.
epilro
iala
rânda
„şi

.

prin sfinta şi dumnegdedsca sa noua
“Fiiul şi cuvîntul lui Duinnegeii
nemernici, chiamă spre: moşscriptură fraţi al sti numind pre săracii
orii şi făcătorii lor de bine,
miluit
pe
tenirea părintescei sale împărăţii
unuia din ei, mie aţi făcut,
bine
făcut
aţi
t
precâ
dicând chiar aşă «că
adăpat, strein,
am fost şi m'aţi hrănit, setos şi m'aţi
căci Nămând
şi m'aţi
bolnav
at,:
imbrăc
m'aţi
şi
gol
şi m'aţi luat într'ale vâstre,
este de
atât
;
are»
spre cercet
căutat, la închis6re şi aţi venit la mine
ției sale

moştenitori ai împără
plăcut dumnedeirei acâstă faptă, în cât şi dar
bunătăţile şi darurile cele
cât
Cu
ese.
îi numesce pe cel ce o săvîrş
covirşesc pre cele lumesci
şi
dumnedeesciă 'şi nemuritore aii deosebire
e a le vâna, osirduindu-ne
cuvin
se
și
datori
m
sunte
atât
,
si vremelnice
ivirei către omenirede

prin tâte mijl6cele facovei de bine, şi a milost
nire întru o acest fel de osîrdie
a dobândi acea dumnegesscă moște
încă de la a n6stră-bună
a
cu iubire de 6meni, găsit'am Domni Mea
venire: aică la Domnescui

Nostru

scaun,

pe

unii din 'dumnâ-lor

boerii

tori: silindu-se de a aduce la
patrioţi împreună şi. cu unii din neguţă or săracă, carele, încă de la
nicil
întregimea fiinţei sale spitalul nemer
de ţâra
-lui Vel Logofătului
„let 181... prin osîrdia i cheltuiala dumnâdohtorului al politiei Consian_de sus Grigorie Bălânu,l a dumnâ-lui pus în lucrare mai .întciii aici
tin Caracaş, s'aii fost început şi s'aii
căutarea acestor fel de săraci
în'lăuntru în politie spre priimirea şi
nu oste loc îndămănatec spre
bolnavi,: apoi v&gând că aici în. politie
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a se urmă fiinţa şi lucrarea acestui spital, fiind trebuinţă de lăcaş mai

larg, ati mutat pe bolnavi la zidirea unde se chiamă fabrica de postav, afară din Bucuresci, îndemnând însă ȘI pe unii din neguţătorii

cei ce sunt Epitropi ai bisericei sf. Nicolae din Şelari, de s'aă făcut
şi ei împreună Epitropi ai acestui spital ce s'ait v&dut şi de Dom-

nia Mea, iar după câtă-va trecere de vreme înmulţindu-se paturile
bolnavilor şi: vădând că nici acolo .nu este loc îndemănatec,
ne-

fiind nică loc îndemănatic, ne-fiind nici casele într'adins zidite pentru
acest

fel de trebuinţă şi loc depărtat de politie, iar mai vîrtos
şi zidirea făbricei fiind străină, cugetat-am a face şi a zidi într'adin
s o zidire

de spital noii pentru acești bolnavi, un loe larg .şi cu aer curat
al
dumnâ-lui mai sus numitului boer Vel Logofăt Grigorie Răleanu
apr6pe de politie, lângă cișmâua răposatului Mavroghene, îndemnân
d.
şi rugând şi pe alţii din boeri de ai ajutat la acest lucru
și
s'aii
făcut
împreună epitropi, carii pe anume se arată mai jos, însă
dumnâ-lui
Vel Banul Răducanu Golescu, dumnâ-lui Biv Vel Ban Grigorie
Brân-

_coveanu, i dumnâ-lui Clucerul Constantin Brăiloiu,
dumnâ-lui Biv Vel
Clucerul Constantin Golescu, dumnâ-lui: Căminarul Nicolae
Văcărescu,

dumnâ-lui Biv Vel Postelnicu

Costache

Cornescu, i Pitarul

Geani şi
Dumitrache Văleanu, şi măcar că s'aii şi tăcut începerea
aceştei zidiră
la mai sus numitul loc, dar v&dând dumnâ-lor că nu
numai zidirea
este cu: greii a se săviîrși, ci şi lucrarea: spitalului este
cu discolie a
se mai urmă,

din pricina lipsirei trebuinci6selor cheltueli, făcut-aii cu
toţii arătareşi rugăciune Domniei Mele, ca să miluim acest
lăcaş al
săracilor cu un Domnesc al Nostru ajutor, nu numai
spre a se pută
săvirși zidirea spitalului, ci şi lucrarea lui să se p6tă urmă
a pururea;
după a cărorâ rugăciune privind Domnia Mea la a
omenirei ticăloșie
Și v&dând că norodul s'aii înmulţit aici în politia Bucuresc
ilor şi din
di în gi se adună mulţime de străinătate, în cât
nu era destul numai
acele două spitaluri ot mănăstirea Colţei şi st. Pantelei
mon, ce sunt

întoecmitțe de mai nainte de răposaţii ctitori ai lor, ca să
să primâscă mulţimea bolnavilor celor străini Şi nemernici, coprindă. şi
seseră de zăcea pe poduri şi pe la adăpâste făr” de nici carii ajuncăutare şi
mângâere, lucru cu totul împotriva omenirei şi a Dumnedeeoscilor
runci, aflându-se săracii năpustiţi de omenire părăsiţi de norocire, poşi
înfășuraţi în desnădăjduire, n'am trecut Domnia Mea cu vederea
acestă
rugăciune a dumnâ-lor, ci prin iubirea de Gmeni și cu milostivi
re privind la același Dumnegeesc
. care gice: «fericiți sunt cei miloscuvînt,
tivi carii miluesc, că aceia se vor milui», şi pe lângă alte mili
fost făcut acestui spital mai dinainte încă de la bună venirea ce am
N6stră
din anul trecut 1812 Decembre 7,.adecă câte taleri doi la
pungă
pe
t6tă suma vîndărei la huzmeturile acestea, însă de la vămi,
de la ocne,
de la dijmărit, de la vinăriciă şi de la oerit i câte taleri 25
dela toţi
ispravnicii

când orînduesc la judeţe,
fieş-căruia judeţ când se orînduesce;

și câte taleri 10 de la sameşul
să ție spitalul şi lude 25 scutiți

dintre pâmîntenii dajnici, cu pecetluituri, după orînduiala Vistieriei
, a
fi pentru cărat de lemnela spital, saii la alte trebuinţe, precum
se
orîndui de dumnâ-lor boerii Epitropi, am adăogat şi acum după vor
ana-
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loraua ce încă de la 26 ale aceştei luni ne-ati făcut unii din dumndlor boerii Epitropi şi am întărit şi Domnia. Mea de la 27 tot alo
aceştei luni, milele ce mai jos se arată, adecă: ca din popârele unde
are mănăstirea Mărcuţa milă de vinăriciii câte doi ban do vadră şi
pârpârul, să iea acest spital câte trei bani de vadră, ce eraii până acum
Domnesci, din cinci bani ai vinăriciului ce au fost vechiii, însă la sud Mohedinţi din plasa Blagniţei,i plasa Dumbrăvilor,i plasa Jâlţurilor, i plasa

Muntelui,i plasa Ocolului ot Halănga,i plasa

Ocolul

ot Hinova, i plasa

Câmpului, i la sud Buz&i poporul Ghindita, poporul Sorăseii, poporul
Săpăuca, jumătate poporul Pleşcoiul, poporul Cârlomănescii, poporul
Săsenilor, poporul Valea 'Peancului, poporul Zoreesilor, i la sud Saac
peste Cricov poporul ce se chiamă al Dobrotenilor, care se împarte cu
trei nume, Ceptura, Dobrotenii, şi despre răsărit partea Văigardului

i Valea Nucetului
Muscelu,

şi Piscul

a dosurilor

şi iar peste

Gorănetu

Cricov în dosuri

din plasa

lui Epure

poporul

Gorănetu

i

Mărunţişului şi în plasa de sus

i Pelinu i Sărăştii, şi la sud Olt trei :popâre

ce

sunt pe moşii megieşăsci, anume Zăn6ga, Creţescii şi Slăvitescii, însă
la popârele de la sud Saac şi.la sud Olt, fiind-că şi dintracei trei bani
Sai fost mai închinat mai înainte la unele din: mănăstiri, do accea
câte din popâre şi câţi bani se vor găsi slobodi domnesci' până la 5
bani de vadră să se iea pe sâma acestui spital cu orînduiala ce sc ieait
şi cele-l-alte mili mănăstiresci,. care vinăriciii al spitalului să fie apărat
şi de qeciuiala Cutiei podurilor. Deosebit afierosim Domnia Mea şi două
mănăstiri de la sud Vâlcea anume Govora şi Arnota, ca să fie de acum
înainte metşe la acest spital al săracilor, precum și met6şele Sf. Pan-

telimon, de care poruncim

ca prin

naziretul D-lor

să
Epitropilor

so

facă catagrafie :do' tâte veniturile în adovăr, cum și oscbit catastih do
tâtă zestrea mănăstirilor ce aii, până la ori-ce, şi apoi să vio egumenii
acelor două mănăstiri aici la D-lor Epitropii, ca să le facă aşedâmiînt,

câtă vreme aii să egumeniască, cu soroc rînduit și co ajutor hotărit
pe fie-care an, după ce.vor seâte trebuincidselo
ati să dea la spital
choltueli

ale

acelor

mănăstiri,

cu

care

să

se

potă

ținea

mănăstirile în

bună -starea lor, după cuviinţă păzindu-sc şi ctitorescile aşegemînturi
înţru tâte întocmai şi fără strămutare, păzind şi mănăstirile -a li se
face meremeturi, ca să nu vie la dărăpănare, precum și zestrea mănăstirei să se păstreze a o da iarăşi deplin precum.o priimesec;. iar
care din egumeni va vedâ D-lor Epitropij că nu sunt buni iconomi,
săi schimbe şi să pue alţii vrednici şi cu îrica lui Dumnedoit. Dece
sălaşe de ţigani dintre ţiganii Domnesti, hărăzim Domnia Mea la acest
spital, şi fiind-că spitalul are trebuinţă de Gmeni cu meșteşug, poruncim Domnia Mea D-tale Epistatule al Armăşici, să cauţi dintre ţiganii Domnesci acest fel de Gmeni și făr'de zăbavă să'i facă toslim
ja. D-lor Epitropii acestui spital, pe carii să nii arăţi prin catastih
anume bărbaţii, muerile şi copiii lor, ca să dăm Domnia Mea şi osebită carte pe numele lor, iar pentru Epitropi acestui spital cuvîntăm
şi hotărîm pre dumnâ-lui Vel Logofitul Grigorie Băleanu, i dumnâ-lui
doftorul Constantin Caracaş, ca nisce începttori, pricinuitori, şi îndem-

nători de facerea acestui bine (după cum

ne-am

pliroforisit din testa-
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mentul ce s'aii întocmit de dumnâ-lor la începutul acestui spital, pe
care întru tâte il întărim Domnia Mea), însă dumnâ-lui Logofătul ca
unul ce s'aii arătat ctitor cu osîrdie și cu destulă cheltuială pentru
materialurile și facerea acestui spital fiind al dumne-lui şi locul de sub
acestă clădire i doftorul Constantin, şi ca un îndemnător și însuşi ostenitor

spre căutarea bolnavilor până când s'aii orînduit dohtor şi gerah într'adins, să fie Epitropi nestrămutaţi în t6tă viaţa dumnâ-lor, şi aşă să se pog6re acâstă epitropie în veci, după mârtea însă a doftorului Constantin
Caracaş, să fio dator unul din cei după vremi doftori ai politici, ca să
îngrijiască a cercetă adesea pe doftorul, i pe gerahul spitaluluide a urmă
darea dohtoriilor

duială şi împreună

şi căutarea

bolnavilor

cu epimelie

şi cu bună orîn-

cu numiții doi epitropi să fie dumnâ-lor

boerii ce

sait arătat mai sus pe anume, Epitropi acestui spital. iarăși în tâtă
viaţa dumne-lor, precum asemenea să fie şi neguţătorii Epitropi ai bi-

sericei Sf. Nicolae din Şelari, cei ce vor fi după vremi, şi după mârtea

vre-o unuia din cești-l-alţi Epitropi să rămâe în locurile epitropilor clironomii dumnâ-lor, iar. când vre-o unul dintr'acei. clironomi se va cu-

n6sce de către toţi cei-l-alţi epitropi, că nu este destoinie dea fi Epitrop la acest spital, atunci de va îi trebuinţă și vorvoi toţi Epitopii a
orîndui

în locul

aceluia pe altul, care

va fi destoinic, să-l şi orînduiască,

iar Casa de venituri şi cheltuiala acestui spital în cât vor trăi
numiţi! doi epitropi, dumnâ-lui Vel Logofătul Băleanuli dohtorul Constantin să o ţie' ori unul ori altul, pecetluită fiind şi de cei-l-alţi epitropi
câţi se vor întîmplă a fi faţă ori la deschiderea sai la închiderea ci,
iar până la mârtele să rămâe la. clironomii dumnâ-lor tot cu acâstă
orînduială, de vor fi însă dintre cel clironomi cinstiţi, temători de Dum:
nedei şi iubitori de 6meni. Iară ne fiind nici unul destoinic, atunci

toţi Epitropii să al6gă pe altul dintre dînşii ce-l vor. socoti mai

toinic şi cu frica lui Dumnedei

de

a-l însărcină cu Casa. Cu

des-

acest fel

de' legătură, şi încredințare însă, ori acel casier sati măcar vre-o unul
dintr'acei-l-alţi Epitropi

de se va arătă

cu vre-o viclenie spre

casei. săracilor acestui spital, acela şi clironomii să
aceeaşi ticăloşie întru

nu se întocmi

care eră supuşi afi

paguba

fie osîndiji întrn

săracii mai

nainte

până

acest spital. Deci ca să se urmeze și milele şi orînduiala

a

acestui spital tot-deauna întru întregimea lor şi să nu se. conteneze
lucrarea lui, ci să sporâscă şi să se înmulţâscă, spre a omenirei mângâere, pomenirea atât a n6stră i a celor din urma nâstră fraţi luminaţi Domni, ce vor întări aceste mili ale spitalului şi vor mai adăogă
după trebuinţa ce va fi, cum şi spre lauda dumnâ-lor Epitropilor, întărim printr'acest domnescul nostru hrisov, atât milile ce mai sus se

arată, cât şi rânduiala Epitropilor, ca să se păzâscă făr' de nici o strămutare, precum mai sus se arată, rugând şi pe coi din urma nâstră
luminaţi

domni,

cărora” din

dumnegească

pronie li se va încredinţă

stăpânirea şi oblăduirea acestei. ţări, ca să le întărâscă şi să le păzâscă

nestrămutat;

şi adeverim

hrisovul

acesta

cu

însăşi domnâsca

nâstră

iscălitură şi pecete și cu credinţa prea iubiţilor Domniei Mele fii; Gheorghe: Caragea

dumn-lor

Voevod,

Constantin

Caragea

Voevod,

martori fiind şi

cinstiţi și credincioşi boerii veliți al Divanului Domniei Mele
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pan Constantin Filpescu Vel Vistier, pan Radu Golescu Vel Ban, pan
Constantin Vlahuţă Vel Postelnic, pan Isaac Ralet Vol Vornic de Ţâra-

de-sus, pan
traşcu

Barbu Văcărescu

Racoviţă

Vel Vornic

Vel

Vornic de

'Ţ6ra-de-jos,pan

Dumi-

al treilea, pan Istrate Creţulescu Vel Vor-

nic al patrulea, pan Grigorie. Băleanu Vel Logofăt de 'Ţâra-de-sus,
pan Iordache Slătineanu Vel Logofăt de 'Țâra-de-jos, pan. Constantin
Şuţu

Vel

Spătar,

Atanasie

pan

Mihalache.

Manu

Vel Vornic

al politici, pan

Ilristopol Vel Logofăt al streinilor pricini,. pan

Nestor Vel

Clucor, pan Alexandru Mavrocodat Vel Căminar, pan Iordache Scanavi Vel Comis şi Ispravnic, pan Grigorie. Bălânu Vel Logofăt de
Yâra-de-sus, şi s'au scris hrisovul acesta la anii de la Christos 1813
Iulie 30, de Chiriţă dascălul Slavonese.
Aneza XIV. Anaforaua
prin care seric lui Vodă, că pentru spitalul Filantropieci, numai o dată saii de 2 ori polună âmblă cu discul în biserică,
ca să procure hrană bolnavilor. In Biserica sf. George şi în aceea sf. Ni„colac din Şelari, cum şi la cele-l-alte biserici, Epitropii şi preoţii nu permit discul Duminicele, sărbătorile, cum s'a ordonat de la început, unia din
negligonţă, iar alţii: cu dinadinsul. De aceea în cutiile lor nu se găsesc

decât unul sai 2 taleri. Pentru acâsta s'a dispus ca -pe viitor preoţii

să câră cu discul, ca să nu se:ncgligeze trâba. Am luat informaţiuni
că aşă procede însă tot cu aceeaşi negligenţă, din cară causaţi multe
“stenahorinţe spitaluluide hrana: bolnavilor. Rugăm dar cu evlavie sfinţici Talo, să dai cuvenitele porunci P. S.: Mitropolitului, să ordone
cu discul spre
preoţilor tuturor bisericelor de a eşi în fie-ce duminică

a se ajută spitalul —
Semnaţă:

Carenai.

(Cod

|

Gr. Brâncovânu,

i

328, verso).

(Trad. din Grecesce).

AVIII pag.

.

784.

..

E

a

Golescu,

LĂAXVIII) pag.

..

Aneza

Radu

(nedescifrabil)

SE

şi

C.

.
o

:

,

Zemle Vlahiscoie. La Domnia Mea ai dat jalbă d-lor boerii Epitropi
ai spitalului celui noii de străini de aici din Bucuresci, cum.că s-ta
mănăstire Govora din sud Vâlcea, ce este mitoh acestui spital, are
două

vătăşii

do ţigani şedătoră în sud

Slăm-Râmnie,

cari

îşi plătesc

birul lor la mSnăstire şi aii avut obiceiit a li se da şi cărţi Domneosci,
iar acum ne avînd cărţi Domnesci la mâni se supără de către unii

alţii în felurimi de chipuri şi ei se răspândesc, şi spitalul se păgubesce de folosul ce are de la ei; cerând poruncile Domnici Mele la
dajdia lor
mâna vătafilor, după orânduiala ce ati avut, ca plătindu-și
cererea d-lor boerilor
la spital, de: alţii să nu fie supăraţi; deci după
epitropiai spitalului, dăm acestă Domnâsea n6stră carte la mâna lui
'Tân Mecul vătaf de ţigani ai mănăstirii Govora, de la Bordesci sud

Slam-Râmnic, prin care poruncim dumnâvâstră ispravnicilor judeţului,
i căpitanilor, i vătaşilor de plaiii şi altor slujbaşi Domnesci şi boerescă,
-ca să fie slobod numitul .vătaf cu cesta lui a se hrăni în ţâra Domniei
dar şi ci
Melo cu muncă drâptă făr de vre-o supărare do către cinevași,
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VA.
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să se pârte cu rinduială bună, ferindu-se de hoţii şi de alte fapte rele,
căci la. fapte de hoţii sunt datori dumnâ-lor Ispravnicii a-i judecă şi cu
egzamen a-i trimite Ja Domnia Mea, iar cu alte pricini ce se va întâmplă
a: avea

judecăţi

să-i

coreţi dumnâvâstră

ispravnicilor

şi

ori

săi

în-

țigani

ai

dreptaţi de acolo saii cu cei ce nu se vor odihni să-i sorociţi la qivanul Domniei Mele; şi aşă cu drâptă muncă purtându-se, să aibă
ajutorul dumnâvâstră ca să pâtă şi oi a-și r&spunde dajdia lor la vreme,
Isaam receh gpd.—18316 Fevruar.
Asemenea

carte

s'aii făcut

şi lui:

mănăstirei Govorei de la Costandoi
(Cod. LĂAAV, fila 151 v).

Idom. Îilostiiii
semle Vlaliscoie.
în pr6jma dâlului
şi tac stricăciuni
din

Nedelcu

sud
o

Onea,

vătat

Slam-Râmnic.
E

-

de

Bojiiti l& Ioan Gheorghe Caragea Voevod i gospodar.
Fiind-că pentu înfrânurea lăcuitorilor celor ce aă vite
cel. mare în sud Saac carii nu îngrijesca și le păzi
pe la vii în D61 s'ati dat hotărîrea Domniei Mele încă

anii trecuţi, că pentru acest fel de vite, ce din negrija şi paza stă-

pânilor fac stricăciuni pe la vii, când se vor prinde în adevăr prin
vii să plătâscă stăpânii acelor vite po. taleri 5 spre înfrânarea ori de

co trâptă
'va fi, care acest nizam are a se urmă peste tot anul şi vara
şi iarna, care s'aii făcut irat al spitalului cel noii de aici şi fiind-că

dumnt-lor boerii epitropi ai acestui spital ai orînduit pe. .....
pentru. strîngerea acelui irat, îi dăm şi Domnia Mea acâstă Domnâsea
N6stră carte spre a fi sciut și cunoscut; pentru care şi poruncim
mn6-vOstră ispravnicilor ai judeţului, ca să” daţi tot felul de mână dude

ajutor la căutatul acestui irat, fără a se amestecă tacsildarul,
sai slujDașşii vinăriciului domnesc, saiă alţiila acest irat întru nimic,
dar să se

ferâscă și numitul a nu băgă singur vitele Gmenilor prin vii
cu cuvînt căsunt intrate de sineși,ca cu acest mijloc să păgubâscă pe stăpânii
lor cu luarea acestui avaet, căci de se'va găsi într'o vină ca acâsta,
ne«pedepsit nu va scăpă, i saam receh pd. — 1816 August 25..
(Cod. LĂXY, fila 164).

Idom. Pilac prin care se însăreinâză cu “pitropia spitalului sf. Pan„. "teleimon sărdarul Nicolae Trăsnea în locul reposatului eluae
corului Dinu Predescu.

Jo Joan. Gheorghe Caragea
„„ Fiind-că Biv Vel clucerul

nat cu

epitropia

Şi fiind-că

boetul

spitalului

voevod

î gospodar zemle

Constantin

Domnici

Mele

Predescul ce aii fost însărei-

sf. Panteleimon,

după alegerea ce s'aă făcut
dumnâ-lui

Vel

Vlahiscoie.

şi-ait dat obştâsca

datorie

de către. cinstit şi credincios

Vistierul

Grigorie

Ghica, fiind

şi firesc epitrop şi ctitor şi cu luminat hrisov orînduit la acest spital,
și de. către Prea Sfinţia Sa părintele Mitropolit, ce este orînduit prin
diata .răposaţilor. ctitori Epitrop, cum şi după chiar a răposatului
de

mai suș.diata

ce prin graiii chibzuesce

cine s'ar cuveni de a. se în-

ISTORIA
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săreină

1037

se găsesce cu cale de amîndoi, ca să se
Domniei

boerul

credincios

dumnâ-lui

orinduiască
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Mele Nicolae 'Trăs-

nea Biv Vel Sărdar; drept aceea dar, după alegerea Prea Sfinţiei Sale
şi a dumnâ-lui

Mitropolit

părintelui

Dom-

cinstit şi credincios boerul

nici Mele Grigorie Ghica Vel Vistier, îl orîinduim Domnia Mea Epitrop:

spital, în locul răposatului Clucerului, şi poruncim ca nu nu-.

la numitul

maă socotelile co până acum s'aii' urmat să teorisescă cu bună orînduială, ci şi cele de acum înainte întocmai după coprinderea hris6ve-

lor a r&posaţilor: ctitori; pentru care poruncim, orînduitule de acum ':
Epitrop, urmând întocmai hotăriîrilor ctitorilor, precum şi oblăduirei

şi oteârmuirei acelui răposat de mai''nainte Epitrop, cu care s'ait bine
purtat, să _îngrijesci şi să to silesei a căută de spital cu bună întoc-.
întemeerea

şi orînduială spre

mire

sa, mai vîrtos fiind şi spre

cul folos,:i saam receh gpă. — 1815 Septembre
n:
o
(Pecotea spd)

(Cond. 74, fila 218).
Ioan

Idem..J&
.

:

Fiind-că
duit

Gh.
„

:

dumnâ-lui

asupra căutării

|

|

Caragea
ERE

dohtorul
săracilor

18.

obştes-

Di
Vel Logofăt.

|

-

|

E

Voesol î gospodar. zemile Vlahiseoie. |,
E

Ia

Constandinache
bolnavi

do la

i

Caracaş,

NS:

Ii

ce. este. orîn-;
sf.

spitalul ot mănăstirea

silinţă şi osîrdie la doh-:
Panteleimon, s'aii arătat şi se arată cu multă
cum ne-am. pliroforisit;
după
toria sa, precum este sciut. de obşte şi
spre răsplătirea os-!
aceea
de
nâstră,
a
Domnia Mea prin însăşi vedere
să se îndemneze a urmă
tenelelor sale şi pentru ca şi alţii asemenea
ce luă l&fa pe an r&:
mii
două:
după pilda sa, .poruncim, ca din. taleri
mănăstire, să-i se:
ta
numi
la
de
escu
y
posalul clucer Constantin "Pred
pe fieş-care an în
mie.
una
dea dohtorului Constandinache câte taleri
vilor la. acest spital,

bolna
câtă vreme se va afla slujind cu căutareaîl orînduim Domnia Mea: numie
una
.
taleri
însă acest prostichiii de
pentru multă silinţă și rîvna:
mai pe obrazul dohtorului Constandinache.
bolnavi, iar. nu şi-la..alți,
or
nicil
ce ai arâtat. asupra căutării nemer
una sută-dout-deci lia ce. este.

din
dohtori ce vor fi după vremi, atară
are lună, de la spital, care are.
fieş-c
pe.
,
rului
dohto
dă
se
canonisită do
tale credincios. boerule al.
dumişi.
a so urmă făr zmintâlă: poruncim
'ce se.
Vel Serdare Nicolae 'Trăsnea, la povăţuirile

Domniei Mele Biv,
va da de către numitul

să-:
dohtorul asupra următorelor trebuinţe ale
'Lolco
mai.
întoc
or
următ
fi
a
aibi
să
,
racilor boinavi de la acest spital
Ea
Ie
pisah spd.—1815 Octombre. 3.
(Pecetea pd.)

(Cod. LXXIV, fila 221)
Aneza

Dag.

785 Hrisovul

„i Vel Logofăt. .!

(we...
spătalaulai din oraşul Puzcii de milele ce

din sud Buzăii, ce ati .muriț;
Fiind-că păhirnieâsa Maria Mănăil6seaea sufle
tâscă ait fost hotărît prin

moştenitori,
făr de copii
.

din îndrumar

4

1038

|

|
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diata sa, de a. se face un spital de săracă bolnavi la Buzăă
pe moșia
sa, asupra căruia s'aii fost orînduit Epitrop răposatul paharn
ic
Grigorie
Hrisoscoleu nepotu stii, şi epistat Prea Sfinţia Sa proin
Mitropo
litul
Dositeiă, încă fiind Episcop Buzăului, ca din averea
r&posa
tei
ce
prin
adiiată s'aii orînduit să se săvîrșâscă spitalul, care
spital, dându-se

pliroforie

Domniei

Sale Alexandru Constantin

Voevod, cum că
s'au isprăvit tâte cele trebuinciose după rugăciMoruz
unea
ce
ai fost făcuţ
atuncă, pentru o faptă bună ca acesta, spre
tirea și sprijinirea
celor săraci, cari n'a putinţă a se căută la adăpos
neputinţele şi bâlele lor,

ca să

aibă la acest loc odihnă ticăloșii, spre -a se
căută

gerah, cu

pentru

prin

dohtorii,

încălditul

hrisovul

cu

hrană,

caselor

Măriei-Sale

cu

6meni,

cu

muieri

lor şi cu t6tă poslușania

cu dohtor, cu

slujnice,

ai hotărît şi ati

cea

cu

lemne.

trebuincissă,

pe tot anul de la Ocnă bolovani sare 250; orînduit, ca să iea spitalul
Domnâscă să se deă la spitalul acesta pe Aşijderea şi de la epitropia
tstă luna câte taleri 20 din
banii preoţilor eparhiei Buzăului, ce se adună
la Cutia Ipitropiei, care
să fie de ajutor de 18fa dohtorului şi a
g6rahului; şi osebit să aibă
spitalul şi 25 lude scutelnică pentru lemne
le de încălditul . săracilor
bolnavi şi alte poslușanii. ale spitalului,
pe
Epitropi 6meni streini Și fără nici o prici carii :găsindu-i orînduiţii
nă de dajdie, să li se facă
de către ispravnici cercetare, după orînd
uială, şi cu adeverinţele isprăvnicesci viind la domnâsca Vistierie, să li
se deă pecetluituri domnesci
pe numele și chipul lor, ca să fie nedajnici
şi apăraţi de tâte orînduclile ţărei, care hrisov
v&dându-se şi de către Domnia Mea,
cu 16t 1793
lucru suiletesc ce este acest spital, spre
mângâerea
săracilor bolnavi, pentru ca să se pă
zs

Octombre :30, ca un

Şi ajutorul
- că
aceste mili de
mai sus arătate, fiind-că ne-ai -învrednieit
nia acestei pravoslavnice țări, am 'bine-voit Domnul Dumegeii cu DomDomnia Mea de am întărit
hrisovul acesta şi l-am adeverit cu însăș
i
pecet
ea Domniei Mele, dar
şi orînduiţii epitropi de acum să fie
faptă cu a fi dohtor şi giarah nelipsitdatori de a se urmă acâstă bună
acolo la spital, cu t6tă orînduiala. cea trebuinciosă, spre căuta
orînduiala

aceea

am

dietei

întărit

rea şi odihna bolnavilor, întocmai după
răposate ce o face pentru acest spital
; drept
hrisovul

acei

acesta

cu

însăşi credinţa

Domniei

Mele.
niei Mele fii: Gheorghe Caragea V. V., Const
tori fiind şi dumnâ-lor cinstiţi şi credincioșantin Caragea Voevod, marDomniei Mele: pan Constantin Filipescu i boerii veliți ai Divanului
Vel Vornic de ţâra de sus, pan GrigorieVel Ban, pan Radu Golescu
Brâncoveanu Vel Vistier,
pan Grigorie Ghica Vel Logofăt de ţâra
de
Vel Vornic de ţâra de jos, pan Dumitraş sus, pan Radu Slătineanu
treilea, pan Istrate Creţulescă Vel Vorni co Racoviţă Vel Vornic al
Slătineanu Vel Logofăt de ţâra de jos, pan c al patrulea, pan Iordache
Constantin Suţu Vel Hatman,
pan Mihalache Manu
I& Ioan

Gheorghe

Caragea

Voevod,

şi cu credinţa prea iubiţilor Dom-

Vel Vornic de politie, pan Mihalache
Suţu Vel
Constantin Vlăhuţ Vel Postelnic, pan
Atauasie Hristopol
al streinelor pricini, pan
Mavrocordat Vel Căminar, pan. Const. Nestor Vel Clucer, pan Alecu
Creţulescu Vel Paharnic, pan
Iordache 'Tufeanu V el Stolnic, pan
Dumitrache Manu Vel Comis, pan
Spătar, pan
Vei Logofăt

Caracaş

Costache

Vel

Slătineanu

Jordache

Clucer,

pan

Vel Logoit

-!
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a

Vel Pitar.

şi Ispravnic, pan

de ţâra de jos, soriindu-se hrisovul

,.în oraşul scaaici
acesta la întâiul an dintru întâia domnie a n6stră
lumii.... iar
zidirea
la
de
anul
la
Bucuresci
Melo
Domnici
unului
nostru Isus.
ului
Mântuitor
şi
de la nascorea Domnului Dumnedeii
(Cod.

LĂXXVII,

Logofăt de divan.

10, de Constandin

Hristos let 1813 Maii

fila 131:v,)

imon
Anexa la pag. 785. Pitae la Epistaţii Monăstivei Sf. Pantel
reaua
leşche
făs”de
bolnav
un
nici
spital
acel
la
primă
de a nu mai

Dumndta
primind

al

Epitrâpe

acest

dommnescul

mai primi nică un bolnav

epistajă.

bocrilor

dumnâ-lor

spitalului de
nostru

la Mânăstirea

la spital. făr'de

aci

Sf. Pantelimon,

aibi de acum

pitac,.să

înainte

a nu

teşcherâua 'dumnâ-lor

lui Vel Banul Radu Go-*
bocrilor Epistaţi ai lazaretului, adecă dumnâSuţu. 'Tolco pisah gpd.
he
Costac
nicul
Postel
Vel
loscu şi dumnâ-lui Biv
SN
e
1813, Iunie 2.

(Pecotoa
(Cod.

epd.)

LXXIV,

i

fila 65).)

a

şi către Epitropul spitalului de
An. XAI. Asemenea pitac s'aii făcut
a
A
|
la Mănăstirea Colțea.
streinilor.
lului
spita
l
ropu
Epit
Asemenea pitac sai făcut şi către
i
(Cod. LXXIV, fila BD

An. XXII
„i
|

—

gea Voevod.
AXĂIII pi 755. I& Ioan: Gheorghe -Cara Se
ie.
isco
Vlah
zemle
“gospodar

vreme ce coprinderea

ponturilor

vinăriciului

este

:

într acestaşi,

dumn-lui Vel Logofătul printr'achip precum mi se arată de către Mea orînduitule taxildar al vinări-:
câstă anafora poruncim Domnia
acestui
ată de plata vinăriciului viia
A
ciului din-sud Saac, să fie apăr
|
Sa
mitoh. — 1814 Noembre 1%.
».
„Vel Logofăt.
Do

-. (Decetea spd),

.

SR

- Prea Inălţate Domne,

in Predescul .printwacâstă jalbă co
Dumnâ-lui Vel Clucerul' Constant
Mănăstirea Poiana din sud Prahova,
ati dat Inălţimei 'Tale arată că Mănă
stirea Pantelimon are o viiş6ră în,
metohu! spitalului săracilor ot
când este
este vinăriciii nai plătit de
sud Saac, şi ca un metoh co
p fac suestim
de
erii
până acum, iar dumnâ-lor vinărici
. şi ea
Monăstir
la a cărula jalbă mi se
vinăriciului,
p&rare Epistatului, pentru plata
scris.,
Ta, ca să cercetez şi să arât în
duporuncesce de către Inălţimea
isin
ofor
plir
i
nulu
e şi din condica Diva

Următor fiind, am făcut cercetar
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Ve

mă, 'văduiii coprindându-se

A. “URECHI:

la ponturile vinăriciului cum că Mănăstirile

cele mari cu metâşele lor 'să nu plătâscă vinăricii; deci urmarea sluj-:
başilor vinăricieri find cu totul necuviinci6să, găsesc cu cale: să fie
luminată porunca Inălţimei: Tale către taxildarul vinăriciului acestui
judeţ, ca întru nimic
de plata vinăriciului,

supărare să nu facă Epistatului acestui metoh
ci după cum acâstă Sf. “Mănăstire n'aii fost _Su-

părată de vinăriciit nici odiniră

până acum așijderea Şi de acum îna-

inte să fie apărată, precum sunt şi alte asemenea Mănăstiri ca acâsta,
iar hotărârea cea desăvîrșită rămâne: a se face de către Inălţimea Ta.

Constantin Filipescu,

Vel Logofăt.

-1dom. Jă Ioan Gheorghe Caragea

Voevod i gospodar zemle

Vlahiscoie.

+ Neapărâta şi trebuineisa cheltuială a spitalurilor ot Dudesci
penîru oştescul folos și ajutor, primită este Domniei Mele chibzuifiind
rea ce ni
“se arată printracâstă anafora a prea sfinţiei sale părintelui mitropo
litul
şi a dumnâ-lor boecrilur
pe care şi întărindu-o poruncim dumi-tale Vel
Vistier, să se facă cuviinci6sele porunci de a se împlini făr”
de întârdiere

aceşti bani

de

1813 Noembre 26.
(Pecetea epd.)
Prea
Din

luminată

la mai jos arătatele

locuri

cu

urmare

întoemai.

,

Inălţate Dumne,
porunca

Inălţimei

Tale

adunându-ne

am făcut chibzuire pentru orînduiala de a

tăierea. năprasnicei

bâle

a

ciumei,

se pune

Şi fiind-că

cu toţii la un loe

în lucrare

cel dintâiii

neapărata cheltuială a spitalului al acestei bâle de ciumă,

temeiii

spre

este

ne-am chib.-

zuit şi pentru acâsta şi cu sfat de obşte al nostru tuturo
r 'saă găsit
cu cale, ca pentru acest sfirşit să se împlinâscă, însă
de la postelnicei po
taleri dece, de la neamuri pe taleri dece, de la mazâli
i companisti po
taleri trei, de la. breslaşi. po taleri doi, de la scuteln
ici po taleri unul
Și. jumătate, de, posluşnici po bani 60 şi de Ja sf. mitrop
olie cu epis:
copiile împreună taleri 15.000, pentru preoţi, pentru
care cu plecăciuarătăm, Inălţimei. Tale, că de se va găsi cu cale
și de către Inălţimea
Ta, să se dea luminată întărire, iar hotărîrea cea
desăvîrşită rămâne
la Inălţimea Ta.—1813 Noembre 26.
Nectarie Mitropolit,
. . . . .vel vistier, Radu Golescu vel ban,,
Barbu Văcărescu vel vornic, Grigorie Bălăceanu,
Scarlat Romanis.
Mihalache “Manu, loan. Moscu vel vornic za
politie

XXIII. 16 'loan Gheorghe Caragea Voovod i gospodar
zerle Viahiscoie
„Prea Sfinţia Ta Părnite Mitropolite şi sfinţia vâstră
iubitorilor de
Dumnegeii episcopi, neapărată trebuinţă fiind pentru
ajutor
inţa ce se
cuvine a face întracâstă vreme mănăstirilor spre întimp
inarea
trebuinci6selor cheltucli ale spitalurilor ot Dudesci, ca unele ce
şi după ctitorices-

ISTORIA ROMÂNILOR
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cele testamenturişi după rînduiala ce s'au întocmit, când s'aii dezghiant
cele trei mânăstiri de la'numitele spitaluri, sunt îndatorite a săvîrși acest
fel de bune fapte spre mângâerea omenirei,de aceea întărim, Domnia Mea
anaforaua. acâsta :a: dumnâ-lor boerilor 'epistaţi: ai lăzăretului şi orînduim pe prea osfinţia ta i pe sfinţia vâstră,
de a face tacsil suma ba-

nilor de taleri 50.000 cum
sos a vise

face

mitropolie,

se arată mai jos, socotindu-se însă de pri-

vre-o îndemnare
din partea Domniei Mele, ca-şi sfinta

episcopiile să se arte cu

asemenea

rivnă

de facere

de

bine către: omenire la o acest fel de vreme şi întîmplare, în vreme ce
suntem bine încredinţaţi, că înșivă veţi fi aceia, cari cunoscând cât este
trebuinci6să şi sfintă acestă ajutorinţă, de sine-vă veţi fi porniţi de a.vă
arătă pilda facerii de bine,şi lucrători faptelor celor .ce se -propovă-

duesc din partea podvigului bisericesc, la

care:urmâză
a privi. toţi

câţi se află sub acâstă păstorie şi că nu veţi suferi de a se arătă numai

sf. mitropolie şi episcopiile depărtate de numirea

facerei

de. bine

şi

a mângâerei către omenire; .ci.dar. cu acest mijloc făcând prea sfinţia
ta şi sfinţia vâstră împlinire acestor bani după la mănăstirile ce sunt

ar&tate pe anume

în alăturata f6ie

ce este iscălită de dumnâ-lor boerii

pe. episcopii
opistaţi, adecă cu scăderea sumei ce veţi analoghisi-o.i.
(de veţi arătă cu acâstă. râvnă) să-i şi faceţi teslim la dumnâ-lor.numiţii boeri epistaţi, în -trei câştiuri, precum mai jos se arată,și să luaţi
de la dumnâ-lor adeverinţă .de primire; însă Casa de primirea banilor
să se ţie de dumnâ-lui.postelnicul Suţu. — 1813 lulie 11. ......
(Pcetea

Cu

pd.)

”

: ERIE

INI

(Cod. LĂXIV, pag..553.)

...

“Prea

Inălțate Domne,;..i

i;

”

.!

tâte

că făcusem

pt

ar&tare

a

o

titi

Ia

e

ua

tai
”

şi „Inălţimei

sa

pe

Tale, că :pentru . trebuinţa

spitalurilor,ot Dudesci; acum. de 'ocamdată să se

dea

pe

lună „taleri

5.030 însă taleri 3.030 pentru: meremetul spitalului şi taleri, 2.000 pentu lefile i pentru mâncarea 6menilor ce se va duce la spital, atât la bolnavi, cât şi la cei-l-alți, după 'cum aii fost obiceiii şi pe urmă să se facă
socotâlă pe fieş-care lună ce 'merge cheltuială şi să arătămși apoi să
_se facă cislă pe mânăstiri, de care s'au făcut şi un pitacal Inălţimei

Tale, ca să se dea taleri-5.030 de Ia sf. Mitropolie, dar făcură-'socotâla

că pe t6tă luna să se facă cislă pe mănăstiri este cu discolie, .ci: noi
am socotit că mai bine odată să se facă cislă do taleri 50.000 şi-să se

facă o Casă să se strîngă banii la dumnâ-lui postelnicul Suţul şi să
se dea unde va trebui, cu ravaşele n6stre amîndurora .epistaţilor. şi
e fieş-care lună să se facă. socotălă unde şi unde s'aii dat şi
cotâlă să se ar&te Inălţimei Tale, şi banii să se aducă la Casă
câşturi, la sfîrşitul lunei aceştia un rînd de bani, şi la 20 de
lunei lui Augustşi la Septembre10 al treilea bani; ci s'au

acea soîn trei
dile ale
găsit o

ce se cisluisă nisce bani iarăși pe mănăstiri
cislă din qilele muscalilor

pentru:-altă

trebuinţă

delicată

și

-am
după acea-cislă

făcut și noi:a-

de taleri 50.000, numai 'sf.: Mitropolie: şi ' episcopiile nu
câstă cislă.
le-am: pus; ci pentru acâsta' cum se va hotări de 'către Înălţimea Ta;
V, 4, Vrechiă.—Tom. X.—Isloria Românilor.
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de se va hotări să dea şi Mitropolia

şi episcopiile se va scădea

fieş-

care. mănăstire po analogon şi vom preface atunci acâstă .cislă. Noi
cum ni sait părut a îi mai bine ar&tăm, iar Inălţimea. Ta rămâne la

buna

chibzuirea

Radu

şi hotărîrea Inălţimei Tale.—1813

Golescu

Vel

Oista ce sai ps
î.5-

taleri

"2.000 Radu-Vodă
” 1.600 Cotrocenii
1.700 Sfete Gheorghe”
Văcărescii

„950

Sf.Ioan

Zlătarii cu Şăgarcea

250.8f, Spiridon.
1.300 Mărcuţa”

Sf. Apostoli

--*450 Grecii ":
950 Stravopoleos :*
50 Sf. Spiridon-Vechiii
1.100 Plumbuita
1.300 Znagovul

Comana

Dealul - .
Nucetul . -.
Butoiul :
Gorgota
Vieroş
:

'''900 Valea
550 Râncăciogul
"1813 Talie

„Radu

11.

850
850
1. 090
900

Hurezul .

Govora
Arnota
Brâncovenii
Motru --

900 . Strehaia

dă 900 Căluiu
1 450 -Bucovăţut
900 Sadova
50 Hotărani

e
-

Bradul:

1.000 Cotmeana

i
îi.

i
n

::-

100 Dedulesci
**::900 Rîmnicul E
1.600: Sf. Ioan ot Focşani

: 1.300 Glavaciocul
"100 Căşeidrele '
1.500
“900
400
„400
„+ :850

1.650

100

1.250 Mâslea
700

!

50 Baia

1.650 Mărginenii

“:

Slobodia

1.100 Câmpulung
„2.150 Tismana
1.750 Coziia
1.950 Bistriţa

-

"1.100 Sf. Ecaterina

1: 900

1.350

|

1.100 Mihaii-Vodă
11.150

|

să dea mănăstirile pentr a cheltuelile spitaluri lor. ot „Dudesei, -

taleri»

1.400

Iulie 11.

Ban.

"1.500

Clocociovul |

-200
- 100
50

Jătiianul. *
Polovracii
Titiricelu diu

: 100

Sf. Sava

"50 Scamucelu

RI

Ie
|
sud

Vâlcea

- '....

-

IE
50 Spirea
2: "50, 000 adecă' cinci-deci de mii. !
a

Golescu, Val, “Ban, Constantin Sufau Vel Postelnic,

„6 Ioan Gheoi ghe Car agea Vocvod i; gospodar zemle, Viahiscoie. .
“Piina: că în adevăr numar milele vinăriciului din anul trecut, l6-aii
dat Domnia Mea la spitalurile ot Dudesci, iar. nu şi geciuiala care
este irat al. casei podurilor, primită este Domniei. Mele anaforaua:

ISTORIA ROMÂNII0R
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acâsta şi poruncim dumitale Vel Logofete de ţâra de sus, să se facă
cerutele porunci către Ispravnicii judeţelor întocmai după coprinderea
de mai jos arătată.—1814 anuar 20.
i
Se
a
(Pecetea spd.)
.
-..:.
„.. Vel Logofăt,
(Cod. LXAVI, pag. 779)
Ra
Prea Inăljate Domne,

Cu plecata anafora arăt Măriei Tale că huzmeturile Casel podurilor
pe anul trecut let 1813 le-ai avut cumpărate dumnâ-lui Sărdarul Facaîn cari huzmeturi

de la cumpărare

este

a-i răspunde,

trivesce

şi qeciuiala

milelor

de vinăricii monăstiresci,

aii.luat drept taleri 4100, pentru cari bani se împogicând că milele

de vinăriciii mănăstiresc, cu lu-

minată porunca Măriei Tale, estimp s'aii hărăzit la spitalul năprasnicii
bâle şi nu aii luat nici o para, pentru care făcând cercetare ne îndestularăm, că Măria Ta numai milele. de vinăriciit aii hărăzit iar nu. şi
deciuiala lor. De aceea mă rog:Măriei Tale, să fie luminată porunca
Mărici Tale către dumnâ-lui Vel Logofătul, a se face luminate poruncă
către dumnâ-lor boerii ispravnici de la tâte judeţele, ca să apuce pe
taxilaarii de vinăricii,ce aii. fost, ca deciuiala din banii ce vor. face

mănăstirese.să

de .vinăriciii:
de la milele

la dumnâ-lui

să răspungă

S&rdarul

Vel Vornic...

XXV. I5

cumpărătorul

-:

Casa.—1814

ce are

Ianuar

n

nazîri

boerilor

tie albă. —1814 Iulie 16.
„Prea

.

17:

Voevod i gospodar zemle Vlahiscoie. .
ai Casei lazareiurilor, de vreme ce

împlinesci de la dînsul pe s6ma spitalurilor,
apoi pentru sigurânţie să se -d6a la mânele
sa,
poruncă a.Domniei Mele, spre apărarea fie:
să
cine,
la
veri
şi
zapisul s&ii de “datorie

gpd)

şi dumne&-lui

huzmeturilor

Chiriţă nu'şi tăgăduesce datoria acestor

(Pecetea

şi să trimiţă

se împlinâscă

la: Casa podurilor, a nu se
banii cumpărătârei

Ioan Gheorghe Caragea

Dumnâvâstră

Mihale

Faca,

dreptul 'irat

de

păgubi

Serdarul

bani, poruncim. să'i

după diiata mortului şi
numitului Mihale acâstă
ca ori când se va. găsi
neţinut în s6măca o hâr-

o

Inălțate Dâmne,

Vel Logofăţ.

i:
|

|

A

dla spitalul Du-.
Cu: plecată: anafora arătăm Inălţimei Tale,că murin
lăsat bolna-.
aii
sa
descilor “un Luca Dascălu ot :Brezgia, prin diiata
se iea de la
să
cari
1.600,
taleri
ci6se
vilor sărmani pentru cele trebuin
de acești,

i-au făcut cerere
Mihaiă Chiriţă; ai trimis Casa. la numitul de fără „numai își 'cere. za-.
da,
bani şi însu-şi nu S'aii împotrivit a nu-i
bani, care zapis nu se,
pisul ce Vaii avut la r&posatul pentru: aceşti
ta
căsesce fiind perdut. Şi fiina-că. zapisul nu este, se va da lumina
banii,
numitul
dând
și
anafora
Înălţimei 'Tale întărire la acâstă plecată

14.
acâsta 'sinet dărei .banilor.—1814 Iulie O
E
N
SR
Barbu Văcărescu

va păstra
_“

.

.

Pa

.:

|
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Priimită fiind Domniei
naziri

ai lăzăreturilor,

Mele anaforaua
poruncim

acâsta a dumnâ-lor boerilor

Dumitale

Vel

Vist. ca

aceşti

cinci

posluşnici ce se află cu lScuinţa în prâjma spitalului, să remâe cu
totul nesupăraţi de bir ca unii ce sunt trebuincioși în slujbele spitalului.—1813

Iulie

18.

i

(Pecetea 2pd.)
(Cod. LĂXVI, pag. 554.)

NE

|

Prea Inălţate Domne,
„ Fiindcă

lude

5 posluşnici

|

Vel Logofăt.

,
ce are

spitalul Dudescii,

cari îşi aii locu-

inţa în prâjma spitalului în Vistieria dumnâ-lui Biv:Vel Banului Brâncovânul i-aii dat în bir cu o jumătate lude şi acum după trebuinţă
cerându-i la dumnâ-iui Vel Vistierul ne răspunse. că să găsim alţii de
prin alte părţi să-i facă în locul acestora şi acel jumătate lude:să
se încarce Casa a-i plăti în Vistierie, pentru cari Casa nici pâte a se
încărca să plătscă în. Visterie, acel jumătate lude nici pâte găsi alţii
săi facă în loc,şi trebuinţă

fiind de

aceşti Gmeni acum a-i

avea

spi-

talul şi ca unii ce aii fost şi mai dinainte, mai vîrtos aflându-se cu
lScuinţa în prâjma spitalului şi ori-când. este trebuinţă cu înlesnire
îi găsesc

epistaţii;

Ne rugăm Măriei Tale, să fie luminată porunca către

dumnâ-lui Vel Vistierul, de
ială poslușnicilor după cum
şi cum va fi porunca Măriei
Radu Golescu Vel Ban,

a nu se supără de bir, ci să fie în orînduaii fost și mai dinainte fiind trebuincioși,
Tale. E
i
Biv Postelnie Şuţu.

XXVII. Cărţi legate la 15 judeje ca să împlinâscă suma banilor ce
E

„mai Jos se arată de la fieş-care monăstire.

Dumn6-v6stră Ispravnicilor ot sud. .. ... sănătate. Fiind-că pentru
trebuinci6sa cheltuială a spitalurilor ot Dudesci ce.se urmâză într'acâstă vreme a zmreduelei de năprasnica bâlă s'ai orînduit a da mănăstirile din ţâră o sumă de bani ajutor la întîmpinarea acestei tre-

buinţe

ca

unele

ce

aii

acâstă

datorie

a facerilor de bine, atât după

testamenturile ctitoresci, cât și după întocmirea ce s'aii făcut când

s'a

dezghinat de la aceste spitaluri cele trei mănăstiri Cozia, Câmpu-Lung
și "Tismana, dintre care mănăstiri ce:s'aii orînduit a da acest ajutor
fiind şi aceste cinci de mai jos arătate dintr'acest judeţ fie-care cu

suma banilor ce se văd însemnați după catastihul cislei ce s'aii făcut
și s'ait iscălit de prea 'sfinţia sa părintele Mitropolit, iată printr'acâstă
domnâsea n6stră carte vă poruncim cu strășnicie, ca suma banilor de
mai

jos

arătată

să o împliniţi negreşit

de.la

aceste cinci monăstiri în

soroc de patru mult cinci dile şi făr'de zăbavă să'i trimete-ţi aici la

dumnâ-lor

boerii naziri

ai lăzăreturilor:
Vel Ban Radu

Golescu şi biv

Vel Postelnic Costache Suţu şi vi se va trimete adeverinţă de primire

ISTORIA

de la sameşul
nici să primiţi
1813

dumnâ-lor;
egumenilor

Iulie

ROMÂNILOR

ci zăbavă
vre-un
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câtuşi

cuvînt

de puţină să nu faceţi,

de pricinuire, şi fiţi sânătoşi.

29,

(Cod. LXXIV,

fila 75).

TALE

1.400
400

Văcăresci
Plumbuita

50

Cotrocenii

1.600
100

Znagovul

Tifov

'Tătăranii

3.350
2.000

Mărginenii

1.200

Mislea

! - Prahova

3.200 - 500
500

Căşcidrele

)

Vlaşea

Comana

1.000
1.600
1.000

Dâlul
Nucetul -

„350

Butoiul |

350

| Dâmboviţa

Gorgota

3 Arges,

"6.000 | Vieroşi
1700

"400

din Vaal5

Mănăstirea.

: Răncăciov .

-1.500 „Câmpu-Lurig

„.,.1.000

Anin6sa,.

1,300

- Slobodia

2.000

Tismana

1.500

Cozia

"D300,

i

|

Muscel .

RE II
Ialomiţa
Gorj

„11500, Bistriţa ..-..
"11.250
Hurezu
500. (Govora
500. Arnota .:

"700

Valcea

Brâncoveni, | Romanați

1046

|

MA.

Motru

“500

1.000 : Strihaia

URECEIĂ -.

Îi

| arenedinţi

1.500
1750
350

Căloiul
Bucov&ţ

800

Sadova

300
2.200

Jitiia

200

Brad

150
250
650

Dedulesci
Banul

-

|

1000
700
450

|

)
Doli

01]

Buzău.

Râmnic
Sf.I6notFocşanit
Băbeni

Slam

Râmnic

2.150 .
300

Clocociov

50

Slatina

350

) „Olt
-

Stă

J& loan Gheorghe Caragea Voevod i gospodar zemleVlahiscoie.
Prea osfinţia ta Părinte Mitropolite, fiind că Domhiei Mele s'a arătat
numai copie după acâstă adiiată, poruncim să se teorisâscă cea ade“vărată care urmză a fi la Sf. Miţropolie şi de va fi acest fel de coprindere precum mai josse arată, să se dea negreşit venitul acestui han
la casa lăzăreturilor, sprea se cheltui în trebuinţa bolnavilor, după
coprinderea dietei şi Casa să dea la Mitropolie adeverinţă de primire
cu

ar&tare

de

suma

banilor,

şi

contenind

acâstă bâlă, va rămâne venitul acestui han
1813 August 13.
.
a
|
(Pecetea gpd.)
i
(Cod. LXĂVI, pag. 619.)

din

mila

lui

Dumnedei

iarăşi pe s6ma Mitropoliei,
"Vel Logofăt.
|

Prea Inălţate Domn,

“Cu preaplecata nâstră anafora arătăm Măriei Tale că hanul r&posatului Mitropolit Filaret ce este în dreptul curței unde te afli Măria
Ta acum cu șederea, cu tâte că prin diata sa ot let 1794 Pau afierosit
la Sf. Mitropolie,

dar fiind-că

tot printr'aceiaşi

dietă dice, că de se va

întâmplă la vre-o vreme primejdie de bâla. ciumei aici în țeră venitul
acestui han să se dea la spitalurile unde se va află: bolnavi ciumaţi,

prin mâna epistaţilor ce vor fi orînduiți purtători de grije, ca să fie

ISTORIA ROMÂNILOR

bolnavilor

de hrană, de lemne

căutare co

vor

av6

trebuinţă,

1047

de foc; de săpun, de lumînări şi de altă
şi acum

întîmplându-se a fi acest fel de

primejdi6să vreme 'de bla ciumei, când este vădută -marea trebuinţă
a cheltuelilor ce are spitalul, să :bine-voesci' Măria Ta,:după chiar coprinderea diotei acelui r&posat, de'a 'se da luminată: poruncă :către
prea sfinţia sa părintele Mitropolit, ca venitul numitului han să se dea
la Casa lazareturilor spre a se cheltui la curgătârele neapăratele trei
o:
buinţe alo bolnavilor ot spital. —: 1813 August 12...
Radu

nic Şuţul.

Golescu,

Grigorie

Văcărescu,

Barbu

Băleanu,

N

biv postel-

e

An. pag. 785.—1813 Septembre 6. S'aii făcut volnicii cu ciohodari să
mârgăsă împlinâscă după la egumeni banilce sunt datori a da pentru
pă
e ii.
.
spitalul.ot Dudesăi,
:
85): ee ni iei
V,
(Cod. LXXIfila

„i Iardşi. pilac către Doerii naziri aă lăzăveturilori i iti. :
năCinstiţilor şi credincioşi boerilor ai Domniei Mele, dumnâ-vâstră
de
ul
catastih
Mea:
Domnia
vădut
iam”
urilor,
lăzăret
Casei
ai
zirilor
sprecinci
taleri
August
lui
a
cheltuiala co s'aii făcut pe acâstă lună
i i la
dece mii patru-decă şi unul bani şi opt la spitalurile ot Dudesc

ei bâle de ciumă,
lăzărcturilo de afară şi la alte trebuinţe ale următâr
are a se țin6 în
Mele,
Domniei
care cheltuială fiind cu. cale şi primită
primideţila
celor
ilor
spitalur
banilor
a
'socotâl
sâmă şi veţi scăd6 din
.
1
3
August
813
gpd.—1
pisah
mănăstiri. “Foleo

boerii nazâri pe luna lui SepTariişi asemenea. pitac s'aii făcut către 16.640
şi bani, 69.— 1813, Sep:
taleri
ilor
tembre 'de. cheltuiala spitalur

.
tembre 80
za
.

a

aa

-

mu
IN

Ii

s-

E

:

e

ia

arii

Para

i

tut

tf

zemle Vlahiscote.. +,
“1ă Ioan Gheorghe: Caragea Voevod i gospodar,
til
ao
,

ÎN

e

ca

: milă. de
Sfirşitul pentru care s'aii dat şi sai hotărît mănăstirilor
.care
milostenie,
este
că
arată,
îl
dar
acestui
vinăriciii, chiar numirea
„sărăcie
în
află
se
ce
cei
însuşi biserica ne povăţuesce a 0 face către
dicem, că într'acâstă vreme
şi în primejdie, cu deplină dar încredințare
mare, fără de asemănare
mai
mult
boli,
şi întimplătâre, a următrei.
la spitaluri decât mănăsde
bolnavi
irebuinţă aik acei săraci pătimași
este a mângâia aplăcută
Dumnedeii
lui
şi
cuviinţă
tirile, şi mai cu
pe cel ce pătimese nu numai de lipsa celor
cum cu acâstă milostenie
înfricoşată „b6lă. Drept aceea primită
următorea,
de
şi
ci
trebuinci6se,

boerilor nazări al
Mele. acestă anafora a dumnâ-vâstră
fiind: Domniei poruncim
ţâra de-sus, să se
de.
'Logofete
Vel
dumni-tale
lăzăreturilory

Nâstre porunci către 'ispravnicii judeţului, ca „banii
Domnescile:
al mânăstirilor (bez : mitropoliei, „a epismilei vinăriciului de estimp
a mănăstirilor unde sunt spitaluri și 'ă''schitu-

facă

copiilor, a 'schiturilor,
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rilor ori mănăstiri cari vor fi afierosite
la . spitaluri i;la Cutia: milosteniilor)

să-i sirîngă' pe

s6ma

spitalurilor.
ot Dudescă,
și. prin

catastih

curat, sub iscăliturile lor, să-i trimiţă aici la Casa lăzăreturilor, dar Casa
primindu-i, să ţie catastihul copringător de :suma: banilor milei fieșcăreia mănăstiri, ca dând Dumnegeii a. se ostia acâstă b6lă, de va prisosi niscare-va bani dintr'aceștia. necheltuiţi să scie;câţă
ati primitde
la fieş-care mănăstire,. și câți ai prisosit, . care: prisos să-l dea Casa
înapoi mănăstirilor după analoghia sumei fieş-căreia.—1818 Noembre 15,
- ": (Pecetea

gpd).

DE

ARE

(Cod. LXĂVI, pag. 719.)

îsi

ii Prea” Inălțate

Dome,

E

i.

Ia

a

i n

Insciinţăm Măriei “Tale, că năprasnica bâlă a ciumei vedem că până
acum nu s'ait contenit, ci este tot în starea
ce eră,şi la' Casa lazareturilor din banii sinesforalii mOnăstirilor şi din banii periusiei r&posatului Stavropoleos n'ait rămas mai, mulţi de cât taleri 11.366, bani
84 şi și aceştia neîmpliniţi până acum, dar şi după ce se vor împlini,
are a se împlini din ei nisce rămăşiţuri de la luna lui Octombre. şi
atunci rămân, taleri 7.682, bani 48, care nică pe luna acâsta a lui .Noembre nu. se pot împlini cheltuelile și după urmarea ce vedem, o să
se mai lungâscă b6la şi din pricina lipsei „cheltuelilor .pâte să se întâmp
mare le
răutate, că osebit de cei carii se află la spital că.vor. pătimi mare ticăloşie, dar :şi mai mare molefs6lă se va întîmplă. nefiind
mijloc
a .se rădică cei bolnavi şi molefsiţi din - politie, şi anume.
într'ac6stă vreme nefiind mijloc de unde să se. apandisâscă: cheltuelile;
de se va socoţi de către înaltă înţelepciunea Măriei Tale, să se
în ajutorul acestor cheltueli milele „de vinăriciit ale mănăstirilor. dea
pe
acest următor an, cu care se va apandisi cheltuiala ceă trebuineiosă
spre a nu pătimi obştea, căci pentru trebuinţă obştâscă s'aii întîm„ințat și alte dăţi a se luă milile mănăstiresci de vinăriciti Şi dând
Dumnegeii

a se ostiiă

acâstă bâlă, de

vor

_:...

Se

N

Vel Ban,

Barbu

rămână

cevă

bani îi vom

dă- la Sf. Mitropolie,
ca să-i dea înapoi mănăstirilor cu analoghie sai
precum de către Inălţimea Ta să va porunci să va face urmare.—

1813 Noembr14...
e
„Radu

Golescu

leanu Vel Logofet, Biv Postelic, Saul.
_

DR

a

ci

Văcărescu Vel Vornic, Grigorie Bă-

E

a

Si

An. p..781,— Publicaţii la tâte judeţele ca banii mihlor

vinăriciului monăstirilor. de esttimp să-i strângă. ispravnicii pe sâma,.

a

spătalurilorot Dudescă,

ee

n

„Dumnâ-vâstră ispravnicilor ot sud .„ „+. sănătate. Fiind-că pentru
.trecheltueli ce necurmat se facela spitalul ot: Dudesci unde
se află mulţime de bolnavi de năprasnica b6lă.a ciumei, neajungând
use cele-l-alţe iiraturi ce s'aii strîns până acum, după anaforaua ce ne-ai
buinci6sele

făcuţ, dumnâ-lor boerii naziri aj lăzăreţurilor de ]a:14. ale acestei luni,
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am hotărît
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milii vinăriciului: de estimp

ai mă-

ai mitropoliei,ai episcopiilor, ai schiturilor, ai mănăs-

tirilor unde sunt spitaluri ori mănăstiri cari vor fi afierosite la spitaluri

i la cutia milosteniilor),să se strîngă pe sâma spitalurilor ot Dudesci,

de aceea dar.vă poruncim, ca primind acâstă poruncă a Domniei Mele
îndată să puneţi să strîngă toţi banii milii vinăriciului
de estimp a

moOnăstirilor ce se află: într'acel judeţ, (bez. mănăstirile ce mai sus se
arată) şi din

banii ce se -vor strînge
mai întâiii,
să-i proftaxiţi cu grabă

aici la Casa lăzăreturilor cu catastih sub iscăliturile dumnâ-vâstră, ară
tător de suma vedrelorii a banilor fieş-căreia mănăstiri, spre întîimpinarea trebuinci6scelor cheltueli ale spitalurilor, de unde veţi lua şi: ade-

verință

de

primirea : lor.:şi rînduri, rînduri,

luni, să istoviţi ;negreşit trimeterea
puţină

întârdiere, vi se trimite

Noembro 16.
(Cod. LĂXIP,

XXXIII.—J6

fila 9).

Joan

mumbaşir

ciohodar

.

Caragea

sfirşitul

acestei

cu trâpăd. — 1813

Voevod i gospodar zemle
|

Viahiseoie.

„

la

a

Gheorghe

|

_

până

tuturor banilor, căci fiind. câtuşi de

A

pi

Cinstiţilor şi credincioşi boeri ai Domniei Mele, dumn6-vâstră nazârilor
aj casci lăzăreturilor am vădut Domnia Mea catastihul de cheltuiala ce

s'a făcutpe acestă lună a lui Noembre taleri 11.476 blani 46, la spitaiul ot
Dudesci şi alte cheltueli trebuinci6se ale următârei bâle de ciumă, cari
cheltucli fiind cu 'cale şi primite Domniei Mele, area se ţinea în semă
şi vă veţi scădea din socotâla banilor spitalurilor celor primiţi de la
mănăstiri i din periusia răposatului Vlădică Stavropoleos. Tolco pisah
N
_
Sa
pd. — 1813 Noembre 30.
Asemea pitac s'ait făcut şi pe luna Octombre

(Cod. LXXIV,

de taleri 12,025 bani

15.

fila 941»)

An. p. 780. — I5 Ioan Gheorghe Caragea Voevod î gospodar zemle
„_ Vlachiscoie. |
|

e i Mele, dumnâ-ta Vel Voral Domnie
Cinstite şi credincios boerul
năstavnicul m6-

nice

al Obştirilor, fiind-că sfinţia sa arhiereul Sevastis

tot anul câte
năstirei Tismanei din sud Gorj, este îndatorat să dea perului
Ianuarie
următo
a
iu
di-întâ
la
de
lună
pe
hie
taleri 5.000 cu analog
în ţâră
fi
a
gei,
16 1818, cari bani când seva întâmplă „ferâscă Dumne la Casa privighevreme
acea
pe
os
bâla ciumei, să-i răspungă analog

dă analogos
“rei spitalurilor, iar când va lipsi acâstă b6lă, să-i răspun
lor că cu
Obştiri
pia
la cutia milosteniei făr' de a se socoti însă Epitro
mă asudicheo
puţină
de
câtuşi
vre:0
luarea acestor bani dobândesce
al
Domesc
'acest
printr
iată
dar
aceea
Drept
iri.
mănăst
pra acestei:
,
ar&tată
sus
mai
de
iala
nostru pitac se face cunoscut dumi-tale orînduMa
ii
13..
ie
Ianuar
1818
tolco' pisah gpd. —

„în

„i

(Pecetea

gpd)

i

e

ţ0od. LXXĂVII, fila '69 v.) -:

Stă

Vel Logofăt.

-
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XXXIV:
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— Pitac către dumnâ-lui

_.de bordee

și credincios

boerule

Vel

Pistier

la spilaluri.

al Domniei

..

Mele,

de a se face 100:

-:

dumnâ-ta

Vel

Vis-

tiere, fiind-că vedem 'că năprasnica b6lă a. ciumei nu mâi încetâză 'şi
pâte (ferâscă Dumnedeii) să se delungâscă şi să nu conteneze nici pe
vremea de iarnă, trebuinţă este de a se face la spitaluri și una sută
bordee, de -aceea poruncim 'dumi-tale să se facă poruncă către isprav-

nicii dintr'acest judeţ al Ilfovului, ca până la sfirşitul viitorul
Octombre, rînduri, rînduri, să se facă aceste bordee, ca să fie cu îndemâna
rea

l&cuitorilor a nu se sili de odată să se săvîrşâscă şi către: acâsta
să
se iconomisâscă iarăși cu: îndemânarea ldcuitorilor și aducerea
lemnelor celor trebuinci6se pentru foc. Toleo pisah gpd.—1813 Septembr
e 19,
(Cod. LXXIV, fila 87 ».)
|
Sa

Anera

XXAV

(pag. 785 — )Iă Ioan Gheorghe

Caragea

Voevod.

Cuvi6se egumene al mănăstirei Sf. Gheorghe noi, fiind-că Costache
Biv vătat za Divan sin păharnicu Alexandri se află zmintit de
iată -să trimite acolo la mănăstire, unde poruncim a.i se da-o minte,
odae
„de l&cuinţă cumşi cele trebuinci6se spre căutare până
când
se
va
" îndreptă; se trimit şi lucrurile
lui cu catagrafia ce din porunca Dom:
"nici Mele s'aii făcut,ca să se aibă în păstrare la mănăstire,
primire vei da apodixis. 'Tolco pisah gpd. — 1814 Iulie 22.de a cărora
(Cod. LĂXIV, pag. 132)
Doctori.

An. AXĂVI-—1&
aa
„ Dumnâ-ta

loan

Gheorghe Caragea
Vlahiscoie.

Vel Dvornice

Voevod i gospodar zemle
a
i

al obștirilor, primită Domniei Mele arătarea

ce ne faci printr'acâstă anafora,

poruncim,

să i se orîndui

ască jăluitorului de la Cutia milosteniilor l6fă câte taleri 100 pe
lună,
îndato;
rîndu-se însă. şi el.de a căută pe, cei săraci şi prostime
făr'de
nică o
plată

„

la vre-o acest tel de „patimă. — 1814, Septembre 10.
+(Pecetea gpd.) ..
ae
“Vel Logofăt. . .
„„. (Cod. LXXIX, pag. 203) .
Ş

|

"Prea Inălţate Dâmne, : -.

- * După

luminată porunca. Inălţimei 'Tale, am 'cercetat

arătarea ce face
“jăluitorul. Filip Zălatarof, pentru care îndestulân
du-mă de meşteşugul
ce metahirisesce cu unkpeunaâtSA (?) este trebui
ncios a se află afla
“unul în politia şi patria acâsta, căci altul ce
ai fost mai înainte aici
au murit, de care făcând Şi cuviinci6sa chibzu
ire ce 16fă i se cuvine

:
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-

a av6 'pentru ca să caute prostimea şi pe cei scăpătaţi fără plată,
se cuvine a ave de la Cutia milosteniei po taleri .100 pe lună, și cum i
va fi fi bună hotărîrea Inălţimei Tale. —— 1814. Septembre 8.
E
a
e
Vel Vornie, :
4

Aneza XXXVI.

15 loan Gheorghe Caragea Voevod i gospodar zemle

Da

Dumnâ-ta
luitorului

Vel

|

Vlalhiscoie.

ae

Vistiere, milostivire: făcând Domnia

pentru

ca şi

de

acum

înainte

să-și

Mea

urmeze

asupra

acestei

jă-.

datorii

şi făgădueli, poruncim să i se înnoiască prin cartea Domniei Mele,
acele de la Domnesc sinet în care să i se adaoge a'av6 şi un Scutelnic făr'de pricină de -dajdie. — 1813, Maiii 12.
ă
(Pecetea epd.)
. .
“Vel Logofăt, .
(Cod. LAĂVI, pag. 176),
i
Da
Prea Inclţate Domne,
După

nilo

luminată porunca

jăluitorului. un

sinet

Măriei Tale, făcând cercetare văduiii, la mâdomnescal

Măriei

Sale Constantin

Vodă Ip-

silant de la let 1803 Mart 1, cu cuprindere că după încredinţările:ce
aii luat Domnia Sa pentru dînsul prin dovedi că are meşteşugul tămăduirci

celor

sacateisiţi

de

mâni

şi 6se,şi

fiind-că aii dat

înaintea Domniei

Sale cu jurămînt că va tămădai

acest fel de

în har făr'de

bâlă

plată, care

chezășie

pe cei pătimaşi. de -

acâsta fiind pentru folosul

obştieă, i-ai fost hărăzit Domnia Sa milă a av6 un om pentru poslușania

Casei dumnâ-lui făr'de pricină,
dar fiind-că mai în urmă iarăşi au
făcut arătare prin jalbă, că nu pâte găsi un om fără pricină s'au milostivit, Pati iertat atât de dajdia lui ce o purtă între mazili, cum şi de
dijmărit i vinăriciii i podvedi şi angarii, asemenea mai văduiui tot .la
care
din let 1810, Ianuar 24, prin
mânile lui şi o Carte a Divanului:
" îidă un Scutelnic făr'de pricină de dajdie, a ave ajutor pentru silinţa
co

cu

face

tămăduirea

bolnavilor

„de : acâstă : întimplătâre

vătămare,

pentru care nu lipsiiu a arătă Măriei Tale; iar pentru rugăciunea.ce
face -jăluitorul a ise întări acest sinet Domnesc şi de către Măria Ta,
cum şi de a i.se lăsă acel Scutelnic a-l av şi de acum înainte, ră:
.
mâne la a Măriei Tale milostivire. — 1813, Februar 7.
Ia
:
Vel Vistier.

Aneza XXXVII

a

ni
banii

lo loan Gheorghe Caragea

Plahiscoie,.

o

Voevodi gospodar zenle

e

-vâstră orînduiţilor boeri, am vădut Domnia Mea arătarea ce
e acostă in gtora la care şi răspundem, că cât pentru
VO
ce

se

împlinesc

de

la

preoţi

mărul preoţilor fiind orinduit

“banii. ce 'sunt

orînduiţi

a-da

de

de

si. mitropolie,

Domnia

Mea

în vreme

ce

nu-

a fi numai 3.500 iar

fieş-care preot dintr acei 3.500 fiind-că se

" “cisluesc şi se pres6ră pe toţi din ţeră, după

hotărîrea

Domniei: Mele.

|
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ce s'aii dat pentru acesta, de aceea
se face

acea

cislă

şi presărare

de

şi
către

se cuvinecă de
acela

către

cel ce:

să se şi împlin6scă,

ca

să nu se facă încurcăturiși năpăstuiri, iar pentru lefile ce se dai de

la sfînta Mitropolie tot din banii epitropieii pentru lefile dascălilor
şi a dohtorilor de prin eparhii, ce-i opresce Mitropolia iarăşi tot din

banii Epitropiei, primită fiindu-ne arătarea ce ne faceţi, o întărim Domnia Mea și precum aţi găsit dumnâ-vâstră cu cale, asemenea hotărim

să se urmeze, adecă lefile săracilorsă se dea numa! de la Epitropie, ci și

ale dascălilor i ale dohtorilor de prin eparhii să se plătâscă din iraturile eparhiilor iar nu dintr'ale Epitropiei, precum asemenea şi pentru
dohtori î mâșa îi dohtorița de aici din politie şi pentru lefile lor, vă

dăm

voie Domnia

Mea să faceţi cuviinci6sa

arătarea ce veţi face

râtaţi şi pentru acâsta

(Pecetea gpd.)

(Cod. LXXVI,

Domniăi Mele
în ce chip

chibzuire

veţi găsi

N

cu cale.—1813

Maiiă 20.

Vel Logofăt,

pag. 212)

XĂVIII.

şi împreunăcu

pentru teoria socotelilor, să ne a-

Prea Imălțate Domne,

După luminată poruncă ce mi se dă de către Tnălţimea
preună cu iubitorul de Dumnegeii Sf. Sa Părintele Episcopul Ta, ca dinde Buzăit
adunându-ne la un loc să teorisim socotelile E pitropiei Obştiri
lor pe
patru luni, de la Ianuar 1 şi până la sfirşitul lunei Aprilie
al urmă-

torului

an şi să

arătăm

și Inălţimei

Tale

prin

anatora

, însciinţăm
Inălţimei 'Tale, că părintele episcop lipsind afară ne-am
adunat
numai noi la un loc şi intrând în cercetarea so cotelil
or
nu
le-am
făcut -izbrănire desăvîrşit, „pentru aceste: mai jos arătate
pricini,
mai întâi pentru: banii ce se iai de sf. Mitropolie,
atât sfertul
sf. Gheorghe, ce este venit al şeGlelor, de la preoţii
și monăstirile
eparhiilor,

cât şi pentru banii sf: Dimitrie

venit al Cutde,
iei
miloste.
nie, 'că

pot

împlini

cu înlesnire,

cu

iarăşi de la preoţii, ce este

tot-deauna

cuvînt

că

precum
şi acum

nu se

pot

nu.se

scâte. lesne din

eparhii, la care, de vreme. ce pătimeșce sf. Mitropolie,
cu împlinirea, de se va găsi cu cale de către Inălţimea Taatâtea discolii
să fie luminată poruncă către dumne-lor boerii ispravnici de prin judeţe,
ca prin
protopopii plăşilor să se împlinâscă banii aceştia, spre.
a
nu
se mai
discolipsi Epitropia la trebuinţa cheltuelilor ce are, şi
obraze din lefaşii săraci, îşi iau l6fa de la sf. Mitropoliefiind-că câte-va :
tot din banii

Epitro

piei ce s'a
dis mai sus, este fără de orîndu
către sf. Mitropolie, în vreme când. Casa Epitropiei ială. a se plăti de
este pentru acâstă
îngrijire;

osebit de ac6sta, la socotelile ce încheie sf. Mitrop
olie cu Epide bani sfertului sf. Gheorghe, ce mai sus se arată,
se vede că
pe tot anul opresce banii pentru dascăli şi dohtori
ce se află prin
eparhii şi pentru acâsta de se va găsi cu cale
de către Inălţimea Ta
tropia

să fie luminată poruncă, ca acele leti să le plătâscă
eparhiilor,

iar. nu

din

venitul

se vede.că din qi în gi merge

chiar din venitul

Casei milosteniei, căci Cutia

spre

scădere și

chelțuelile

milosteniei .

i lefile se
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îngreun6ză;
o dohtoriţă,

al doilea vădurăm în socoteli şi dece dohtori î o m6șă și
care s'a adăogat. acum cu 16fă nu puţină de la Cutia

Măriei

să chibzuim

milosteniei, şi după priceperea nâstră politia acâsţă nu p6te dobândi
vre-un folos de la aceștia, pentru care nici intrarăm mai mult în cercotarea socotelelor așteptând luminată poruncă că de va fi bună-voinţa
Tale

dintr'aceştia

noi.

de

iznâvă

cari dohtori

a fi pentru sărăcimea :politiei şi cât li se

să -se plătâscă

cuvine după

starea fieş-căruia a-i aşega ? ca şi politia să fie folosită cu cercetarea
ce vor face bolnavilor celor săracă şi Cutia: milosteniei să nu simţă
atât greutate de: lefi, căci după cum vădum în socotelile 'acestor 4
luni,

trec

cheltuiţi

mult

mai

taleri

13.101

bani 64,

peste

iraturile

ce

s'au primit; socotâscă bună înţelepciunea Măriei Tale, când într'aceste
4 luni trece acâstă: sumă de bani cheltuiţi mai mult, apoi până la în- |
cheerea anului cât pâtesă trâcă mai mult ? de care-nu lipsim a însciinţa
Inălţimei Tale, :să remâe toţi aceştia precum se vede aşegaţi? vom
avea luminată poruncă de urmare spre încheerea numitelor socoteli, .
iar hotărîrea .cca desăvîrşită r&mâne a se face de câtre Inălţimea Ta.

1813 Maiui 12.
a
Vel Ban, Radu Golescu Vel Vornic.
Constantin Filipescu
|
N
|
|
Ancza XĂXIX.—I& Ioan Gheorghe Caragea Voevod gospodar zenmle
N

Vlahiscoie. -

Da

”

Prea sfinţia Ta părinte mitropolite anaforaua acâsta a dumnâ-lui
Biv Vel Vistierului I6n Moscu epistatul Epitropiei Obştirilor următor
fiind Domnescii N6stre hotărîri, ce s'aii dat pentru lefile dohtorilor de
prin judeţe, poruncim ca l6fa ce va fi având a luă jăluitorul
să i se

plătâscă de la sf. Mitropolie.—1813
(Pecetea

(Coa.

spd.)

.

..:

LXXVI; Dag.

Iunie 11.

-.:.

:

.

pa

e

„Vel Logofăt...

:

347.)

„„» Prea Inălţate Domino,
: Pentru dohtori'şi dascăli de prin judeţe sai dat luminată hotărîre
la anaforaua dumnâ-lui Vel Banu Filipescu şi dumne-lui Vel Vornicu
Radu Golescu, încă de la 20 ale. trecutului Maii, ca lefile acestora

după

afară, de acum

înainte să li se plătescă din chiar îraturile epar-

Epihiilor 'sfintei Mitropolii şi a episcopiilor, iar nu din banii iratului

fiind
tropiei; care . acest judeţ Teleorman unde ai fost numitul orinduit,Mitrosf.
la
de
ca
poruncă,
în eparhia! sf. Mitropolii, se va da luminată
căcă
polio să i se răspunqă l6fa ce va fi avut, din iraturile eparhiei,
starea casci Epitropiei

Tale,

întracâstă

dată,

după cum

este seiui

şi.
, cuim va fi
abia iconornisesce lefile săracilore

rîrea Mărieci Tale.—1813
„Ioan Moscu.

Iunie

5

luminată

nă fim.

hotăi

Mae

,
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heie..Caragea Voevod iiigospodar
org
Ghe
pay. 786.—15zemIoan
la
AL
isco
za
Amo
Vlah
le
a
Tâte
Mea, şi
pentru
mai jos

câte ni
asupra
l6fa ce
arătaţi

se areată printr'acâstă anafora, teorisindu-se de Domnia
fieș-căreia madele făcând cuviinci6sa chibzuire, întiiit
aii de la Cutia obștirilor câte taleri 200 pe lună, cei de
doi dohtori Constantin Darvaris şi Constantin Caracaș,

dicem

că nu

acum

s'aii dat 'acâstă

vodit

din

este

cu

cuviinţă

a li se

da

de la spitalurile

săracilor ot

Sf: Pantelimon şi ot Colțea, în vreme ce obştia se cuvine a ajutoră
pe săraci şi pe spitaluri, iar nu spitalurile
pe obşte, ci. precum până
16fă

de la Cutie,

asemenea

şi. de acum

înainte

poruncim să se iconomisâscă a li se da tot de-acolo ; al doilea, pentru
câte taleri 5 la pungă a se da la Cutia obştirilor din vîndarea rusumeturilor, fiind-că din condicele Divanului ne-am pliroforisit, că acel
avaet nu'are întocmit mai dinainte prin hrisâve Domnesci, ce s'aii izvremea

armiei

rusescă,

şi nici

măcar

de la bună

venirea

n6stră aici şi până acum nu s'aii urmat; nu primim a se întocmi darea acestui avaet, fără numai avaetul ce eră legiuit prin hris6ve Domnesci de a se da la Cutie, din vîngarea fieş-căruia rusumet, hotărîm ca
de acum înainte să se deă îndoit; al treilea, condeiul
de taleri 600 al

neguţătorilor capanlâi

ce se arată înainte într'acele-l:alte iraturi,

îl ră“dicăm cu totul a nu se mai da de numiții neguţători, precum pentru
acest condeiii avem dată poruncă încă mai dinainte ; al patrulea, strînsul

banilor avaetului hirotoniilor, să se urmeze într'acestaşi chip, adică,
fiind:
“că t6te hirotoniildupă
e. nizamul ce este dat se săvîrşesc prin scirea
și porunca Domniei'Mele, poruncim dumnâ-v6stră veliţilor logofeţi
de

Tera-de-sus şi de jos, să îngrijiţi ca cei ce vor veni să iea porunci
Domniei Mele pentru a se hirotonisi, să nu li se deă de nu vor le
r&spunde mai întiiii şi canonitul havaet al Cutiei, care şi strîngându-se
din

vreme în vreme, să se dea de către dumne-vâstră la Cutia
milosteniilor, şi al cincilea, avactul ce este orînduit de daii boerii
cei ce se
cinstesc de Domnia Mea cu caftane, să îngrijâscă dnmnâ-lui
Vel Lo-

gofătul za obiceiuri, a-'1 strînge împreună și cu alte avaeturi ce mai
este însărcinat și a-1 r&spunde iarăşi din vreme în vreme la Cutia
obștirilor, și: într'acestaşi chip poruncim să se urmeze cele de mai
arătate, iar pentru tâte cele-l-alte iraturii mijlocul împlinirei lor, i sus
ră-

dicarea

cu “totul a trei condee

de iraturi

ale Cutînsă
iei
avaetul
,

de
la cărţile vătașilor de ţigani domnesci, i de la judecătorii ce se oriîn-.
duesc pe la Departamenturi, pe la judeţe i la Craiova şi de la: cununii
precum şi întocmirea avaetului protopopilor de la cununii ce s'aii găsit ,
cu cale. acum de către dumnâ-lor orînduiţii boeri, a lua de la cununia dintiiii, june

cu

fată, câte

„câte taleri. 2 bani

taleri

1 bani

80, i de la cununia

60,

i de

la cununia

al 2-lea

3-lea câte taleri patru, (numai

de la partea .negustorâscă și. de la prostime iar nu şi de la
boeri)

runcim cu hotărîre să se urmeze întocmai precum se vede aşternupo-'
înainte, şi pentru intocmirea avaetului protopopilor de la cununii, te
poruncim dumi-tale Vel Logofete de Ţ6ra-de-sus, să se facă Domnescile
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porunci către ispravnicii judeţelor,ca să facă cunoscut acest

nizam

atât protopopilor cât şi tuturor lăcuitorilor, iar pentru.rămăşiţa

de l6fă ce-ai să mai iiea lefaşii, i pentru întocmirea lefilor de. a. se
face de acum înainte după starea şi puterea Cutiei, vom da Domnia Mea
“deosebită poruncă ce urmare se cuvine a se face pentru lucrurile morilor de b6la ciumei, câte se află la-epitropie, poruncim să se facă urmare

întocmai

după

cum

în jos se areată.—1814,' Decembre

(Pecetea gpd.).
-...
(Cod. LXAVIII, pag. 187)...
Prea Inălţale Doâmne,.

27..:...:

„i "Vel Logofăt,
aa

..:

.

După luminată porunca Măriei Tale, ce ni s'aii'dat la alăturata anafora a: dumnâ-lui Vel Vornicului Obştirilor, adunându-ne cu toţii la.un

loc, am cercetat socotelile a:trei Cutii, a milosteniei, a cişmelilor şi a orfanotrofiei 'şi văgând

că lefile ce sunt

orînduite a se-da

la săracă i'la

cei ce slujesc Epitropieişi la dohtorii politiei din Cutia milosteniei, tae
pe lună taleri 10.113; pe un an fac taleri 121,356,
iar iraturile ce se socotesc de bune ale acestei Cutii, sunt pe -an cel mult până la taleri
19.115, când însă 'se vor:putâ împlini tâte lipsind până la suma lefilor
taleri 41.641 şi de aceea nu se ajung a se da lefile săracilor ce au-să
iea până la sfîrşitul lui Decembre, însă şi aceste iraturi de taleri 79.715
cu tâte că se numesc de: bune dar unele dintr'însele ce le arstăm mai
jos, nu se daii la Cutie, care acelea numai prin ajutorul Mărici Tale se
pot împlini, pentru aceea: alt mijloc. de. îndreptare n'am. putut: găsi,
de cât să se împlinâscă acele mai sus numite iraturi, să se dea şi câușului de aprodi straşnică luminată poruncă, ca să împlinâscă. cea-l-altă
rămăşiţă ce mai este în fâia.ce i s'au dat de la epitropie şi să se orînduâscă .de către MăriaTa doi trei boeri ce se va găsi cu cale, ca cu

aceste rămăşiţuri ce gicem. a se. împlini, să iconomis6scă sărăcimea ce
aii 16fă pentru ajutorul hranei vieţii. de la taleri 5 până la taleri30

în sus, pe câtă vreme aii luat să fie luat, iar pe cât n'ai apucat să iea
'să lipsiţi, nefiind mijloc de unde a li se dă, atară însă de patru dohtorişi doi g6rahi ai politiei, a căror l6fă urmâză a se da pe deplin,

200
iar alți” doi dohtori ce aveait până acum l6fă de la Cutie câte taleri
Constandummne-lui
și
Darvari
Constantin
dumnâ-lui
pe lună, adecă.

la spitaluri
dinache Caracaș, fiind-că aceşti doi dohtori sunt orînduiţi
și CaColțea
la
Darvari
însă
lună,
pe
100
cu deosebită 16fă pe taleri
în ne-

racaş

putinţă

lu

Sf.

Pantelimon,

după

cum

arătăm

şi fiind-că Cutia milosteniei se
Măriei Tale

mai

sus,

găsim

află

cu

cale

ca

înainte de la
Î6fa ce o lua până acum de la Cutie săo iea de acum
spitaluri, de
de_la
spitaluri: dimpreună şi cu l6fa ce o avea rînduită
acestor
Epitropii
către
Tale
care 'li'se va face luminată pitacele Măriei
da tâtă acâstă I6fă de taleri 800 pe lună de la .

mănăstiri, spre a li se

fiind vechi şi cu bun
spitaluri ca unii ce sunt dohtori „trebuincioşi,iar pentru anul viitor
Tale,
Măriei
şi
pracsis, după cum suni sciuţi
lefile după

Măria Ta,
să împlinâscă dumnâ-lor boerii ce-i vei orîndui:
le râscelor bune, ca să aibă Cutia. mijloc de unde să
suma iraturilor

-
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Ve

punqă,

am

orînduite

făcut
şi este

chibzuire
cu anevoe

A URECHIĂ
şi pentru alte. deosebite iraturi ce sunt

împlinirelor,
a.

şi în ce chip

se

socoti şi

pentru acelea a se puneîn orînduială de acum înainte,
am făcut alăturatul perilipsis care de se va găsi cu cale-şi de către Măria Ta, cu
cale se va da poruncă de a se urmă, însă nu spre alt adaos de lefi,
ci pentru ca să aibă Cutia tot-deauna prisos pentru trebuinţe ce se

întâmplă peste an, adică măritişuri de fete sărace şi îngropări de obraze scăpătate. Aşijderea să fie luminată poruncă Măriei 'Tale către
starostea de neguţători,
ca de faţă cu omul. Vorniciei să deschigă 1ădile celor ce ai murit de năprasnica bâlă şi sunt strînse la Vornicie
și după ce se vor aerisi lucrurile bine, apoi câte dintr'însele vor avâ
clironomi, să le scrie starostea în deosebită i6ie, ca cu porunca Măriei
Tale să se dea acelor clironomi, iar câte nu vor avâ clironomi, să le

scrie în altă f6ie-puindu-li-se şi preţ, şi aducându-li-se aceste foi, vom
arătă Măriei Tale prin deosebită anafora ce. urmare să sefacă, şi
agonisindu-se cevaşi dintr'acestea, se va da iarăși spre ajutorul lefii
săracilor, iar hotărîrea cea desăvârşită rămâre a se face de către Inălțimea Ta—1814 Novembre 29,
Aa

„ Constantin Pilipescu Pistier, Grigore
căreseu Vel Vornic, Constantin Bălăceanu

Vel Logofei.

e

Brâncoveanu, Barbu VăVel Vornic,
Vel Logofel,

ae

Sa

Condeile canonisite ce sunt a se dă la Cutia milostenii Şi nu se dai.

5.000 din. ocne pe anul trecut 1813 pentru
»

„..*

care dice dunnâ-lui

Vi. -

stierul Moscu,ce ai fost cumpărător ocnelor, că n'aii avut con-

3
» tract cu cămara gpd. ca să deă acest avaet; :..
-.
2.110 din dijmăritul tot al acelui let 1813 ce “l-ai avut cumpărat r&„+ -posatul Serdar Dinu Cernovodânu, pentru care ne araţă same“şul Cutiei că i-ai luat de la numitul Serdar şi apoi Vaii orinduit
la dumnâ-lui Vistierul Moscu de i-ai luat vistierul prin dum-

_
1.500

„.
„i
5.000
6.000
„+.
19.600

n6&-lui clucerul Belu;
a
rămăşiţă de trei luni Octombre, Noembre

i
aaa
și Decembre din anul

drecut let 1813, din banii ce sunt orînduiţi a se da de la: Vistierie pe lună po taleri 500;
e
i
Sa
Sa
din ocne pe anul acesta 1814.
a
ipac acei câte taleri 500 pe lună pe acest; let 1814 până la sfirŞitul lui. Decembre.
DR
-

Numele dohtorilor ce. se găsesc cu cale a vemânea buni şi a avea
„dEfă de la Cutia milostenici, a căror l&fă se şi arală câi este.

taleri

200
100
» 100

100

Silivestru.
Stavrache Moscu.

“Constantin Filitis.

I6n Paskale.

.:

|

.

-
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pe
Veniturile
taleri

ti

Cutiei milosteniei,
cele: sigure

ra

tute

pe un'dn.iii

ii:

ANII

RSA

Hore

300; ai văr! îvat: vechii alt
di mi,
4.150 ipac din vămi câte taleri:5 la pungă; i
.500 din dijmărit irat vechii;
..
ARE
2.110 ipac din: dijmărit! po' taleri 5 la porieă;,
500

'din: vinăriciil, irat vechii

;:,

,

2.110 ipac 'din vinăriciii po taleri 5 la pungă
1.250

din

oerit irat vechii;'

Sa

5.000

ipac'din ocne po “taleri:5 la pungă; i III

5 100: ipac din oerit po: taleri 5 la ai
500: din: ocne irat vechii; !
Pi
tabacului

3.000 din vama

ce este:să-i: re

bungă

dumne- aur Vel pi

„miniărul pe: lună po. taleri: 250 după, porunca spd-!!

-200

Ă

Ă

,

23.120,pe

:

|

|

do la opistatul

i

a i

cărnei
«
ce'i dai: miăcelarii; ii

i

AI

»f

i IA

ot Al

tei
do la epistaţii mizilurilor;: îti
de la moşia Drăgana sud Argos ce-i dai moșnenii de acolo;

250
20

ci
aa
dela. gelepi-başa;. |
de la părinţii arhierei a câte “patru eparhii de la lude

200
19.250

3.500

preoţii po taleri:3:parale 20 citertul.st. Dimitrie;: bez din ceea
pe
;
:::
» „ce se!'qă la.Cutia -şedlelor;

e

6.000: de la:Vistieria gpd.. acei'câte: taleri 500; pei lună după, hrisov;

20 000 : de la'+vornicii. de.:pripasuri: cari. .s ati Yîndut: în, anul. acesta.

pentru 'anul viitor. 1815; sii

i

po bani. 6 cu tahmis, iu

i

Darie

ta

10, 000. ;de /la'lucrui :nemișcătoro ce'so: vind: prin mezat la, stărostie
„in la
73010

lei
Lit

poe
!

futa

ep
tera

Rua pp

pia

ab

7

zenit

caftanele. alea: “de la.:Vel Ban până la cel mai mie cu tahmis;,
tinta
igo fi
2175 râtele de borangice pe un an cu tahmis.
an
28.
taleri
- 400; de-la::16' vătaşi “de plaii : po

6.000

70715 DRU
me

fit

a
cr

Ă

zii

e

sţ

> taloză: 50.
„Boerii. ce: se oânduesc; ispravnici.aă- a da: fostecare; „po
:po taleri 40.
fieş-care
dea.
ail:să
judeţe,
la
-Sameşii: ce. se 'orînduese
ait să deă;
'zaherea,
inginea
ț6ră
din:
strâng
ce
ni
pămînte
;: Neguţătorii:
a
ta
ca
eti
.;
;
de 46tă cartea: po taleri. unul...

taleră G00;.
Neguţătorii capanlâi sunt Orînduiţi să: dea: pe tot anul. po
i: și
pămînten
rii:
„Aceste. avaeturi.de la ispravnică, sameşi i neguţăto
i,
dumnâ-lu
Și
e
“Vorniei
la
l
capanlâi, să le răspundă dumnâ-lui Vistieru
le va'luă de:'la-dînşii când lise

dai cărțilo:domnesci..:

....:

ni:

Avaetul cel orînduit ce-l dai boerii când îmbracă caftane domnesci,
seipune în: $6ia 'meterhanelei și merge iuz-bașa al Divanului: de-l iea

şi cu f6ie îl dă la Vornicie, iar nefiind vre-o unul următor a plăti, să aibă)

'â răspunde acest avaet dumnț-lui Postelnicului ce va fi după vremi
p, A:

Vrechiă.—Tom.

A*—Istoria Românilor.

et
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acei bani ai.cafanelor. şi dumnâ-lui şi-i:va
bracă caftane.
”

lua: de la :boerul ce

îm-

Poleovnicii şi căpitanii spătăresci de prin judeţe sunt orînduiți să
dea, când se rînduesce în mansup, însă polcovnicii :po taleri :10.i,căpitănia de frunte po taleri.5, şi căpitănia. mică po,taleri 2. parale: 20;

acest avaet este al polcovnitilor și al căpitanilor să-l „răspungă dunin6-lui Vel Spătarul la Vornicie :şi dumnâ;lui să-l: iea, de, la: dînșii.
Condicarii

ce se orinduesc pe la judeţe. sunt rînduiţi. ca să. dea câte

taleri 5; acest avaet să-l răspungă dumn-lor .veliţii logoteţi .la Nor
nicie şi dumnâ-lor să-l iea când dai cărţile, de condicării,. | EI

Banii praznicelor ce sunt rînduiți:prin hrisâve ; domnescă. a se. da
ajutor la Cutie, însă sf. mitropolie taleri 500, ȘI episcopia , Rîmnicului

taleri 300 i episcopia Buzeului taleri 200, și episcopia Argeşului taleri
150, care, fac peste tot, taleri 1. 150.
Aceşti bâni,să-i rășpungă,, prea ; sfinţi, sa. părintele “Mitroplitul pb

tot anul la Vornicie şi prea 'sfinția” sa să şi-i iea de la părinţii episcopi.
De la cărţile de vătaşii de ţigani domnesci eră rînduita se lua câte:
taleri 2 de carte, dar fina. că aceste cărți. se :daii: numai do, "Domnie
nout,
-

iar nu

ei,

Da

pe
ii

tot

anul

iii

şi este
ir

şi bagatelă, să
af.

i

lipsească.

dai NEI i

SR îi

| pi
sI

la

Veniturile ce suni orînduile vechi şi: mau se. -împlineaoi,
tab

te

ieba

a

Isi

m

.De la -hirotonia 'de: preoti ;po'tâleri. 5işi de: diacon : 'po.taleri

2 pa-

rale 20; după ce li se va face cuviinci6sele cercetări Şi» »li:: se-.va davoie -prin'poruncă! Dominâscă: a: se hirotonisi, cei de aici din Bucuresci

să::mârgă: la: dumnâ-lui Vel -Vornicul 'al. Obştirilor:că'să: plătâscă orîn..
duitul avaet al Cutiei şi să iea răvaş d6 la:dumn&-lui și cu acel răvaş
să :aibă 'voie a:se 'hirotonisi, iar făr "de. răvâşul

dumnâ-lui. Vornicului

'să nu fie slobod a merge spre hirotonie;: iar cei: ce se :hirotonisese
în eparhii, să iea răvaş de la orînduiţii Vornici, ce sunt prin judeţe,
plătindu-şi obicinuitul avaet acolo, dar şi arhiereul eparhiei să facă
catastih de tâte hirotoniile, ce se iVOr urmă şi la fle- -care- trei luni: săl
trimiţă la Vornicie.
„it:
E
Da
Avaetul ce este orînduit: al da egumeniă ce -se: orînduescă pe .la
mănăstiri, de mSnăstire mare po taleri 40 şi cea mică taleri 20, să.
rEspungă dumnâ-lor Veliţii Logofeţi la Vornicie peşin, şi dumn6-lor
vor îngriji a-l luă de la'egumeni, când le..vor da cărţile de eguimenie.
: Ceca:ee eră -orînduit .a da. la; Cutie! cei ce se: 'orînduese: judecători
pe:la departamenturi. şi: pe la.judeţe i:la- Craiova, să” lipsescă,; fiind
că aceia ce se orînduesc la acest fel de. trebi: sunt “Gmeni: scăpătați
Și 'nevrednici de:a da milostenie.iii;:i:i:îa
"ii
a
Teceu
i De:la
:pier: de opure: ce ese din jeră afară, este orînduit a: se. luă de

piele: po: parale :2.;
i
tz
air
i i iii e
De cra ce iese: afară: din eră este orînduit :aise! lua: de «oca po pa-:

rale. trei,
. :

e

atu

ii

a

da

etate

d

ii or?

'De'şocul: de. sticlă: ce vine din $eră: stdină, este: orînduit-:să so: ia
câte. parale: 1:
e
ui
ii
i
p-,
i

Ea

“i
.

pre

„?

hi

E
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De la postavul:de ţară este orînduit să se ia:de cot parale 2, plătind,
acest venit postăvarii ce'l-vînd'
la :şalvaragii işi: la. alţii. ...: at)
Do la bâlciurilo ce se fac pestean afară prin judeţe este orînduit să:
se iea do t6tă prăvălia câte:o para, când-se- face bâlcii.. .
Pentru aceste 5 condee găsim cu cale, să se strige, şi să se 'vîngă
la cochivechi, când se vînd vămile şi ce venit vor prinde să se iea
po s6ma Vornicici.
DI
OR
Pentru

cununiile

de aici din

Bucuresci, măcar

că în anii trecuţi

se

da de la Sf. Mitropolie la Cutia milosteniei une-ori pe an câte taleri

300 alto.ori mai puţin, până la tâleri 50 pe an. Dar fiind că acest venit:
nu sc. vede: orînduit prin hrisov. domnesc şi este şi lucru puţin şi mai

vârtos fiind-că s'au făcut mult 'catahrisis luându-se
:de cununie până
la taleri 30, în cât siliţi au fost unii din sărăcime a'şi vinde dobitocele
ca să împlinâscă acest havaet, care în vechime scim că se luă de cununie taleri 1 mult taleri1 parale 10. De aceea găsim cu cale, să lips6scă acest ajutor, a nu se dala Cutie, şi dar potropopilor să li se dea straşnice
să se pă-

ca

sfinţia sa. părintele Mitropolitul,

de către: prea

porunci

z6scă de aceste luări fără de orînduialăşi de acum înainte să se iea
avaictul protopopiei: de la: cununia 'de:june cu fată: taleri: 1 parale 20,
i de la cununia de: a:doua căsătorie taleri 2 parale 20, i de la cununia:
de

partea

acest

însă

'taleri':4,

a treia: căsătorie

iea numaide

avaiet,să'se

la:

supere,: pentru :

neguţătorâscă:şi prostime,:iar: boerii să nu -se

caro să so facă şi luminate poruncile Mărie Tale către boerii ispravnică,:
cunoscut

ca să facă

să îngrijască a nu

acesta, ce se întocmesce

avactul

tuturor

se luă mai mult. —

29.

1814 Noembre

și

acum

iai

NXLI. Iă

Anezra

a

Gheorghe

Ioan
aaa

Caragea

Voivod

aut

î gospodar zemle
nui,

ni e ir

PIANĂSCOToia

o.

:al Doinniei. Mele, dumnâ-ta Vel Dvor“Cinstito: şi credincios: boerule
“Moscu ce era orînduit cu l6fă de la
ul
dohtor
ă
nic:al'Obştirilor,; fiind-c
: este a merge de :
Dvornicia Ohştirilor între: cci-l:alţi dohtori 'ai: politiei-pitac,
-orînduim în !
sc
Domne
u
Nostr
al:
aici, do: aceea iată printwacest
a-l 'aşeda la catastihul:
locu-i:po dohtorul :Raictăm pe. carele să-l'aibă
ă .adecă ai fost. orînlefilor vorniciei obştirilor cu acceaşi l6fă cu..cât
Aprilie 6.
—1815
'gpd.
pisah
'Lolco
duit col-Palt dohtor Moscu.
„(Pecetoa.
(Cod;

.. Ancz
e

SpA)

LXĂIV,

fila

pa

*
Dr

ceea
.
4
î)

„tu

| INI

Vei

Logofăt.

ENI

te

i

:

LA

Gh. : Caragea, Voevodi. Gospodar. zemle.:

a XLIL. = 16 Joan
“a

isa

192)...

bai

a

a,

n pi

Vlahiseoie.:
9

ia!

,
Pt

RI

i

iri

R

pi

=

:

e

alui

:

a

Mele, dumne ta Vel Dyor=:
" Ginstitşi.e:eredincios. boerule al Domniei: rului
Raichter s'ait.dat po-

dofto
nic al Obstirilor, măcar că pentru l6fa
după ce se va împlini sorocul
urmă
se
ai
aibă
să
Mele, ca
runca Domniei
anului cel “dinaintea

sa doftor

într'al căruia loc s'au aședat, dar fiind-
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că numitul întru adevăr
obidit;

de

ostenesce la slujba sa, se cuvine a nu rămâne

aceea: poruncim

dumi-tale,

ca .să-l mulţămesci.şi pe

dînsul

cu ceva-şi, spre 6re-şi care parigorie până când i se va începe darea
lefii sale. 'Tolco pisah gpd.—1815 Septembre. 15.
IL
ae
„. (Pecetea gpd.)
cc
E

a

E

“Vel

(Cod. LXXIV, fila 2179)

Logofăt,

Pa

Anexa. XLIII.— Porunea ce s'aii făcut la anafovaua

Vornicului Ob.

ştirilor, pentru a se da lcfa ce li se poprise doflorului . Silivestru. .
„Constantin, Darvaris, pe vremea cât lipsiseră afară, din pricina,

„„indprasnicei
ble

_Z loan

Gheorghe

Caragea | Voevod. i gospodar

zemle Plahiscoie.

„Dumnâ ta Vel Vornice al Obştirilor,
osebit de pliroforia co ne dai.

printr'acâstă anafora, fiind pliroforisiţi. şi înşine Domnia

Mea

pentru

aceşti doi dohtori, că ai fost şi sunt trebuincioși după inscusinţa ce aii la
meşteşugul dohtoriei, cu cuviinţă este a dobîndi mângâerea şi ajutorul.
stăpânirei unii ca aceștia. Drept aceea 'poruncim dumi-tale,ca l6fa
ce li. se poprise și acestor doi dohtori pentru căcă lipsiseră din politie,

să li se slob6qă, dându-li-se din vremea ce n'a luat-0.—1814 Ianuar 13.
:. : (Pecetea-gpd.)
SR
E
IRI

A
(Cod. LĂAVI, pag. 762).
Aneza

XLIV.

„.Dumnâ-ta.
Vel Vornic

lipescu

Vel Logofăt.

I& Ioan: Gheorghe

Caragea

Voevod.

al Obştilor, fiind-că dohlorul : Constantin

în câtă. vreme ati lipsit afară.
de aici

Fi-

din politie, ai. fost :prin

scirea Domniei Mele, poruncim, ca pe „acea diiastimă
de vreme, să nu.

1..se poprescă

l6fa

ce oare

orînduită

de la Cutie, ci

să

i se

deplin, urmându-se și de acum înainte.: Tolco. pisah gpd.—1814
„(Cod
LĂXIV, fila DIO

Aneza XLV. — Anafora în dosul jalbei lui Ștefan Moscu
16 loan

Gheorghe

Dumnâ-ta
tmacâstă

Caragea

Vel Vornic

anafora,

Voevod

dohtorul.

i gospodar zemle Viahiscoie,

al Obştirilor, după

bine-voind

dea pe

April 21.

Domnia:Mea,

arătarea ce ne

poruncim,

facă - prin-

ca atât pe lunile

ce nu s'aii dat I6fărşăluitorului, să i se dea câte taleri 200 pe lună,
cât şi de acum înainte asemenea să ii. se urme
—1814ze.
Iunie 12. :
(Pecetea gpd) oc.
”
i
mu
sell Logofăt:
(Cod. LXXX, pag. 261)

ISTORIA - ROMÂNILOR

*Prea' Inălțate Domue,!i! i

Ri

tea

pa

1061

eg

pi

NE

,

Pi

,

„După luminată poruncă, am .cercetat şi întru adevăr în anul trecut
au avut I6fă jăluitorul
po câte taleri 200 pe lună, orînduită cu luminată

poruncă, iar acum

la Ianuar

trecut

la îndreptarea ce s'aii făcut

de către dumnâ-lor orînduiţii boeri, între alţi dohtorice s'aii scos din
catastih, s'ai scos şi jăluitorul cu totul în urmă de la trecuta lună

lui
la
so
tot

Mart, cu luminată buiurdizmă prin însuși condeiul Inălţimei Tale
jalba sa, i s'aii orînduit numai po câte taleri 100 pe lună, ci de
vor găsi cu cale de către Inălţimea.
Ta să:i se orînduiască a aveă
po câte' taleri 200 pe lună''de ăcum înainte precum aii avut şi mai

nainte, ni se va da poruncă de urmar.—1814
„Vel Vornie,"!.
ai PE
e
.
.
Pie

* Aneza SNL

|

Iunie 3.
,.

.

PER
i

,

Ioan: Ghiorghe Caragea Vocvod

“Dumnâ-ta 'Vel Vornical Obştirilor, după arătarea ce ne faci prin-

tr'acâstă anafora, bine-voind Domnia Mea poruncim, ca atât l6fa cea po:
prită a jăluitorului să i se

dea pe lunile

ce nu

i se va

fi dat, câtşi

do acum înainte să i se urmeze darea lefii, câte taleri. 100 pe lună.—N
1814 lulie 2.0
i
.
4
- (Pecetea gpd) “_ :
IN
IN
N
N

„el

(Cod. LXXIX, pag. 11).
"Prea Tnălţate Dâmne,”
După

luminata

Ii

E

dă
ce mi.se'

poruncă

a
în dosul

Logofăt. !

i
jălbei

aceștia a

„lui

Sior -Mesiţ hirurgul,' următor fiind, 'am cercetat şi mai întîi văduiii
plângerea: sa'că'i este pentru 16ta'ce i s'aii tăiat de la Septembre al
anului: trecut, pe' când prin luminată porunca Mărici „Tale se tăiase
Ta ai bine-voit cu milosşi a'celor-l-alţi dohtori, ci fiindcă! Inălţimea'
ale dohtorilor politiei,
trecute”
'cele
lefile
atât
slobodit
tivire de: le-aii
cât de a li se urmă

şi de

acum

înainte, şi pentru: jăluitorul ce întru

adevăr mă'"pliroforisi că ait avut 16fă po câte taleri 100 pe lună, şi
ca un hirurg al 'politiei şi că pururea s'aii :purtat cu cinste şi cu
epimelie

datoria

la

Ta, cu milostivire

sa pe

şi asupra sa

oa

Vel.

Vornic.
si

pt

Ea
„!

Inălţimea

îl chiamă, să binevoesci

de către Inălţimea
şi acum se va hotărî

de urmare.—1814

'Ta voii avea:poruncă
ep

veri unde

Ilunie30.

:-

o

i.

Pi

i ii:
Di

ae

ti

Ra

:

Ra

zemle
î gospodar
Caragea Voevod
Anei XLVIL. —'18, Ion Gheorghe
i
la
'Vlahiscoie.
aaa

DEE

Dumnâ-ta

NN

Vel Vornice

al Obştiriţor, cât pentru Meşiţ hirurgul, find

că prin porunca Domniei Mele ce s'aii dat în trecutele qile la 'anafo-
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raua

dumi-tale,

s'aii orinduit

atât I6fa

ce nu luase

pe lunile

cele tre-

cute, ca să i se dea, cât şi de acum înainte, să i se urmeze, dator este
dar şi poruncim să urmeze datoriei sale ce se coprinde mai jos, iar
în

locul lui

Craus

să

orînduiască

unul

din cei doui

ce ni se

arată

- printr'acâstă anafora, tot cu aceeaşi 16fă:ce avea numitul Craus şi să
urmeze și acela a'şi împlini datoria lui. —, 1814 Dulie 16.
|
E

„i, APecetea gpd),
EI I-AR

piu

„Cu

Da

Prea

e

LE

i

i tau. e, Vel Logofăt,

tu

Inălţate

Domue,

-plecată anafora

arătăm Inălţimei

Tale,

că aici în politie .era oriîn-

„duiţi cu. l6fă de,la cutia Obştirilor, doui.gerahi, cari căutait în colo trebuinci6se pe sermanii cei fără,de putere de plată; era şi datori ca
când

va

fi năprasnică

b6lă, să mârgă

să cunâscă

de

este

ciumă

sait

altă bOlă, aceşti doui de când s'a început acâstă bâlă şi până acum
nu s'au mai, vădut în „datoria .lor, Craus încă de atunci a dosit
afară iar Meşeţ nu aii voit. Ci fiind-că de lipsirea acestor gerahi
si până acum s'aii aflat în .slujba. Casei năpristan
Viler Și Ghebauer, amîndoui
cu. bună sciinţă de gerăhie, bine ar fi dese va găsi
cu. cu cale
şi de Inălţimea' Ta, ca în locul acelor.l-alți adică Craus
şi Meșeţ cu. aceeăşi I6fă să 'se orînduiască
acești doi, că şi Casa
își scutesce l6fa ce acum o dă și politia are gerahii, şi cum se va
găsi cu cale de Inălţimea Ta, aşa se va şi urma. — 1814 Iulie 14.

Barbu, Văcărescu

vel Vornic.

Da

(Cod. LXAĂIX pag. 69.)
Aneza

XLVIII. -

pir

ata

E

II

I& Ion Cheorghe Caragea .Voevod
Plahscoe.
îi

ta

pp

i gospodar zemle
a.

DEC

|

e

pa

e

„i.După arătarea ce ni se face printracâstă anafora de către. Luminăţia
Sa Beizadea Gheorghe Carag
al ea
nostru iubit fiii, orînduim Domnia
Mea pe mai jos arătatul Joan, Mleșcț, dohtor şi gerah al -puşcăriei, cu
16îă pe lună câte: taleri 150, precum mai jos se arată, şi „atât acâstă
l6tă câtşi trebuinciâsele dohtorii, poruncim să se plătâscă: din iratul
Armăşiei.
— 1814 August 3.
E

p. „APecetea gpă);.

e

FE

Ea

a

uni 1,

pci,

- Prea: Înălţate : Dâmnej

Vel Logofăt,

i

Pta

ia

pi

Ma

a

..

a

Următor fiind luminatei Inălţimei “Tale poruncă. s'au. și găsit un
dohtor, carele şcie meșteșugul gerăhiei, anume Ioan Meşeţ,
om cu bun
„pracsis la amîndouă meșteșugurile po carele Pam și învoit cu taleri
150.pe lună 18fă însărcinându-se a urma cu t6tă epimelia pentru căutarea

celor "bolnavi

vinovaţi

din

temniţă,

poruncă a îace arătare. —- 1814 Iulie 31,
1, „Zordache Caragea...

-

(Cod, LXXŢĂ, pag. 139)

şi nu lipsiiă după luminata

a

.
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= Aneza : XULX. 15:+ lona iCheorghe
Caragea
.
pt
NR
mut i i
tite
,
| Ă
ii

Voevod +i gospodar izenle

Plahiseoie;
în
”
a
ERIE:
Va
|
no.

Îi

tiriac
i
:
ii

Dumnâ-ta Vel 'Vistiere, după'-arătarea! ce ne faci printr'acâstă -anafora, dreptate având jăluitorul la cererea:sa, poruncin dumi-tale,;' să
i so plătescă de la Vistierie atât preţul dohtoriilor ce se varată mai

jos, de taleri 581, cât şi l6fa pe lunile ce nu'i se va fi plătiţi

1815 Ianuar 17.

(pecetea. gpd.)
„to

i

e

te

tri

„După
Nicolae:
16fa pe:
'satelor:
piecum
toriilor,

a Vel

ii

e

iu bi

pa i

sri

Logofăt,
it biti

etno

iaz)

luminată :porunea Măriei Tale, ce:mi se.dă la jalba dohtorului
Gavala, prin care face.rugăciune a! se: plăti de la Vistierie
la. judeţul Telcormanului,. cu! căutarea
şase luni 'ce. aii slujit;
bolnavejunde se: încuibase bâla lingorei, câte taleri'109 pe lună,
32 a :dohcartea Vistierici: coprinde, precum şi taleri 581 bani:
după. reţetele :ce le ai prețuit: spiţerii: de aici,.cari: dohtorii 16-

ait: cumpărat
ca

.

i, Prea Inălţate Dome,

papa

Ta

..

cubani de la sine, mi:se poruncesce.de către Inălţimea

să.cercetez;

luminatei 'poruncă întocmai fiind: următor, amcerut

cu acâstă
ncă
sai :orînduit;
'să' ne.:arăte. cu co:poru
de la jăluitorul,
biv: Vel
“dumnâ-lui.
de
:
iscălită
a;'Vistieriel:
iperisie, 'şi 'arătă. o'carte:
Vistierul: Constantin 'Filipeseu, :cu let; 1814. Mart,: prin care îi: sorie,: că
din: porunca :Măriei-'Tale, să se 'sedle;de unde seaflă, să mârgă la.sud

“Telsorman, la satele:judeţului,: ce i le vor ar&tă boerii ispravnici,ca să
caute lăcuitorii. bolnavi şi. prin aceeaşi cârte

pe tâtă luna! câte taleri:100 în câtă

îi. orînduesce. a:av6

I6fă

:şi : câte
vreme:-va sluji, „ptecum

dohtorii se -vor cheltui: la .căutarea .bolnavilor: sunt: a''le -plăti-.osebit
“YVistieria;:'am cerut de la jăluitorul să''ne:âducă vre-o :apodiesis.: de
câtţă. vreme înti'acâstă „tr6bă. ait fost; şi ne arătă:o'însciinţare a dumnslui: Clucorului Mihaiii Filipescu'i.a duinn6-lui Stolhicului Grigorie: Grădiștânu, ce: ai hrimatisit ispravnicia acolo intr'aceeași vreme, prin:care
adeverâză, că. într'adevăriaii slujit :jăluitorul..de: la-April:1".pânăla
sfîrşitul 'lui Septembre, mai arătă j ăluitorulşi o alţă carte a Vistieriei

răspuns

:cu :chipul:acesta.
lui, că, reţeta. dohtocătre 'ispravnicii judeţu

poviilor: ce. ati: trimis'6 dohtorul Gaâvala, preţuindu-se de către'spiţerii
bani,
aceşti!
pentru
atât
şi
32;:
bani:
581
„taleri:
taie
Bucurescilor,
litiei:
pe :douăiluni, că csre:dohtorul :ă se: plăti, făcânduicât: şi;pentru! l6fa:
: din
-se arătare; Măriei: Salg: lui Vodă, aii'-poruncit::să-i ;se':plătâscă

banii: ajutorului .breslelor,-ce -se: scosese pentru cheltuiala spitalurilor,
'atât; l6fa:;pe: acele două luni cât

sati întrebat ţjăluitorul' de

şi-a

și' taleri.

581; bani

'32:.ai: dohtoriilor;

::primiti-bânii - aceştia: de: la isprăv-

luni i- sai plătit
nicat;: şi :r&spunse, că numai taleri 200 l6fa. pe: două
că nu “le ţine
ă,;
boerii''ispravnic
înapoi:
'cer.:
îi
:acum:
aceia
-pe
„(cari” şi

din pricină
“Xistieria! în 's6mă) iar banii dohtoriilor at: rămas neplătiţi,
se: plătise
'căci
ajutorului,
că-:nu. sait ajuns: ca să :plătâscă din banii
atât
adăstând,
acum
află-până'
se
aşa:
și
bani;
“alte 'orîndueli din acei

„pentru banii” dohtoriilor"i pentru l6fa “altor patru 'luni: ce''aii 'slujit
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pânăla sfîrşitul lui. Septembre, afară din: două. luni ce s'au plătit şi
acum i se cere banii înapoi; curgerea: pricinei înt”acestaşi chip fiind,
arăt Măriei Tale, iar do a se plăti aceşti bani şi de unde, rămâne la
"bună milostivirea Mărici Tale în ce :chip. vei voi a o arătă asupra jăJuitorului.:— 1815 Ianuar 12
ie
iviu Vel-Vistier, ni
e
aa
a
(Cod. LXĂVIII, pag. 242); ce iii cr
a
i,
uzi
po
pi
..
[IE
ci

-"Aneza
L: pag. 787, Hrisovul doftorilor de la Craiova:

Fiind-că între alte bune orîndueli şi intocmiri pentru'folosul de obşte,
care voim Domnia Mea a le aveă şi politia nostră de la Craiova, precum

'se urmâză ;şiila acâsta de aici,

este una 'de: trebuinţă

a fi: şi :doftori

“stătători:a pururea acolo, sprea se: căutăla întâmplări de: bâlă
atât
familiile boeresci, cum şi cei-l-alţi orăşani şi:locuitori
ai noştri din partea
locului, făcut'am Domnia ':Mea cercetar
de. orinduia
o'la ce at fost mai
nainte. şi atât de la: dumnâ-lor. cinstiţiă şi. credincioși boerii. Domniei
-Mele,: Caimacamul şi .boerii' divaniţi dela. Craiova. cât: şi din hrisovul
:Domniei Sale: Consta
Vodă.
nti
Ipsilante
n , ce-l: v&dum, cu let.1805 Iunie
:20, făcut. după: întocinirile. fraţilor Domni de mai "nainte,
;: ne-am adeverit, că. ai: fost orinduit venit:din huzmeturile Domnesci irat
deose-

- “bit de'ceea ce eră îndatorat iubitorul:de. Dumnedei.- Episcopul
dumnâ-lui caimacamul şi cei-l-alţi boeri, pentru'plata: de simbrie:Râmnic,
a dof“torului şi
'a:gearafului ce eră :mai "nainte şi nefiind de ajuns .cele orînduite :până atunci, cu 'adausul ce ai făcut. şi Domnia: Sa,
ait: întocmit
irat pe fieş-care an-talori. 1.750. însă din vama Craiovei
taleri 350, din

oerit taleri 350, din dijmărit. taleri: 350,; din 'vinăriciă taleri 350
'şi de
la 'oene taleri 350; 'osebit ai fost îndatorat Şi iubitorul Episcopu
l.
RâmMicului! a:'da -pe: an':taleri 250, dumnâ-lui Caimacamui taleri
250,
și
-dumn-lor: boerii ;cei-l-alţi,.
cu analoghiv: să dea a împlini l6fa cea orîn-duită a doftorului,i! a -gearahului, până la „taleri 4.000 pe: an,
şi dumn6lui: Caimacamul.şi cu'dumnâ-lor, boerii, după rugăciunea
ce ne-ai
“făcut, arată; că' cu: acest

'ajutor.;ce eră

orînduit'a

se 'face

din partea
'boerilor se întâmplă. de multe. ori pricini şi zătigniri .la plata
lefilor.
-De aceea
ai întocmit. şi. aii rînduit ca. să se- dea din lefile ce se
la: Craiova: câte două. parale de „leii, i: din: apaltul 'erbei: do. puşcă dai
ta„eră; 450, care: s'au şi: urmat, pentru care întocmire încă din anul
trecut.
-Decembre 30, am întărit: Domnia Mea, prin anaforaua dumnâ-l
ui Caiimacamului, de a se păzi şi-a se urmă. „Aşă! darpe lângă
iratul
cel
„vechii: de taleri:2.250, ce să arată mai sus, însă taleri 1.750
din cinci huz;meturi :de. huzmet po taleri 350, cari ait să-i dea cumpărătorului
peste
banii :Vistieriei: şi. ai, Cămărei, precum mai dinainte aifost
orînduiţ
i, i
„peste taleri 250:;de la: Episcopie, i peste: taleri 250.
de la: Căimăcămie,
care eră orînduit din vecliime pentru paralele. din. banii lefilor,
se mai

„adaogă încă italeri 2.4
acele50.
câte. două .parale la leă din: lefi,i din
:apaltul. erbii. de puşcă, ce se, fac. peste .tot taleri:
4.700, din.care: orîn'duim: Domnia Mea. /6fă. taleri : 3.000. doftorului celui.
mare: și taleri

1.200 doftorului al: doziea, iar taleri 500 care prisosesc să fie la
Epi-
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când se va întâmplă a fi .vie-o lipsă din

ivaturile- cele orînduite, ca să se împlin6scă „lipsa. Asupra căreia trebi'
rînduim * Domni
Mea: a:
Epitropi mari pe 'sfinţ
«sa iubitorul
ia
de Dum-

negei Episcopul
lor. coi-l-alţi

Râmnicului ;i pe. dumnâ-lui Cainiacamul și pe dumnâ-

boeri divaniţi, :ca: dumnâ-lor

să întoemâscă 'și să aşede pe

doftori. şi: să: orînduiască: al:doilea':Epitrop

pentru: strîngerea . iratu-

rilor. la” vreme; spre a nu:se face vre-un cusur,
Epitropi
:cari:
al doilea
socotâla la:'Epitropii:cei mari, iar doftorii
pe.tot anul: să: paradosâscă:
mai sus numiții Epitropi
să păz6scă legătura! ce va'face cu dumnâ-lor.
la boeri şi la cei ce le
mari: şi să fie osîrguitori şi:săritori, nu 'numai.
dă mâna. a.le plăti :visitile:
în 'oraş şi pe'afară după “'trebuinţa:.ce-.se
va. întâmplă, ci mai vîrtos:pentru, cei. săracă: și cu: neputinţă de-plată,
ai oraşului şi la cei ce vin la spitalul de acolo, unde;să fie îndatoraţi

doitorii
a :merge
:

făr' de plată.

Cu acâstă

dar

orînduială

primit

am

de am făcut şi ajutorul acesta. Deci spre a se păzi întocmirea ce se arată
mai sus tot-deauna cu nestrămutare, pentru folosul cel de obşte care
. Domnia

îl voim

Mea,.a.

dumnâ-lor,

boerilor, şi, atuturor,

lăcuitorilor

noștri din partea locului şi a săracilor căutare, cari nu ait putinţă de
am. bine-voit,
plată la doftor
i,, și printr'acest domnescul nostru hrisov
ce-l dăm, întărim,. ca să-se: păzâscă „t6te. orîndueli
:de le
mai sus..ade

verindu-l: cu. înseşi domnâsea; n6stră iscăliturăşi pecete i cu credinţa
prea iubiţilor Domniei Mele fii: Gheorghe. Caragea Voevod,:Constantin

Caragea Voevod, martori fiind şi dumnâ-lor cinstiţi şi credincioşi boerii
veliţi ai Divanului Domniei Mele: pan Constantin Filipescu vel Vistier,
de ţ6ra-depan Radu Golescu Vel Ban, pan Isaac Ralet Vel. Vornic
sus, pan Barbu Văcărescu de ţâra-de-jos, pan Dumitrașco Racoviţă

Vel Vornic al treilea,
sus, pan

Iordache

pan

Grigore .Băleanu..Vel Logofăt de ţ6ra-de-

Slătineanu

Vel Logofăt de ţâra-de-jos, pan Costache

Suţu Vel Spătar, pan Grigore Ralea Vel Hotman, pan Mihalache Manu

Vel

Vornic

de politie,

nasie Hristopol
cer, pan

pan. Costache

Postelnic, pan
Vel ţu;
Vlahu

Ata:

Vel. CluVel Logofătal străinelor pricini, pan Nestor,

Alexândru, Mavrocordat;,Vel

Căminar,

pan. Iordache Scanavi

* Vel Comis şi. Ispravnic, pan. Grigore Băleanu, Vel. Logofăt de ţâraşi s'aii seris hrisovul acesta la.anul dintâiă dintru întâia Domdo-sus,

nie- a Domnioci Mele aici în. oraşul Domniei Mele Bucuresti, la anii de

la Nascorea. domnului Dumnegeii și mântuitorului nostru Isus Christos
i:
e
o e
1813 Iunie 2y; de Nicolae Logofăt de Divan.
(Cod. LXXVIL, fila 153.)

-

Amneza

LI.—I8. Ioan Gheorghe

Da

Caragea

Vlahiscoie.'

Voevod

3

îi gospodar

a

zemle.

d

: "Fiind-că ne-am pliroforisit Domnia Mea, atât din însciinţarea ce ne-ai
făcut dumnâ-lui Caimacamul Nostru ot Craiova, cât şi din audirea de la
alţii, cum

că;Petre Fierarul,: dohtorul ot Craiova, după fir6sca

rîivnă.ce

are spre -a urmă şi a săvîrşi. cu vrednicie. şi cu .osirdie, cele ce se, cuvin la meşteşugul săi, nu.numai că in diastima de ş6pte ani de când

se.află lăcuindîn Craiova, s'aii arătat f6rte folositor la toţi de obşte

-
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acelui oraş,: dar şi în vremea .treutei răzmeriţe a' Adacalăi, cu

îndestulă. rîvnă şi osîrdie, nu puţinele vrednice de laudă slujbe
ai ar.

tat şi către oştirile împărătesei ce eraii sub otcîrmuiirea slăvitului: Iosif
Aga aianul Percofeiei, în t6tă :vremea 'câti sai aflat în părţile Craiovei, 'căutând.la bâlă atât pe Slăvirea'sa. otcîrmuitorul oștirilor,.
cât şi
pe. cei-l-alţi ostaşi,ce s'au întîmplat:a se:bolnăvi, cu (6tă silinţa şi .stră-

dania, după .meşteşugul dohtoriei.ce are, numai şi numai. pentru rîvna
ce -are ca. să ar&te în. faptă slujbă plăcută către'stăpânire..şi ca să se
ar&te ;trebuincios

.şi folositor

şi : către -oştirile împărătesei

obștea lăcuitorilor orașului Craiovei.

lor sale
i-am dat

şi: către

celor vrednice. de laudă şi tolositâre; 'cari.se arată mai sus,
acâstă carte a Domniei:Mele; i saam gpd..—:1816,
Iulie: 3..

„îi (Pecetea

i

(Cod,

Ra

ca

Drept aceea, spre dovadă slujbe-

gpd.)i ii

ee

re

LĂĂV,
fila 162 »)

Ioan Gheorghe

„iu:

-- :

Caragea

DR

Vel Logofăt

aa IND DIR

a

Voevod i 'gospodar zemle Vlahiscoie..

__Poruhcim Domnia, Mea “dumi-tale cinstite şi! credinc
: boerule
ios
Domniei Mele, Biv “Vel: Postelnice: Nicolae -Scanavi, 'Caimacamule
Craiovei, să faci cercetarea

cea de mai'

Domniei Mele. — 1814, Iunie 20,
i

(Pecetea

pd.)

e

ai

ati
(Cod.

-

LXXP, Dag. 312)

“al
al

jos. arătată şi'să însciinţezi

,
it

au

mi

pe

-

”

Logofăt!
el !
nui

e

:

i

Anexa LII.
Prea Inălţate,
— Dmne, - *

.

"După buiurdizma ceini se dă la, acâstă 'jalbă a'lui Andrei Gerahu,

cercetând în catastişele Vistieriei, încă de
preună

la Decembre, cu let 1812, îm- -

cu toţi cei-l-alţi 'dohtori
ai, politici,

şi nu

are

ă luă

nici o r&-

mășiță. de 16fă de la _Vistierie, pentru careşi după poruncă nu 'lipsiii.
a arătă Măriei Tale, iar de vremece gice că ai. slujit, de va 'fi bună
voinţă a Măriei Tale, să. se poruncâscă 'dumnâ.lui Caimacamului Cra- '
iovei, ca 'să cerceteze de ai slujit .întru' adevăr, pe câtă: vreme şi cu
a cui poruncă ? şi atunci va rămân6 la milostivirea Inălţimei Tale.—
1814, April 22.
N
N
a
Vel Vistier.

Aneza LIIL. — Iatul dohtorilor Craiovei este. trecut şi mai înainte.
„ Zemle Vlahiscoie. Fiind-că dumnâ-lor cinștiţi şi credincioşi boerii Di_“Yanului Domniei Mele ot Crâiova,:prin cartea
de lă. -.. .-.. Ne-a
făcut ar&tare,

că iraturile ce- sunt întocmite prin hrisovul Domniei Mele

de la-let 1813, Iunie 29, pentru dohtorii'de la Craiova, nu sunt îndestule de a-i putâ ţine;; şi ca să nu pătimâscă. obştea din lipsire de dohtor, ne fac rugăciunea, ca să adăogăm iraturile .lor. Deci, ca pentru un
“folos obștesc, nu am trecutcu vederea rugăciunea dumnâ:lor,.
ci! pri-
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mindu-le “cererea, :printr'acâstă carte: c6:dăm, hotărîm,: ca: de

inte, să

so

adaoge la cincă: huzmeturi,,de

acum :îna-

unul.po taleri .250,. adică de

la vama Craiovei i do la oerit, i de la aijmărit, i de.la vinăricii şi
do la, oene, unde da acele huzmeturi până acum de unul po taleri 350,
adică

trei-sute-cinci-deci,

leră 600

peste

dohtori

de

acuma

banii cumpărăturei,

aici; de care poruncim

înainte

să

deă

cumpărătorii

po ta-

cu care “acest ajutor să se pâtă ţine

dumi-tale Vel Logofe de 'Ţera-de-sus,

să se facă cunoscut, atât la vîngarea: vămilor, cât 'şi “la: Vistierie, a fi
sciut celor-l-alte huzmeturi,își, dumnâ-lor Epitropii cei, orînduiţi să ur-

miezo cu

'acest irat' orînduelile hrisovului Domniei Melo întru 'tâte, i

“saam receh pd. —'1815, Noembre 26:
at „(Cod. LĂNVII fila 224)
ci PR
ada

i ice iiiti
'
tanti

pt

|

:

A

Mii
pi
papi
iii
ia
Pe
zemle:ii !
Voevod i.iegospodar
Caragea INI
„Anexă LIV..Jo Ioan .Cheorghe.
De
„Vlahisqoie
a
:

,

PETRE

I

IS

EI
|

REL

E

!

PIRIcita

sa

li

a

ți

că

tsi

;dumnâ-lui “Vel
„Citindu:se înaintea 'Domniei Mele acâstă. anatora.a
Domniei Sale
cartea
după
copia
cu
şi
împreună
citit
ui
s'aii,
Logotătul

fratelui, Alexandru Moruz, ce .ni se, arață “de către dumnâ-lui' Vol':Logofătul că s'aii găsit trecută în condica Divanului, dintr'a căruia 'cu-

prindere ne, pliroforisim, că ac6stă Casă sat zidit cu cheltuiala “Doin-

niei, “şi 'în cât ai trăit acel Ispiru Deli-başa fiind dată lui, după mortea
luj :aii făcut-o zapt iarăşi Domnia, împreună cu locul şi cu tâte îm'fi şederea
'prejmuirile ei, ca un'lucru domnesc, orînduindu-o'apentru
celui după vremi baş-beşi6gă' şi dându-o: asupra răposatului Banu-

lui Dumitache

Ghica i asupra dumnâ-lui Vel

Banului

Radu

Golescu

fiind fost atunci :Epitropi:: mari „ai: spitalurilor .obștesci, ca! dumnâ-lor
ţinea :acâstă casă. în: starea 'ci,: meremotisindu-o-: când
să! îngrijâscăia
va:fi trebuinţă,:-şi :să:-iea pe tot anul:chirie:de:la domnâsca: Visterie
câto taleri; 500,:cari dice. Domnia Sa.că va -.orînduir-unde: să so .dea.

Vpînd :dar: Domnia Mea:să-ne

duială

şi până

dat?: am

pliroforisim de. s'aii urmat acâstă:orîn-

în -ce!vreme,:cum .şi:de sati luat aceşi.bani unde s'au

Vel
e.
însuși: dumnâ-lui,
făcut întrebar

Banulu :Radu

Golescu

e,
şi ne-ati dat: pliroforie;.că nici are scire pentru orînduiala aceșştii.cas
Domcărţii
a
cuprindere
din:
Deci,
nicăeri..
luat.de
aii
nici vre-o .chirio:
Vodă Moruz,ce se arată mai sus, se face
nici Sale: fratelui. Alexandru;

numai pe chidovadă, că :acâstă casă 'a fost. dăruită. Deli-başăi Ispiru
a fi domrămas
ai
Domnia,
;zapt
făcându:o
sa
mârtea.
pul'lui, şi după;

că.nuis'aii.
n6scă, care iarăşi din cuprinderea numitei:se dovedesce
că va
ritos,
Domn
numitul
qicând
afierosit nicăeri, de către Domnie,
Go-

Radu,
orîndui unde,să dea banii. chiriei, și: dumne-lui Vel, atiBanul
curat. se
luat,
ban
vre-un.
nică, ,,
lescu arătându-ne, că. nici are scire
fost. afie-

'dovedesce că aii rămas tot pe sema domnescă, căci. de, ar fi
'rosită unde-vași.arfi orînduit Domnia, Șa,. ca 'să se dea banii: chiriei

stare, şi, dărăla acel loc,.şi nu ar fi catandisit la aceșt fel de ce prâstă
ati domnii pe acest
pănare. Drept aceea, după volnicia şi puterea
fe] de lucruri
pra

jăluitorului

slobode

domnesci, milostivire făcând

doftorului Ioan

Pashale,

pentru

Domniă.Mea

a sa prâstă

asu-

stare

şi
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- sărăcie,

îl hărăzim

acâstă. casă,

cu t6te împrejmuirile

ohavnică stăpânire-a: sa în veci.—1813 Iulie 9. .

a

:

p...* (Pecetea gpd.)

a
(Cod.

LXXVI,
pag. 530)

în

Prea Indlțate Dome,

ui,

n

EI

Ioan

Da

„Vel Logofăt. - :

Pa

ERIE

i

i

Ia

gi

d

; „După luminată porunca: Inălţimei Tale, ce mi se dă
a dohtorului

ei, ca să o aibă

ii

Pasca], făcând cercetare

pentru

i

la acâstă jalbă

acâslă

casă,ce s'au

fost hărăzit unui Ispiru Deli-başa,
iar după mârtea acelui Ispiru prin
cartea Măriei Sale Alexandru Vodă Moruz, ce se găsi în condică cu
let 1801 Septembre. 8, s'aii rînduit a fi acea casă conac pentru beşl6gă și aii şi şedut beşlegii după vremi într'acele case, până în răzmeriţă, apoi ai şedut ostași şi alţii cine ati vrut, precum şi acum şed

întrînsa. nisce sirbi

i ţigani, făr

de nici, o volnicide
e la nimene, însă

casa 'se află 'dărăpănată din răzmeriţă, şi pentru mai buna “Măriei
Tale pliroforie
s'aii scos în copie după acea carte domnâscă 'care se
alătură a se vede
şi ă'de către Măria Ta, şi cererea ce face jăluitorul,

rămâne

la milostivirea

Măriei

n
„ Aneza

ii

a) pag..789.

i PI oo
y

*" Dumnâ-ta

—,1ă

Tale.—-1813 Iunie

29.

”

Vel Logotăt,
Ioan Gheorge

Caragea

aemle Plahiseoie,

Epistatule “al. Vorniciei

Obştirilor,

Voevd i gospodar

ei
am luat:

i
;

Domnia

'Mea

însciinţare, că aici în politie se urmâză.0 nesuferită catahrisis, când se
întâmplă de mâre -vre-unul din săracii nemernici,: care nu are: nici
rude, nică mijlocul'-de'a se îngropă cu: din a sa cheltuială, 'saii cu a
rudelor, fiind-că dintracâstă pricină a neaverei. îl ţin mort. prin uliţe
câte două şi trei ile, ca să strîngă milostenie după la. unii alţii pentru îngroparea' sa; :de aceea poruncim Domnia Mea, ca ori când se
va dă de scire la: Epitropie că ai murit în politie vre-un 'acest fel do
sărac, numai de cât să trimiți 6meni de ai Iipitropiei, ca să cerceteze
şi dovedindu-se întru acest fel de prâstă stare precum se arată mal
sus, numai de cât să orînduesci 'a'l. rădică și a-l îngropă la biserică
după orînduiala creştinâscă, cu cheltuiala de;la Cutia milosteniilor. 'Tolco

-Pisah: god. — 1812 'Decembre 8.

tă
pini

SRC

Două asemenea pitace s'aiă făcut către dumnâ-lui Vel Spătarul i către

dumnâ-lui Vel Agă, spre a publicarisi în tâte sempturile, de porunca
acâsta a Măriei Sale, şi să îngrijâscă, ca ori când se va da scire de

către Epitropie la dumnâ-lor, că s'aii aflat-un asemenea fel de om, să

dea. tot felul mână de; ajutor, spre a se răd
să ica
'se îngrâpe.

i

(Cod, LXXIVfila dv):

E
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7

pt

Gheorghe 'Cat-agea Voevod i gosp
Pa

o

Vlahiscoie.
ui

Na

tt,

aa

ie

MREE

a

zemle:

iti

pi

Dee

tut)

„Cinstiteşi credincios boerule''al' Domniei “Mele, dumnâ-ta Vel'Agă,:
fiind-că, acum 'la Sfintele Pască 'mulţi din cei'r&ii obicinuiţi, făr'de nici)
o cuviinţă se pun. de aruncă pusci aică în politia Bucurescilor şi, cu'
t6te că' şi mai

dinainte ai: fost' date

poruncile 'Domniei -Mele, ca lai

sărbători” mari şi la' lăsaturile
de sec să se părăsâscă 'de nisce urmări!
releca acesteaşi de zapcii să se zăticnâscă,

urmare
tav pe

vedem însă că'acâstă rea:

tot n'aă lipsit; de aceea într'adins
îți poruncim,

să pui .pris-

tâte uliţile politiei, în semptul Agiei, a se face cunoscuta toţi”

de 'obşte, că fieş-care;
să se ferâscă de a 'slobogi
puscă sait pistdle și:
apoi dumnâ-ta prin zapciii Agiei
să îngrijescă de aise păzi nizamul:

de! 6meni cum! dula-'
acesta şi osebit pe'la locurile ce 'se fac adunări

purile şi altele asemenea care vorfi în 'sempturile .cele' sciute: saii şi!
de'a nu se face pri-:
înalte locuri, să âmble zapciii şi 'să privegheze
a dumi-tale.:'Tolco:
cini 'şi gâlcevuri, flind 'acâstă ' datorie tanetăgăduită,
.
,
pas
și pa azi

pisah'.gpd; — 1815, Aprilie, 17.
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Spătârul.
Vollui.
“Asemenea 'pitac' s'aii făcut 'şi către dumnâ-
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dumnâta Nel
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boeruleal Domiei
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Voevod i gospodar

An. e.:pag.: 790.—16 Ioan Gheorghe Caragea
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itp

mi

Spătare,

fiindcă la lăsaturi de sec obicinuesc unii şi alţii de slobod pistâle şi
pusci pentru şânlicură şi: dintracâsta: se “întâmplă multe primejdii, de
aceea

poruncim

dumi-tale, ca pe de o parte prin

telal să publicarisesci

în tot semptul Spătăriei, ca nimenea să nu fie volnic a mai slobodi
oră în. co chip ai; voie de a
pist6le sati. puscă, iar, 'alt-fel de 'şînilcuri!
ur-!
ă
face: căci cel ce se va dovedi neascultător poruncii: şi în potriv
notă:
'prin
parte
ac'altă
pe
şi
pedepsi,
vă
'se
mând, să 'scie'că cu ocna
şi sudi-!
către, cinstitele consulaturi, să faci arătare, ca să deă poruncă
14.
Februarie
6
gpd.—181
pisah
ţilor, de'afi întocmai următori. Tolco

Vel Logofăt

a

e

" "(Pecetea gpd)..

dumnâlui ValDI Agile
pitae Sai fot și cătree:
“ iAsemenea
(0od...LXXIV, fila 239).
ati

e

[dem d. —-iIâ: Ioan
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piata
;

bi

tea
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Gheorghe Caragea 'Voevod:i gospodăr. zemle . -+
i

i

to Plahiscote,
at

i
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ai

a
i

sai

DRE

Sa

“Cinstite și credincios. boerule al. Domniei Mele, dumnâ-ta .Vel Agă,:
decât porun-:
îndată ce: vei primi acest domnesc al nostru pitac, numai
că postraşni
cu
Agiesc,
publicarisesci prin telali în tot semptul

cim, să
runcă, că de. astăgi

nimenea să nu îndrăsnâscă a mai slobodi

înainte
dovedi că ait făcut
puşeă sai pistol aici în politie, căci ori-care se va
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o urmare ca acâsta, să scie că se va pedepsi cu pușcăria, făr'de a i se
mai: primi „vre-un cuvânt de pricinuire; către acssta, poruncim dumnâ-

tale, să orinduescă într'adins zapciă Agiesc, ca să âmbie făcând cercetare prin t6te prăvăliile din semptul Agiei şi veri câtă iarbă de puşcă

sai gI6nţe vor. găși, tâte;să
le, pecetluiască.şi pe de.altă parte să dea
de; scire, că ori-car
va. av6
e trebuinţă,de &l6nţe sau iarbă de. puşcă să,

“vie la dumnâ-lui Vel. Cămăraş, ca să cesră teşcher
de ea
voie şi cu acea

teşcherea să wie la:Agie şi, Agia să trimâţă întradinsul. zapeiii, ca să.
despecetluiască împreună ;cu. stăpânul, acelei. mărfi şi dând, celuia ce.
av6 trebuinţă suma .ce va fi arătată în teșchereua dumnâ-lui Vel Că-.
măraș,să pecetluiescă iarăși la loc; care acâstă orînduială poruncim.:.
să, se urmeze. asemeneă şi pentru neferii Agiesci i Spătăresci când vor.
av6. trebuinţă
de iarbă de puşcă ii glnţe, adecă dumnâ-ta să arăţi trebuinţa la dumnâ-lui

Vel

Cămăraş Şi dumnâ-lui

dând

teşcherea, să se

facă. urmareade mai șus „arătată, precum şi doimniei-sale i s'ai,poruncit, prin. osebit domnesc al nostru pitac, să li, se facă şciutăși stă-!
pânilorce vor, av6 acest fel de marfă şi. li.se va pecetlui,
că de va:
îndrăsni. a;vinde glOnţe sai iarbă de pușc
la cinevaşi
ă
făr'de a ved6
teşchereaua dumne-lui Vel Cămăraş de voie, dar de seva dovedi ur-.
mând o faptă ca acâsta, întocmai ca .un tilhar
se va pedepsi. Tolco:
pisah gpd. — 1815 Maiu 5. o
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o
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spd).
„„(Beeetea.
(Cod LXĂIV,

„ Asemenea

* Vel: Logofăt,“

A

fila 197)

pităc'istaii făcut şi 'către dunin6-lui Vel:Spătar,
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Cinstite., şi. credincios. boerule, al Domniei, Mele, dumnâ-lui
Vel. Că-,
măraş,. fiind-că. după nizam ce s'aii orînduitde Domnia Mea pentru

vinderea, gl6nţelor, alicelor,şi.a erbei de puşcă, am poruncit, atât dumnâ- .

lui „Vel Spătarului.
cât şi dumnâ-lui
Vel 'Agă că acâstă tfelurime „de,
marfă,ce se va găsi prin prăvăliile din, tot semptul Agiei şi al Spă-,
tărici, să. se pecețluiască şi nimenea

să

nu fie volnic a cumpără sai:

a vinde făr'de teşchereaua dumi-tale,
de voie .dată, 'precum şi
pentru neferii Agiei şi 'Spătăriei tot acesti nizam să se păzâscă
vor av6 trehuinţă
de gl6nţe saii iarbă i alice, de acecă poruncim
niei tale, ca şi pentru neferii ogâcurilor Domnescii Nâstre Curți,
vor'avâ. acâstă. trebuinţă,. tot asemenea - nizam să: îngrijesci”de
păzi, îngrijind însă, ca la darea .teşcherelelor a urmă dumnâ-ta

povăţuirea

ce ţi s'aii

dat de

către Domnia

Mea,

ca să nu

chiar.
când
domcând
a se
după,

se meşte-

șug6scăla cumpărătârăa:gl6nţelor. Și a -erbei de puşcă de. cătie.uni.
alţii vre-o economie spre fapte tâlhăresci. Tolo pisah gpd.— 1815 Maiii'5.:
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către Aga;icătre Spătar. +: -:i:

Podoliei
a
„Dumnâ-ta. Vel Spătare, :fiind-că .înşi-ne. Domnia . Mea. am. vădut:pe.
pod: urmându-seo :mare; catastisie şi obrăznicie a. vizitiilor, unii adecă,
mânând caii în puterea lor, alţii îmbulzindu-se iarăşi cu asemenea repediciuni, în cât urmâză a se pricinui dintr'acâstă. a „lor;obrăznicie,
feluri de primejdii; de aceea poruncim Domnia.Mea, să'publicarisesci

prin

tot semptul:spătăriei;

ca de

acum înainte

toţi vizitii făr” de ose-

bire, să se ferâscă a nu mai âmblă :pe pod. saii prin mahalale mânând
caii cu ast-fel de iuţime, după răi năravul lor; iar pe de altă parte
să îndatoraţi. pe

zapciii spătăres
ca „pe ci,
ori-care

vizitii,
în urma. pu-.

blicaţieiîi. vor vedea umblând. în potriva. acestei „porunci,a Domniei,
Mele numai de cât să-l 'ridice la Spătărie, şi;să-i facă căquta pedepsă.—
1812 Decembre 19. ti
(Pecetea. gpd.)
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Cinstit şi 'crediricios'!boerule:
al: Domniei :Mele, 'dumnâ-ta: Vel Agă,

pe pod,
“cele peste: măsuri :iuţi ce fac 'viziţeii
fiind-că 'din alergăturile

şi: 'se. întâmplă. multe 'hatale, călcând Gmeni, cu. buttile

s'a întâmplat

şi pote să s6' facă 'și-omoruri ;'de'aceea' poruncim dumi-tale, să publi
carisesci 'în'itot':'semptul -Agiei,: ca nimeni să nu! îndrăznâscă a mai;

din vizitei 'se vă vedea: urmând în poalerga cu 'buteile,:căcă ori-car6
'ocna'se va pedepsi, fără de-a 5 iso.
cu
că:
trivă.'să iscie cu:hotărire,
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„Cu “tote. ; că: după. întărirea.

ea

i

ce,am „dat Domnia “Mea la :anaforaua :

dumnâ-lor Veliţilor Dvornici, am volnicit biserica domnâscă ot, Curtea:
însă :volnic am dat-o ca
veche, de a-face prăvăliila acest loc, ac6sţa
pentru; un .loc:slobod: şi.ne “trebuincios, iar. acum. de :vreme ce „dumnâ-:
lor. judecătorii -. departamentului criminalion, ne ;daii'pliroforie -prin- .
tracăstă

.. anafora,. că. acest loc

din „Vechime. .ait' fost

orînduit

a îi loc:

mai. jos, se arată (care este obştâscă:
de. osânda ..vinovaţilor,:precum
fo:;
dă cât. !
trebuinţa . cea obştâscă
Mea
- trebuinţă), protimisim” Domnia
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losul unu
în.ia
parte, şi: hotărîm, ca acel'loe să rămâe. iarăşi deschis .
şi slobod precum
Logofete

de

aii fost şi

Ţera-de:sus, să

mai

înainte,

ei din mâna

şi. poruncim

eclisiarhului

dumi-tale

mai sus

Vel

arbtata

domnâsca: nâstră hotărîre şi să'o “aducă Domniei mele.— 1814: Iunie
6
i
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spd.).
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a
a Răi
- (Anaforaua scrisă grecesc).
:
“(0od. LXXX, pag. 254) :

NI

..
i:
a
:

A

Ai
PI

e
i

RR

„i

IN

at
O

Da
AI
:

.

Ia
e

An. Î—Iă Ioan Glicorghe Caragea Voevod d gospodar zemle Piahisc
oie..
“După arătarea
ce ni se face 'printr'acâstă: obştâscă anafora, poruncim dumnâ-vâstră Veliţilor Dvornici, să faceți urmar
ea cercetării i chibzuirei de mai jos arătată: şi să ară&taţi Domniei
Mele, prin: anafora.—
1817 Maiii

28.

(Pecetea

(Cod.

a

pd.)

LXXĂVI,

pag. 296) . | DO

An. k— Prea Imălţate Domne,

aa

Vel Logofăt.

DIR

DI

Cu plecată anafora arătăm „Măriei. Tale, că. multe
Bucuresci, mănăstiri și hanuri. fiind învechite din
vătămate din cutremurele ce s'aii întâmplat dupe
şi sacatifsite de stai .să cagă şi, să facă primejdie,

i
binale de aici. din
mulțimea anilor şi
vremi, sunt crăpate
mai,vîrtos zidurile

hanului monăstirci Colfei şi ale „mă&nă.sti
Sărindarului, după. cum:
s'aii întâmplat, de ai .şi cădut acest fel de. ziduri, rei
lui
Şerban-Vodă și. la ;hanul.lui chir. Tanache . Scufa,'ciadică: la- hanul
pentru ca să nu.

cadă

şi

aceste ziduri;ce sunt sacatefsite, să. se întâmp
le. primejdie, să,
bine-voescă Măria “Ta, a da luminată. poruncă.
către dumnâ-lor Veliţii.
Vornici, ca să mârgă
însuși dumnâ-lor, să vadă atât aceste ziduri ale
Sărindarului şi ale: Colţei, cât şi altele
ce vor. fi crăpate şi cu tomere de.
cădut, unde să aducă şi pe arhitecton i pe mai
mare-başa dimpreună
cu alte calfe practicoşi, spre a' se chibzui cu
bună luare aminte şi cu

deplină cunoscinţă, ce îndreptare este trebuinci6să

- întemeeze acele ziduri bine şi fără temere: de:căg a se face, ca să se
ut, sai denu va fi
acest fel de mijloc a se întemeia, să se surpe
de tot şi să se facă din
noii partea aceea ce va fi vătămată şi să ar&te
Măriei Tale dumnâ-lor
Vornicii prin anafora, acum cât mai în grab
ă,ca într'acâstă curgătâre
vară să. se pue negreşit în lucrare,
'la 'care se va da luminată poruncă

către dumnâ-lui Vel Agă, ca să îndatoreze pe egume
ni şi pe stăpânii
acelor binale, să facă dregerea și întemeerea. aceea
ce
n6-lor “Vornicii trebuinciose; iar” hotărîrea coa : desăvî le vor găsi dumrșită:: rămâne a
se face de către Măria Ta:
a
„Al

Ungrovlahici Nectarie, Iosif Argeşiii, Constandie
Buzău, Grigorie
Brâncoveanu, Grigorie - Ghica; Isac Ralet Vel
Vornic, Barbu Văcărescu,
Istrate Creţulescu
Vel Vornic, Mihalache :Manu Vel Logofăt, Grigo
rie
Băleanu Vel Vornic, Constantin Caliarh' Vel
“Vornic, Constantin Dudescu -Biv: Vel Logofăt, Nicolae “Golescu.:Vel:L
ogofăt, Alexandru Filipescu Vel:Logofăt, Nestor: Clucer, :. sii
Si i

ISTORIA - ROMÂNILOR
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Ioan Gheorghe. Caragea. Voevod
zemle. Vlahiscoie.

îi gospodar

„1 După arătarea:
ce ne face dumnâ-lui Vel.Agă printr'acâstă anatora,
poruncim
Domnia. Mea ; cuvioşiilor.;:vâstre .epitropilor ai mănăstirei
Cotrocenilor, ca; luând. împreună pe :mâi'mare-başa, să mergeţi înşi-vă

în hanul

lui

Şerban-Vodă,

acelor lucruri câte

unde paretirisind și luând s6ma, tuturor

vor fi slabe

şi cu bănuială

de pericolon, să îngri-

jiă când se vă face cuviinci6sa dregere şi întărire -de a nu,se întâmplă vre-o primejdie în vre-un fel de chip dintr'acesto pricini ce
sunt

ar&tate

în

anafora,

căci

avea. — 1814 Iunie 15.
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; După luminata poruncă a.Măriei Tale, ce.mi se.dă la acâstă:jalbă
a neguţătorilor, cară sunt cu, locuinţa în hanul: lui; Şerban-Vodă
pentru plângerea; şi arătarea

ce :ne face de meremetisirea

binalelor, arăt

Inălţimei “Tale, că 'orînduind pe,mai -mare-başa împreunăcu meșterii

şi. polcovnicul za tîrg, ai: mers în faţa locului, unde: făcând cu amăruntul cercetare şi scumpă perierghie, ai :adus răspuns în Scris cu
arătare pentru t6te, ce cu engrafon se alătură lângă acâstă anatora, ca

să se vagă de Măria Ta; ci cât pentru cererea ce face mai mare-başa,
ca să se,strice câte-va duşumele, la odăile, unde ni se va părea, ca să
facă desăvîrşită perierghie cu co mijloc s'ar putea face meremet spre
întâmpinarea

primejdiei:ce s'ar putea

acesta rămâne

întâmpla,

ca cu

luminata poruncă; a Măriei; Tale, să, se strice acele duşumele şi luând

către. Inălţimea Ta,
întrâgă, plirotorie, iarăși: se va, arăta-prin anafora
iar pentru ; întemeisrea'. învelișului, caselor, la ,acâstanu mai, încape
altă cercetare! fărăde numai iarăși să fie cu luminată porunca Măriei

“Tale către epitropii

să.pue să întemănăstirei Cotroceni, ca negreșit

meeze învălitârea, ca nu cumvaşi (ferescă Dumnedeii) să se întâmple
și:de multă greuvre-un cutremur. sai să cagă vre-o zăpadă mare"
cum . și. pentru . coşuri,
tate să'se'aşede şi să se întâmple primejdie,
fiina-că ?mi. arată mai-mare-başa, că sunt făcute cu cărămidă pe muche
şi obiceiii este ca cărămidala coşuri se pune pe, lat până când se
și apoi începe -a'se pune pe muche şi pendin învelitâre
seâte
“tru acâsta
se va da afară
luminata poruncă
tot către epitropii mănăstirei,

să 'se strice
ca: f6te 'coşurile ce "vor fi făcute cu. cărămidăpe muche
şi să':se facă: cu 'cărămidă
pe lat, ca nu din pricina! acesta
să se în-

tâmple “vre:o primejdiede foc, iar hotărirea cea desăvirşitii rămâne i

a 'se face
'de către Inălţimea Ta. — 1814 lunie, UI. Do
pă
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“- Dumnâ-tă: Vel: Agă,

"Vlahiscoie.*.

fiind-că ne. dai:pliroforie, că: mutându-se

straja

la“acel:loc de peste drum nu pricinuesce: nim&nui _vre-o' supărare, poruncim dar,:să. se ridice straja după “locul: jătuitorului.—1814! Maiii 3.
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După luminată porunca Măriei Tale, ce este dată''în dosul: jalbei
lui Teodor “Triandafil, carele jăluesce pentru o prăvălidră ce are în
terg, că straja Agiei ait cuprins-o de şade într'însa.
şi. din pricina acesta

se păgubesce

de

luminată porunca, ca
mânea prăvăliGra lui
că cu adevărat straja
văliei „aceea, şi acum
stătătore'tot::pe 'acel:
cuprins! straja

chiria prăvăliei

şi se r6gă

Măriei

Tale,

să fie

să se mute straja aceea într'altă parte şi a răslobodă; următor aflându-mă&:
arăt Măriei Tale,
Agiei mai dinainte vreme ai fost
pe locul prăiarăsi pe acelaş loc “se. ailă,
cu .tâte că :n'ati: fost
loc,: ci. se muta, şi pocii:dice; că mai-mult.loc'aii

decât: aii'rămas;

dar

voind

Măria

“Ta .a' te “milostivi

iN

- Vel

asupra 'jăluitorului,:
este peste drum: un loc pe carele făcându-se strajă
nu pote aduce: supărare: nimului;-iar; hotărîrea r&mâne':a: se “da: de
către'Inălţimea Ta.——-1814 Aprilie 25
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"De vreme: ce mănăstirea are! acel clii d6'loe slobod, după 'plirofo-

ria ce'ne dati durnâ-lot veliţii:Vornici: printr'acâstă' anâtora,; 'poruri
cim dumitale: Vel A'gă, ca pe “acel 'loc 'să se: aşede: straja, iar prăvălia

ce ai făcut-o'mănăstirea'pe locul stiajei 'cel' de mai “nainte 'să' nu 'se

supere.—1816
pt
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„Urmând. luminatei poruncă Măriei Tale; a
de la ,acâstă anafora a dumec

pi

nâ-lui Vel.Agă, am. mers, la faţa, locului, unde.aii, fost şi ;cuvinci
osul
egumen .Hcaterineanul, şi. făcând. cercetare, ne pliroforisirămcă
, ' chiar
pe locul ce aii fost :streaja între „răspânt
;'la ii,
„colţul hanului. sfintei

Ecaterine, aii zidit cuviosul egumen părăvălie, însă streaja nu
fost chip de casă, ci loc slobod, și în dosul : acestei prăvălii 'este
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clin de: loc 'slobod. al mOnăstirei cu îndestulare: a s6-putea face streaja,

in: care-şă:
potă şedea om de:pază ;:de. care nu lipsim. a face plecată.
arătare—1816 Martie 31.
în: cs ie ter
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ee si
: Dumitrache :Pacoviţă :Vel. Vornie,: Grigorie. Filipescu. . Vel .Pornie
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din -Domne. scile
'sineturi;! ce. sunt::ar&tate-

într'acâstă

anafora,:se dovedesce, că locul:pe, care .se află zidită. acâstă Biserică,
este al m&năstirei
Râdului-Vo
işi :îni urmă dă
's'ait:şi afierosit a fi:me-

toh

rim,

aceștii: mănăstiri,
ca

întocmai

să-şi

întărim
aibă

Domnia

urmârea

Mea anaforaua

acâsta și hotă-

sa, cu acâstă :osebire.

însă, ca ve-

nitul ce se va agonisi înăuntrul bisericei, să fie al mănăstirii, iar cel
să fie'al: preoţilor; —-:1814
acei biserici,
după afară de la.mahalagii
i
Iunie 16... ss
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- După:luminată porunca. Inălţimei Tale, ce: ni se:
dă la :acâstă jalbă a
pape

cuviosului- Teodosie arhimandritul, egumenul; sf; mănăstiri, RaduluiYVodă,'de aici::din Bucuresci, făcând cercetare, văguiii din: condica mă:
năstirei, ce: este întărită
icu pecetea 'Domnâscă,-hrisov. al: răposatulni

domn :Nicolae' Alexandru Maviocordat:;Voevod:
cu let 7232 Maiii 2, de
sunt: ani:90,

cel'de la':mănăstirea'Radului-Vodă -cu.

coprindere, că:pe

moşia mănăstirei,:din jos'de Baucuresei, pentru plimbarea: Mărici. Sale
şi a altor. Domni. ati fricut 'o:păreche de case: Dommesti,:
ci :curle împrejaur: şi: cu grădină, şi!îi :face orînduială'ca:să iea pe.:fieş-care „an
de: la'Vistierie
'câte taleri: 60,:să'inu

se :păgubâscă

mânăstirea. de::ve-

nitul: acelui loc; altă: carte a: Măriei Sale. Constantin-sait: Nicolae-Vodă
Mavrocordat ce.o dă'iarăşi: mănăstirei
că casele i biserica
:şi cu 'satul co:sunt

Radului- Vodă, prin: care. gice,
pe: moşia -aceştii: numite. mă

năstiră: din: josul orașului: Bucurescii, :unde se 2umesce . Foișoru, care

case le arată că. sunt făcute de'.părintele: Măriei. -Sale.:-Nicolae-Voaă,
iar biserica este zidită din temelie! şi înfrumuseţată:de. Dâmna:Zmaranda
maica Măriei .Sale, unde se:prăznuesce hramul .Nascerei: prea.:-sfiintei

de 'Dumnegeii, şi:le' închină :casele;cu. biserica
Născătârici:
ca'să'fie

vernis6lă

din: rea

metoh:

şi: cu''satul

Vodă, spre. a fi: de „ajutor: şi. chimănăstirei -Radului-

mănăstirei,. acum: egumenul : gice,: că! din::vechimea

anilor i

chivernisirea. preoţilor de la: acea; bişerică şi 'din neîngrijirea

egumenilor,: aă: ajuns

la :stare

prostă şi -dărăpănare. şi: biserica. şi zidi-

rile ci, şi: pentru'ca:să 'se: aducă în stare: bună, pre: cât, va; fir
tinţă, cere 'ca: să aibă 'voie a: rîndui, un călugăr
de la. mănăstire
jitor 'de “biserică şi de zidurile „ei,. şi. să se:cundscă. de proestos
venitul mahalalei. ce. aii: preoţii:nu: cere : nimie,. numai! pentru;

în pu:
îngric
şi:din
binele
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bisericei şi curăţenia ce: se cuvine să facă şi din cele de lipsă. cu 'încetul:să :le împlinâscă,:a căruia cerere :ne-fiind cu “vre-o : împotrivire,

căci preoţii mahalalei au să-și păzâscă rînduiala lor, iar: .orînduitul
proestos'să îngrijescă pentru. sfinta biserică şi. pentru zidurile ei a se
meremetisi şi a 'se drege pre cât va fi prin putinţă, după cum egumenul se făgăduesce printr'acâstă jalbă; cu -acâstă dar. orînduială,
găsim cu cale, să aibă voie;a orîndui un călugăr de ai mănăstirei proestos şi purtător de grijă la sf. biserică şi la zidurile ei, dar însă acela ce se va' orîndui să fie ipochimen vrednic, ales de egumen și dându-i şi:povăţuiri
a. se purtă bine, ca:să: nu se facă:în mahala
scandelă,'de care ar&tăm :Inălţimei-Tale.—1813 Mai. 95...
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- :Intărirea. ce s'aii făcut la anaforaua casei Depo pentru a. se închide
cârciumile de prin mahalale spre, a nu se mai vinde vin și rachiii până

la sfîrşitul

acestei luni.

a

Anezele Pşi Q, pag. 792. Iă Ioan Gheorghe Caragea Voevod î gospoda
zemle

Vlahiscoie.
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Pe acâstă alăturată anafora a dumnâ-lor veliţilor boeri nerămâind
odihniţi.lOcuitorii din patru mahalale ide; aici din. Bucurescă, însă Tărchilescii cu Precupeţii- Vechi, Biserica
Sf. :Ivân
“ și Biserica! Sf. Pantelimon;

orînduitul zapciui dumnâ-lui Vel Hatman al Divanului

satul

Ban Dumitrache Ghica atât pentru adetul pămîntului,
cât şi pentru

s'aii înfă-

țişat la Divan înaintea :Domnici Mele cu Ioniţă Voinescul Biv III. Logofăt,.-vechilul din: partea. dumnâ-lui :Biv' Vel -Logofătului . Grigorie
Ghica tot asemenea cerere făcând numiții lăcuitori prin. apelaţia ce aii
dat.de a'nu li.se strica adecă obiceiul 'ce aii avut în cât ai trăit răpovîndarea vinului şi a rachiului, .nici să se :îndatoreze a fi clăcași ca
ţăranii birnici, :în vreme ce' aceia sunt-slobodi de se hrănese pe moşiiile- stăpânilor unde lăcuesc și îşi ai cele trebuinci6se, precum lemne
de îoc, suhat de.vite pentru iarbă şi pentru adăpost, arături, cosituri şi
altele, iar ei se hrănesc fieş-care cu meşteşugul lui, arătându-ne unul din
ci:şi o adeverinţă
sub iscălitura răposatului Ban Ghica cupringătâre
că'i-aă. dat:voie să-și :facă casă:
pe. moşia Colentina.şi să plătâscă pe
an câte 45 bani, iar de butea cu.vinul-de.
va vindesă dea câte parale
60, precum

aşa: giseră că: plătesc şi mahalagiii

ce şi aii casele pe moşia

spitalului
'ot Sf. Pantelim
iar.on,
de::nu va primi dumnâ-lui logofătul
a'li se urmă acest obiceiii cerurăsă li'se plătescă casele și se vor duce
unde vor put; împotrivă răspunse vechilul dumnâ-lui Vel Logofătului,
că moșia

Colentina are destul câmp afară 'din politie, precum este sciut

și slobodi sunt acești lăcuitori de vor voi să:are şi să cosâscă, plătindu-și

legiuita 'dijmă, fiind-că 'acâsta 'este osebit folosul dumnâ-lui, mai gicând
vechilul şi acâsta, că moşia Colentina fiind fost zestre a r&posatei Bănesci

mumă dumnâ-lui : Logofătului și pogorîtă acum la dumnâ-lui prin clironomie

nu

pâte, primi să-și

pârgă

dreptul: folos

al moșiei,

iar de nu
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voesc numiții locuitori a:plăti dreptui moşiei după întocmirea ce le ai
“făcut :dumnâ-lui Logofătul, de la 12 şi până
la 6 şi trei de casă .pentru

mâna I-a;a: doua şi a'treia, volnici'sunt să se mute pe altă moşie şi să-şi
rădice binalele; precum pentru vin. de nu se mulțămesc. de:a plăti câte
taleri. 12:de bate, să fie popriţi de a nu mai.vinde nici de cum şi.va
vinde. vinurile dumi-sale, asupra cărora acestor provlime şi răspunsuri
ale amândurora :părţilor, intrând Domnia 'în, cercetare.şi mai întîiiila
provlima.clăcei.,ce
.aii gis lăcuitorii,
că :nu.s'ar cuveni. să o răspungă
neavând. loc. de: semănătu
; şi. de ri
fânețe, cu .tâte că din cuprinderea
pravilnicescei .condici, se face dovadă, că. gilele .clăcei nu le r&spund
numai acei .l&cuitori. cărora. li; se dă: de către: stăpânul moşiei.pe care
ldcuesc, locuri
do arăt
şi.uri.
fânețe, . în .vreme,. ce, tot.în pravilnicâscă
condică este orînduită, ca pentru,sămnăături şi fânețe să .deă osebita
dijmă la stăpânul: moşiei:(din;care. se. înţelege că şi 'făr'de a. av6 lo:
cură de sem&nături şi fânețe sunt datori a da stăpânului moşiei orînduita
plată numai pentru „casele şi: cuprinsul caselorlor, cu cât mai vârtos că
dumnâ-lui :Logofătul-nu se împotrivesce; a. le da şi locuri de: semănături i de fânețe) dar am făcut întrebare în Divan şi dumnâ-lor'veliţilor
boeri, cum .se;urmâză acest obicei al moșiilor? şi ne-aii dat pliroforie,
că şi de nu va av stăpânul moşiei locuri de semănături şi fânețe a da 1ăcuitorilor ce lăcuesc pe moșia sa, ei tot își răspund obicinuita clacă; şi aşă
fiind obiceiul ce se urmâză pe alte moșii pentru.rîndul clăcei, unit cu cu-

prinderea .prayvilniceşcei condici, li s'aă dis numiţilor lGcuitori,că cu aseale altţor moşii ce aii provalisit, care nu sunt unite
mâ&narea obiceiurilor:

stăcu pravilnic6sca condică, nu se pâte face pildă, spre a se îndatoşiră

moșii de-a fi, asemenea următori, precum nici. cu
pânii. celor-l-alte:.
adeverinţa, răposatului Banului, Ghica, ce aii :ar&tat-o în Divan, cu cude nici un ajutor, întâiii; căci
prinderea. 'ce s'aii gis mai sus, nu lo:este

nu .esto simfonie statornică | şi. nestrămutată
de ar fi fost, fiind-că
acest'fel de simfonie.

Ban
răposatul,

în vecă,, şi al doilea că

acâstă

moşie

ar, fi avut-o

Ghica zestre şi rodul zestrei fiind supus la. voinţele şi

otcârmuirea bărbatului: numai. în, cât este în viaţă iar nu şi după mârtea sa, iarăşi ;ar.fi fost. neţinută în s6mă, acum după mârtea numitului

pe
răposat iboer,;şi judecata nu pâte după „dreptate să îndatoreze

dumn6-lui Logofătul. a . primi acel, obicei, ce die că aii avut. când
trăia răposatul Ban, Dimitrie Ghica, iar de li se pare supărătorla audul lor cuvîntul clăcci, acesta. ori.elacă -de vor socoti-o ori chirie a lo;
cului, tot sunt datoria o, plăți, precum toţi cei-l-alţi ce aii case. pe lo;
cură ;străine.o plătesc la stăpânii locurilor, cum se pot învoi; de.li.se

pare.că este mult a da, de la taleri12 de casă până Ia taleri,6 şi până
ja taleri:3, precum. i-ai lăsat ,dumns-lui, Logofătul . dintr'al: dumi-sale

bună-voinţă -li s'au

dis. să, mârgă

să se r6ge, iarăși, de

dumnâ-lui işi

pote,să .li:se mai facă vre-un scădămînt, căci, judecata nu-l. pote sili
spre paguba. dreptului Domniei: Sale, iar de nu vor. mai;voi să. lăcunu le pâte:face silă a
iască pe :moşia :Domniei Sale, nici dumnelui
şedeă,. dar nici pe dumnâ-lui nu-l pote sil judecata a le plăti binalele,

numai, căci. ei se împotrivese. din rbutata enu. plăti dreptul dumne-lui

logot&tului, ci a

oie ca să'șă ridice,precum,şi pentru vingarea vinului
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i a rachiului
nu pâte,că în pravilnicâsca fcondică
se! cuprinde: că pâte
ldcuitorul să 'vînqă

pe moşia

ce lăouesce

(când

nu

va :vinde stăpânul:

moşiei) plătind: stăpânului acei moşii de bute câte taleri unul i câte o

vadră. de vin; dar'.ami făcut întrebare numiţilor: lăcuitori::cât âmblă
vadra de vin: pe:acea. vreme când se urmă acest obiceiii şi însuşi ati

mărturisit:că atunci :era -vadra: câte parale 20, după care acel preţ
de: atunci:al vinului analoghisindu-se
preţul .cel' de. acum care. iarăși
însuşi: ei l-ai mărturisit.
în: Divan 'gicând că îl vînd acum vadra
taleri:5 și: parale 20 și pânăla :taleri: 6 -precum şi tâte; cele-l-alte

po
lu-

cruri:'scumpindu-se ;cu multă neasemănare de cât atunci nu-putem dice
că:le este' mult avaetul-de taleri 12 de.bute, ci şi:pentru:acest avaet
li s'ai:qis-să mârgă' să se: râgo de dumnâ-lui:
Vel Logofătul şi pste
să! le mai facă vre-un iscădămînţ,
iar: 'când nici la 'acâsta 'nu se'vor
mulțămi: sati va 'aveă: dumnâ-lui':LogotătuL.vinuri:.i
rachiuri a' vinde
p& 'drâpta: moşia'' domniei 'sale atunci să. nu fie: volnică: ci de'a: mai
vinde -vin şi rachiii: Drept aceea dar hotărim,ca întru t6te. întocmai
să''se facă 'urmare asupra. pricinei, precum 'mai' sus: se arată. — 18314
Martie

20:
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" După luminată porunca Măriei- Tale; dumnâ-lui Vel:Hatman

al Di-

vanului,ai înfățișat înaintea: n6stLă pe' mahalagii din patru mahalale
de_ aici din Bucuresci anume Tărchiiescii i Precupeţii i Biserica nouă
a Sf. loan şi Biserica Sf. Pantelimon, cu jalba .ce ai dat pentru dumne-

lui biv Vel Logofătul Grigorie Ghica, dicând că 'aflându-se şedători
.pe
moşia Colentina
a' casei: dumnâ lui numitului boer, ar fi avut obicei

prin cărţi şi zapise, pentru adetul pămîntului să dea: de casă pe an
câte ' parale 15,'i: de butea:
de vin 'ce vor vinde câte!'parale 30, care
obiceiu.'li sar fi 'urmat' atât mai nainte, cât şi în vremea: răposatului
boer. Banului Dumitrache Ghica, părintele 'dumnâ-lui biv Vel Logofttului, “iar 'dumnâ-lui le-ai stricat acest; obiceiii încărcându-i până la
taleri: 12 și cer dreptate; faţă fiind şi Ioniţă Voinescul biv III Logofăt
vechilul dumnâ-lui' Logofătului,
am cerut jăluitorilor, să arăte adeverinţă 'de la mâna dumnâ-lui Banului Dumitrache Ghica, cum că ai
lăsat a da adet mal. jos'de cât este' obiceiul pământului și nu avură,
iar .vechilul dumnâ-lui
biv 'Vel:Logofătul "ne: arătă trei hotăririalo
Divanului 'ţărei “cu let 1808: Iulie 1i coprindătâre-că toți lăcuitorii do
obşte 'sunt 'datori să: clăcuiască 'stăpânului moşiei-câte 12 qile: pe an

după condica Divanului, de nu vor fi având

vre-un! deosebit

aşeqă-

mînt în scris, poruncind epistatului Vorhniciei politiei, ca să îndatoreze pe
jăluitori a face stăpânului acâstă'clacă: altă tot dintr'același let Octombre
4, asemenea întăritâre pentru clacă, şi deosebit coprinde şi pentru vînga-

rea vinuluii'a rachiului, ca să fie mahalagiii cu totul opriţi, căci după legiuitulobiceiii al pământului
acest drept este numai singur al stăpînului moŞiei, i: pentru cei! ce

'vînd'şi cumpără binale 'saii veri-ce alte sădiri pe

ac6stă: moşie, câţi” vor vinde la pudenii ale lor, carii aii căder6 după

ISTORIA; ROMÂNILOR

pravilnicâsca

mal vîngarea
călitura
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condică,. aceia să fie slobodi, «iar câţi vor vinde la streini,

să: nu fie. volnică;

nu se ţie

.

ci mai întâii'să dea scire: stăpânului „moşiei,: Și. nu:

aceluia care îi va da voie stăpânul” pămîntului; prin. îs:

dumi-sale, să r&mâe bună,

în s6mă;

cum

iar fără: de. iscălituray dumnâ-lui să

și pentru

cei

ce ţin locuri

slobode fără de

nici. o. osebire.:pe: „dinsele, se 'hotărăsce, ca. ori să, facă vosebită clacă
pentru acele locuri, saii să aibă voie stăpinul moşiei a le da altora,

ca să 'nu'se: 'păgubâscă

de 'dreptul: săi venit; alta otilet 1810'Iulie'12,

făcută: prin tjudecată'cu Divan, făţă! fiind” şimahalagiii/ !cari măcar că

dicea că ait'avut

un: “hrisov: vechii

| si li s'au'iluat: ide. la: biseiiica 'Sil-

vostrului, dar împotrivă''s! ai !:v&dut la: mâna, dumns-lui Logofătului
Ghicăi hrisov: al: Măriei :Sale' Domnului Moruz,! îni care se: coprinde şşi
alte! hris6ve

mâi'vechi

ale altor: liminaţi Domni, arătând semnele; şi

hotarele !acâstei: moşii, de iunde; şi până: unde :imerg, din. câre' se face
întregă' și luminată” dovadă! căi casele: şi împrejmuirile jăluitoriloie
acestoră 'sunt pe acâstă moşie a dumnâ-lui Logotătului, iar nu precum
diceaii oi atunci, că ar fi locurile lor, însă: întăreste: mai sus. disa hotărire,

ca

să

se

urmeze

întocmai;

cu tâte acestea,

dise. vechilul dumnâ-

lui l.ogofâtului, că pentru rîndul elăcei: aii'lăsat: într” acestaşi chip:
casele, teele de, îrunte, să „dea taleri;12 pe. an, cele, de; mijloc taleri
6'şi, cole. de, a “treia. mână, talgii 3 şi „ei iarăşi nu sunt mulţămiţi.
Deci ” mâi sus numitele: Hotăriri. ale, Divanului. țărei, sunţ. urmate; cu
bună . orînduială,- după: vechiul ; obicei. al pămîntului; ŞI. „după pra'“vilnicâscă. condicii, şi, nică, un: cuvînt de: împotrivire. nu-.pot să aibă

mahalagiii . de: a, „se, „apără, “de: “aceste: drepturi ale" duninâ-lui! Logofătului, “nică, pot! pricinui,;, că 10euril6 „ar fi ale lor, fiind, 'dovedite „prin-

“tatâtea hrisâve'. „domnescă, ee, : are, “dumnâ-lui, Logotătul, :„că locurile

acestea unde sed ei sunt pe, moşia, “Colentina. a dumnGilui, Logofătului,
“după, cum. „acâsta o mărturisesc: însuşi! ei prin. jalba, „de acum, precuni
mici; pricinuirea' ce, „dic” că. mai, înainte; dă de casă. mai puţine parale,

nu le este 'do'nică. un ajutor, căci pe, “acele vremi lua salahorul pe. di

câte, 12 părale, iat acum, până, '1a.:60, de parâle, Şi de. vreme că' nu se
mulţămesc pe. uşurinţa, ce ail, Yoit dumn€ lui, "Logofătul, de le-ai făcut,

„găsim, „ti. cale, să: lips6scă. darea. de. bani. ȘI, „să fie următori: după; Obi:
„ceiul. pămîntului,

a. elăcui: fioş- -care, 'câsnie şi "vrednic: 'de muncă! câte.

„12 dile' pe, ân, cum şi “pentru. viugarea vinului i a. Tachiului ȘI 4cele:l-alte
să se: urmeze, „după hotărîrile, Divanului că, se uprind mai. sus, „âr

„hotărireă, rămâne la Măria Ta. 1814,
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Vel Vornice
i, Ginştil şi Gkoarăcioa. Voerul6, a] “Domnicir Melă, duning. ţa
ot Şerpodul:
fiind-că
r,
podurilo
Casei
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e
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nu,
“Tordăche: Slătinâ
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ca: din podurile vechi ce! se scot de la podul 'Mogoş6ai, să orînduesci
fără de zăbavă;'a
se dregeşi numitul pod'al lui Şerban-Vodă. 'Tolco
c-.
ci

pisah:gpd. —1814'Maiii 13, rii

ia)
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"Io Ioan Gheorghe: Caragea

E

Voevod îi gospodar zomle' Vlahiscoie.
Te

. Chibzuind, şi înșine: Domnia

Mea:'cererea jăluitorului după arătarea

ce ni-se. face. printracâstă-anafora a Casei :podurilor asupra..toemelei
jăluitorului. o găsim. drâptă și cuviinci6să, fiind-că în . adevăr. ori în
lung ori în lat. de.se vor pune - podinele,.tot.urmâză a se ciopli, şi
aceeaşi ostenlă şi cheltuială are a face jăluitorul, de aceea, şi, hotă-

rîm, ca. tot 'după

toemâla.cea

Wîntâiii.să i.se plătâscă şi lucrul cusu-

rului podului Mogoșâei, adecă câte taleri 3 -podina şi: ursul, fiind însă
şi.'el dator de a le ciopli şi a le potrivi înțocmai..— 1815 Iunie 8.
pes
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„La ac6stă jalbă 'ce ati dat Inălţimei Tale dumne-lui mai mare bașa,

ar&țând, că în anul trecut când 's'aii: început lucrul podului Mogoş6ei,

prin contract, sa scădut și Sati tocmit; ca 'să 'i' se * plătescă de .. fieșcare podină şi urs „câte taleri'8, şi însuși să îngrijâscă a face! șanțul,

şi cu meşterii dulgheri
să cioplâscă podinile,şi să facă podul în lung,
şi că acum dumne-lui Vel Vistierul îi scade taleri unul din aședămîntulce are, deosebit cere ajutorşi deces tânjelicu boi şi 30 de salahori,

cărora să le plătâscă de tânjală câte taleri utiul pe di, şi de' salahor
arăt: Inălţimei
Tale. După, luminată: poruncă fac arătare Măriei. Tale, că cu adevărat
contractul ce'l ars așă se cuprinde şi pe: cât podini ai lucrat ! le-aii
aşedat în'lung şi, cu urşi cu tot i.s'ati plătitde către Casă, podina și
ursul, câte taleri 3, 'în urmă făcându-se 'chibzuire ca podinile să nu se
“mai pue în lung; ci în'lat, precum ai fost podul mai nainte, şi la' socot6la 'ce' din luminată poruncă aii paradosit Casa la dumnâ.lor veliţii
boeri, când s'aii şi făcut schepsis de podul Tergului-de-afară şi aii făcut
„duninâ-lor: veliţii' boeri anatora 'către Inălţimea "Ta, se vorbesce' într'aceeaşi anaforă,și pentru 'ac6sta gicând, că 'de vreme ce podul Mocâte 29 de parale; ni.se'poruricesce- să cercetez şi să

goșsei de la pârta curţi! gospod 'este să

'se“facă

îndată

și podinile

puindu-le de a''rîndul nu are mai 'mare-başa să le tocmâscă după
cum s'au urmat în anul trecut, când s'a tăcut podul în lung, şi pentru acâsta îl scade cu taleri unul din toemâla contractului ; numitul

mai mare-başa răspunde, că podinele, a nu le ciopli să le potrivâscă,
nu se pote face podul drept câ'o linie” şi trebue meşteri dulgheri să

„le lucreze .a le ciopli şi să le. potrivâscă la aşedarea lor, şi că tot una
tru. acs
darta
'rămân'că ori cum:
se! va 'păsi cu'cale de către Inălţi-

„îă face ori în lung sait în lat, plata dulgherilor. toţ aceea merge, 'pen"mea

“Ta, 'se' vă da'luminată htărârea Măriei Tale.—1815 Iunie 6.
Jicolae Trăsnea serdar,
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„De vreme, co Casa podurilor, nu. iaii îndelotnic
it: de a scuti po jă:

i

e

luitori” de, t6te, podvedile şi angariil
iar, e,.
dăjdiile. lor le-ati. „plătit, la
Vistierie, după .arătarea. ce;.ni se:faco printr'acâstă anafora, adecă nu

şi-aii săvirşit datoriile, sale pe deplin, hotărîm, dar, carşi. jăluitorii.să

nu dea pe, deplin: acâstă rămăşiţă.
de 1.200 podini, ci . să se scadă, din-

tr acâstă sumă de podini. 500, iar cele-l-alte: 700.să lo. împlinscă, pen-

tru care, şi. îţi:,poruncim orînduitule mumbaşir,. să „le. faci jăluitorilor
cuviinciosul mumbaşiret, după porunca; ce-ţi este dată; spre. a aduce
aici. suma „podinilor. de: mai.
sus arătată.—1812 Ianuarie 12... -/....:
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dat: Inălţimoi ;'Tale' lăcuitorii; de la; satul

Dâmboviţa, arătând:
că: în trecuta :răzmeriţă

au-fost

aşedaţi la Casa: podurilor.:să
;le plătâscă. dăjdiile. lor la: Vistierio,și
să-i scutâscă. de'tâto:podvedile şi 'angarelile şi 'că,: după aşedămîntul ce ait; avut cu Casa podurilor,.nu ai fost.ocrotiţi. de podvegi, şi::angarele, ci apururea s'aii supărat şi ai răspuns și 'ei cu tote cele-l-alte
sate, cari din pricina podvegilor şi a necazurilor co: ai -pătimit ne-

ocrotiţi fiind, nu numai că nu

aii putut. să facă podini, dar unii s'au

răspândit şi cei mai mulţi ati murit şi t6tă rămăşiţa:podinilor se cere
de la cei săraci ce ati mai rămas în satul lor, şi că le face mare zor

zapciul Divanului ce este orînduit mumbaşir, cu luminată porunca Mă'riei Tale co este dată la anaforaua ce am făcut Inălţimei Tale pentru:acâstă

rămăşiţă de,podini,

“să: cercetăm

și. să arătăm în

vâdând

anaforaua

ce..cu

la ra cărora

întărire este,
scris;

jalbă ni se poruncesce, că

faţă cu

următori.

Epistatul: podurilor,

fiind. luminatei: porunci

“am , adus. înaintea'.n6stră pe, dumnâ-lui Serdarul. Nicolae. Trăsnea
;Epistatul „Casei podurilor, faţă.cu jăluitorii . şi. ne arată, că adevărat

.dînşii ca să le plătâscă dăjdiile lor și să-i ocrocu nţ,
"a. avut, aşegămî
„tâscă, de:tâte.angariile.şi podvedile, dar contractul este. făcut .pe .nu-

:mele Divanului ce ai fost atunci.(care s'aii vădut şi de către. noi) şi
at venit lăcuitorii de ai, arătat la Casa podurilor
ori în.câte,rinduri

„că se; supărăde angarii şi de podvedi, până.să le sectă porunci şi: până

să mârgă înapoi, în.silă „li se „lua carăle. şi făcea ;podvedile, şi:.angariile,. iar dăjdiile tâte leai plătit la Vistierie, deosebit Ja let 1813 Decembre 9 când și-aii încheiat Casa podurilor socotela la dumne-lor
„Veliţii boeri, acest, sat Vălenii este arătat rămășiță 4.288 de podini şi
“în urmă s'au scăqut pe jumătate ertându-li-se, rămâind numai 2.144
aii și, adus 944 .podini
„de .podini ca să facă 'şi-să :le aducă,-din-care
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şi aii r&mas rămășiță bună 1.200 podini, precum și ei arată prin jalbă;
împotrivă răspunse lăcuitorii, că fiind săracă de tot ŞI cei mai mulţi Gmeni
aii murit, nici odinidră nu pot să facă. ac6stă sumă de podini, cari din

pricina

neocrotirei de

podvegqişi angarii

du-se a li se face milostivire asupra

ai rămas îngreuiaţi,

lor, ca

să

rugân-

li se erte Şi să li se

ridice mumbaşirul ce este orînduiţ asupră-le. Deci de vreme:c6 Casa

podurilor nu's'aii ţinut de aşegămîntulc6 ai avut, cu a-i ocroti d& podvedi
și 'angarii, și mai ales după 'pliroforia ce-am luat, cu. adevărat

sunt săracă şi le-ai murit:o

grămadă

d6 6Gmeni

de''năprasnica bâlă

ce ai fost, găsim cu cale a fi ertaţi şi. nesup&raţi de: vre-o

podină,şi

„mumbaşirul 'ce este în 'spinarea lor,să se. scâle să vie înapoi, iar hotărîrea cea desăvîrşită! române
de a se-Qâ de către Inălţimea Ta.! |
«„Dumiâtrașco Racoviţă Vel Vornic, Grigore "Filipescu: Vel ' Vornic,
Teodor Văcărescu: Vel Pornic,: Scarlat Grădişteanu:
Vel 'Logofet:—
1815 Decembre 23.
ui
Idem. Io Ioan Gheorghe Caragea

Voevod i gospoda: -zemle Vlahiscoie.

Ca un trebuincios ce este în adevăr.podul acesta celor ce lăcuese înimacâstă mahala, cu cale fiind anaforaua acâsta a Agici, o întărim Domnia Mea şi poruncim dumi-tale. Vel Agă, ca. după analogon. al stânjânilor:ce "va aveă fieş-care' să orînduesci, zapeiii agiesc ca să împlinâscă
banii cu analoghie, după! preţul :cu care vor tocini înșiși mahalagiii
facerea: acestui. pod: şi să se: însăreineze doi trei dintr'acești mahalagii
carii vor fi mai cinstiţi şi cu mai stare bună, ca să îngrijască pentru
facerea podului.—1815: Decembre DA
i
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„După luminată porunea Mărici Tale de la acâstă jalbă a mahalagii:
ilor: ot'sfântul Sava, prin care cor a se îndatoră coi neuniţi mahalagii,
ca să plătscă dreptul analogon'ce'i
va ajunge: pe' suma
stânjinilor
fieş-căruia, la: facerea -podului după uliţa co merge în sf. Sava: (care
pod. cu adevărat aflându-se de tot stricat vor să-l facă din noii), arăt
“Inălţimei Tale, că cu cale și primită le, este cererea: ce fac, dar soco-tesc de trebuinţă 'a fi luminată: porunca Măriei Tale cu mumbașir, să
„se. îndatoreze: pe toţi aceiă câţi 'urmâză a întră în cisla facerei acestui
„ped, ca să plătâscă dreptul analogon cei 'va ajunge pe stânjânii fieşcăruia, spre a puteă
lua sfârşit Şi fără zăbavă facerea podului, iar
„hotărîrea rămâne:la Inălţimea Ta.—1815 Noembre 17...
.
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„Idem. I& loan Gheorghe Caragea Voevod i. gospodar zemle Vlahiscoie.
După -plirotoria ce ni:se:dă printw”ăcâstă anafora de către dumnâ-
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lui: Vel-:Vistiorul,-milostiviro-făcând Domnia.Mea asupra jăluitorului
Ene: Podarul, poruncim să fio iertat.şi nesupărat de; slujbă.—181
Feb;
6
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"Intrând
iîn cercotrrea jalbei ce: ai: dat Măriei Tale, Ene de.aici, mă
pliroforisiiil, că 'jăluitorul :mai nainte: vreme: aii. fost la iorinduiala: podarilor politici Bucurescilor, şi :pentru :că:aă! cădut:i la''o: grea .bâlă,
încă din domnia: Măriei Sale, Constantin::Vodă Ipsilant, dând jalbă.de

rugăciune
-ca

să-l erte do' slujbă, după cercotaiea
ce'i s'aii- făcut atunci,

„se vedo'la mânile

sale întărire! eospod,; cu l0t:1805 Martie 10,;prin câre

îl iartă de:slujbă,
dar: pentru''că jăluitorul nu s'aii putut iîndelotnici
până! acum,! ca: să'şi înoiască 'acel'sinot, so râgă Inălţimei:'Tals::de;a
i'se 'înci:şi

de

către' Inălţimea
Ta; a căruia rugăciune
rămâne la: buna

milostivirea: Mărici “Tale,în ice chip vei voi:a:arătâă :asupră-i.:—,:1815
Noombre

21...
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Dumnâ-ta Vel Vistier, cât: pentru tăiatulşi 'adusul

Te

ed

acestor podini

ce. sunt trebuinci6se -pentru aceste poduri, ce se arată în dos, i pentru împlinirea banilor, ce: sunt .trebuincioşi
ia: plata lucrului lor, primind Domnia Mea tertipul ce mai! jos so coprinde, poruncim să se și
facă cuviinci6sele porunci cu urmare întocmai, banii însă împlininla - Casa. podurilor, să, fie.osebit, într'adins; nudu-se şi trimiţându-se
mai pentru „facerea :acestor..poduri, făr'dea. se luă; dintr înșii. măcar
în. datoria: ce,,are să-iea de la
un ban de Serdarul Nicolae Trăsnea
Casa -podurilor, iar..tăiatul-;'acestor podini să ;se, înc6pă., de ;la20: ale
viitorului Mai, până la sfîrşitul viitorului Iunie să se isprăvâscă şi căratul lor, fiind-că într'acâstă diiastimă: sunt .slobodi .lăcuitorii de ori-ce
lucru al pămîntului, şi spre a se săvîrşi atât tăiatul, cât și căratulrîntr'acâstă diastimă, poruncim să se orînduiască într'adins câte -un-boer
mumbaşir la fioş-care judeţ, unde aii a se tăiă, ca să facă mumbaşirot

atât la

" numai

tăiat, cât şi la căratul

decât

lor, şi îndată ce se va aduce podinile,

care. lucru de?se
să se înc6pă-lucrul,

va găsi

alt

cine-

vaşi de a” primi cu preţ mai jos de cât cel în dos arătat, acela să se
eta
|
însărcineze. — 1816 Aprilie 13.
e
pt
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Cu plecată anafora arătăm” Măriei Tale, că şi de s'aii. făcut podul
şi: năvălind toţi
Mogoş6ei!: din' noii, dar. fiind :cele-l-alte -poduri-stricate
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cu intrarea şi esirea pe acel pod, ai începuta se strică, iar podul Colentincişi podul: Târgului-de-afară ce sunt de mare trebuinţă, fiind-că
pe

dînsele

se cară

zaherâua

şi alte trebuinci6se

ale obştiei, s'aii dără-

pănat cu totul, în cât cu neputinţă este a mai trece cară pe el6. Deci
fiind-că estimp, prin bună economia Mărici Tale, s'ait ridicat de asupra ţărei carele şi salahorii ce se trimitea într'alți ani la lucrul cotăților în natură, r&mâind

a se răspunde

în bani, am

socotit, de se va

găsi şi de către Măria Ta cu cale, ca într'acest an, să se facă mai sus
numitele poduri, cu :mijlocul ce. arătăm :mai jos, însă să aibă l&cuitorii răgaz până la sfîrşitul lui Maiii,'ca să'şi facă arătura şi semănă-

turile câmpului, iar de la începutul lui Iunie să intre în pădure, să taie
cherestâua şi până la sfirşitul lui Iulie să so şi care aici şi să se în-

câpă lucrul podurilor, şi podinile
de la: podul Mogoşsei fiind-că sai
pus în.lung şi din pricina acâsta vedem..că se strică mai curînd, să .
se: ridice'și să se pue la podul 'Târgului-do-afară.
de-a curmezișul cu
lungul podinilor înilatul podului,
și: la podul: Mogoş6ei: să se.pue podină nouă

“iarăși cu

chipul ce dicem 'a.se

pune

la podul 'Târgului-de-

afară, care acâstă :chibzuire a facerei podurilor, am făcut'o dimpreună
cu

dumnâ-lui

Vel

Vistierul.

,

Coe

Al Ungrovlahiei Nectarie, Costandie Buzăii, Constantin Filipescu, Radu
Golescu bil Vel Ban, Grigorie Brâncoveanu, Constantin Creţulescu Vel
Ban, Barbu Văcărescu. Vornic, Dumitraşco Racoviţă Vel Vornic, Istrate Creţulescu Vel Vornic, Grigorie Filipescu Vel Vornic, 'eodor

Văcărescu Vel Vornic, Mihalache
zi ru
i

Racoviţă Vel Logofăt.

Câte podină şi urși lrebuese la

pomi

iat

ÎI

pe

a

Pai

pu

acesle trei poduri.
aa

ă

22000 la podul Tirgului-de-afară, cu urşi cu-toţ;: .
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Ea ai

i

|
|

„1850 -de la pârta din sus a Curţii: vechi până la Butuc, unde so în| ___: cepe podul Tîrgului-de-atară ;
E
e
"8250 'cusurul podului Mogosâei de la Drugănâsca pânăla pârta din

„+ .sus'a Curţii vechi;
Li
ei
"22340 pentru podul Colentinei.-:. :
-1::1400

urşi peste

tot... - IE

at,

mia
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--Cine.să facă aceste podini ?
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4588 aceste

Buzăi.
Săcueni.
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Ilfovul.
Dâmboviţa, .

judeţe numai

să le facă; făr' de plată.
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-36850':la ,stânjini, 1150 de ia pârta din sus a Curţii „vechi până la ca“pul podului Tirgului-de-afară, tot -podul'eu şanţul, stânjinul-po

“taleri 32, iar mai mare-başa cere la stânjin po taleri 35, fiind:
e
„_.că,sanţ nu are şi este să-l facă din nou.
"21600 'la 800'stânjini: din capul podului Mogos6ei până la Curtea Dom
n6scă unde. sunt puse podinele în lung şi aia se ridică şi a
„.

ti

i:

Tirgului-de-afarăîn lat.

la podul

pune

“se

a Cur“'8950''la' 350 stânjini'de la Drugănâsca până la pârta din sus
cei-l-alţi
şi:
!
800
acei'stânjeni
însă
făcut,
este
ce'nu'
“ţol'vechi,
„îi
"7. stânjini '850 sait pus' plată lucrului la stânjin:po taleri:27, dar
|

iii
i
îi 1
mai-mare-başa cere po taleri 30.
i.
:
;::
2.
îaleri
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Colentinei
4680 pentru podul
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Cine să dea aceşti bană ce sunt lrebuincioşi pentru făcutul podurilor?
„i

îmi

ai
e

miti tii scutelnică

ai ai
GO4

în

poa o5
m[+ ilili iasa 958

mii
pi

n j066
688

[e imi agp
—

e

zi

| Pi

7159
205

534
BT3

m

907

:

EEE E LIRI
Io
IRI

„4,052 îi: 3.240,
Ii
IRU RI

„iu

0
ai
357 î

569

351"

Cum'să

Ba

i

e

pri

IE ADR

:

Da

Pa

Pai
aa

ia
|

imnie:
Slam-R
+” Talomiţa
* zi a
.

958 i
Bag
„aq
"482

pi

3

slujitori

a

ostusnier,

»

N

: |

Vlaşea,

i
i.

i

i

Ă

ji

tea
„2018.
e
ital

dea

liia

DN

pa

e:

OI
DIDI

:

e

i

"Peleorman,

1 Muşeel, e 0
Argo,
„i

| tut 4 fia

acești. taleri: 66.880, îs e,

ate

i

tn

1086

|

V. A. URECHIĂ '*-:

taleri

ME

8.000
24.312
12.960
8.072

taleri

|

66.380

DR

i

cei din Curtea veche după porunca gospod.
4052 scutelnici po taleri 6; ....
3240 poslușnici:
po taleri 4; ..,
2018 slujitori po taleri 4.

ae

este

suma

| Ea

trebuinţei

53.344 se scade suma
slujitori.

13.036 lipsesc.

_ ie:

ce

a

SE i

ce se arată înapoi;

se

it

_

analoghisi

ra

a

p

pe scutelnici, posluşnici
a:

şi

aaa

Pentru aceşti bani ce lipsesc, pe urmă, de vom vedâ că li psesc, vom
socoti atunci de unde să 'se împlinâscă, şi vom arătă Măriei Tale prin
altă anafora, iar pentru acei taleri.53.344 ce se analoghisiră acum, se

vă

da luminată

porunca

Mărici 'Tale,.ca

să se împlin6scă

şi până

la

stirşițu
lunci lui l'
“Iunie să fie toţi aduşi la Sărdarul Nicolae 'Trăsnea
epistatul Casei podurilor.—1816 Aprilie 5.
i
atit
:
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SE

a
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a

a

Tdem. 3; loan, Gheorghe Caragea Voevod îi gospodar zeinle Plahiseoie.
oa

i

ze

Ra

a

i

|

i

Dumnâ-lui Vel Agă, după arătarea
ce ne: face printr'acâstă anafora,
cu cale și, de trebuinţă fiind facerea acestor poduri, poruncim dumnâlui. să îndatoreze pe, alăturaşii acestor, poduri .ca să răspungă banii
ce sunt: datori. ada. fieş-care; după cisla. ce âii făcut -S&rdarul' Nicolae
Trăsnea. — 1816, Mai 14.
e
E
E
a,
(Pecetea gpd): ci
Vel Logofăt, ...(Cod. LXAXV, pag. 28.)
Ia
i

ue

După

Prea Inălţate Dome

luminată

porunca

e

ee

Măriei

i

Tale,

Da

ce mi s'-aii dat

la anaforaua

dumnâ-lor boerii pentru. facerea a două poduri, unul, adecă co se abate
din Podul Mogoş6ei,și. merge printre hanul Grecilor și printre hanul
lui Șerban-Vodă până în podul cel noii, şi altul ce merge pe uliţa de
doftorul Caracaş spre;Curtea veche, ârăt Inălţimei Tale, că pentru cel
ce se abate din Podul Mogoș6ei mergând spre hanul Grecilor, făcân-

du-se

socotâla

de către. dumnâ-lui S&rdarul Nicolae 'Trăsnea,

pe suma

stînjinilor ce cad în partea. fieş-căruia, după poruncă am şi orînduit să

se stringă

banii pentru

săvîrşirea podului,

iar “pentru

cel.de pe uliţa

doftorului Caracaş fiind bun şi pre puţine podini lipsindu-i, s'au îndatorat mahalagiii a-l drege. Deosebit mai arăt Inălţimei Tale, că
„este trebuinţă de a'se' face încă patru poduri, adică, podul ce se începe din pârto lui Gheorghe Sachelarie şi ese în porta Carvasaralei,

ISTORIA ROMÂNILOR
i podul ce 'se începe în'pârta

E

1087

caselor Moruzdeişi ese în piaţa tîrgu-

lui, i podul ce se începe: dinipiaţă 'şi ese în' Curtea veche, şi podul'ce
se începe 'din pârta hanului:
Sf. I6n şi merge pe uliţa hanului: Grecilor şi: Stavropoleos,
fiind eu totul dără'şi
păna
stricate, înte
cât tot:
deaunu se 'întîmplă primejdii! trecătorpe!
ilor!
acolo, "pentru careşi
acestea s'au făcut socotâlă iarăși de dumnâ-lui S&rdarul Trăsnea, şi de
se va' găsi cu cale şi de către MăriaTa a.se' face, voii av luminată
poruncă 'de'a se îndatoră 'a intră în cisla acestor poduri ca să răspuriqă: banii :stînjinilor 'ce:i ajunge''pe. fieş-care la analoghie; — 1816,
Maâiu: 3,
pa
rai
Ta
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aaa
O
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veri Vel
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Idem.
I& Ioan
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Gheorghe
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* Primită. fiind. Domniei; Mele anaforaua acâsta. a dumne-lor. Veliţilor
boeri, poitincir, ca' întocmai să se facă urmare, cu atâta. numai .0osebire, ca acei lude 150 ce se îndatorâză dumnâ-lor ispravnicii judeţului
Ifov, ca să-i dea din judeţ să lipsâscă, şi dumnâ-lor epistaţii, Casei

podurilor 'să' fio:datori,, ca: să găsâscă încă alţi'atâţi lucrători eu-plată

în locul acelora şi săi facă teslim în mâna mai-mare-başei ce s'aii
însărcinat: cu-facerea acestor poduri,
şi:să aibă a. le plăti mai-marebașa, după cum;s'aii: plătit:şi anţerţ la lucrătorii. facerei “podului, iar

ceca ce va;mai: lipsi -până.la.suma tocmelei:
lor ceivori:face cu: epistaţii Casei-;podurilor,- să „li' se :plătâscă: de:la Casa podurilor 'şi pentru

ca.să;se facă podurile: bune, şi a se săviîrşi podurile riegreşit la'soro:
cul. cei „orîn luit, :poruncim să se: orînduiască:işi :acei::doi:.epistaţi. cu

câte: taleri. 50 pe lună:
'de la Casa

lucrătorilor, spre.a

podurilor, carii: să ;fie silitori asupra

se săvîrşi podurileinegreşit până la soroc, fiind cu

privighere «le-a: se-lucră podurile bine :fără a face vre-un: hatâr: lor,

iar; cu responsalbililaoa

de:;nu

vor.

fii:podurile

însărcinaţi epistaţii şi mai-mare-başii
cerea. .podurilor—1816 Iunie 18.
(Pecetea gpd.)

(Cod.
al

ste

LXAAV,
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pag. 116).
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Dome,
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jetA
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cei

o

lucrate

bine,

ai a

s'aii. însărcinat cu
ta hi

aVel.
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fi
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Logofăt,
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i După! huminată porunca: Măriei Tate,
de la acâstă anatora, a Serda.
rului -Nicolâe “T'răsnea, epistatul Casei podurilor, cum că s'aii găsit unul
de's6 încarcă 'cu tot
lucrul celor. trei poduri ce sunt să se facă, şi cere
,

de. stânjen, po; taleri 27 i pentru. ;al
pontru'-podul'“Târgiilui-de-afară.

Mogoş6ei.'po taleri 24 şi pentrual Colentinei. po taleri 20, am făcuț

chibzuire! şi' pentru înlesnire, ca să sc:pâtă isprăvi câte trele podurile
la. sfirşitul lui, Septembre, s'aii încărcat, doi inşi.cu facerea .a-.
până'
cestor poduri,; âdecă pitarul Niculi. proin, mai-matre-bașa, şi, Paraschiv,

ce este acum mai-mare-başa, care aii dat şi zapis. la. ;Casa podurilor
precum se''va ved6 de către Măria Ta. Ci să fie luminată porunca
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Măriei Tale către dumnâ-lui Vel Vornicul al politiei, ca să dea pe tâtă
săptămâna. câte 20 ae tânjeli cu câte doi. boi i cu omul lor la facere
podului; Mogoş6ei: şi al Tirgului-de-atară, i. dumnâ-lui Vel Armaşul să
dea câte 20 de vinovaţi de la puşcărie, ;Şi dumnâ-lor ispravnicii de
Ilfov câte 50 de salahori. a căror plată să o, răspunqă mai sus numiții
mai-mare-başi din. banii toemelilor,.se li ce dati, de..la Casă, după
cum sait plătit;şi anţerț la facerea podului. Mogoş6ei, şi pentrn ca

să se facă podurile' bune, iar; nu cum .s'aii făcut altă. dată, bine ar fi
să se orînduiască şi doi epistaţi cu câte, taleri 50. pe lună
de la casa
podurilor,
unul la podul Mogoș6âi şi altul la podul Tirgului-de-afară,
ca să fie napristan asupra lucrătorilor şi silitori spre săvîrşire a se
isprăvi podurile negreşit până la soroc, Şi când nu vor fi podurile
lucrate bine, acei epistaţi să aibăa r&spunde, iar hotărîrea rămâne
la Măria Ta.—1816 Iunie 19,
|
Radu. Goleseu Vel Ban, Dumitrache Racoviţă Vel Vornic, Teodor

Văcărescu Vel vornic,
lescu Vel Logofă.:: .

Mihalache Racoviţă Vet. Logofct, Iordache Goe
Ia
e

Zdem., 18, Ion. Cheorghe
pa
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a
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Caragea
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Voevod îi gospodar zemle Vlahiscoie.
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a
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--: Primită fiind Domniei Mele acestă anaforaa părinţilor -Arhierei și
a dumnâ-lor

boerilor, o întărim Domnia Mea şi poruncim dumnâ-tale
Vel: Vornic
.al. politiei, că. fără:de altă Zăbavă, să îndatorezi pe acei
mahalagii
de a 'astupă negreșit, în sorocul. de mai. jos. arătat, 'acele
batacuri bine 'şi cu temeiiă, iar un precum obicinuese de. a aruncă numai
de o cam-dată Greși-ce :tufă sai :gunoiii şi apoi după.ce încep ploi-și
se calcă acele dresuri de carăle trecătorilor, rămân iarăși găuri şi batacu
ri,;
cărora
:.mahalagi
:ii

să li ar&te

şi acâsta, că de:nu

vor urmă

a
_le.astupă bine şi cu temeiă în -sor'ceocul
's'ait dis, să scie că vom da
poruncă de.li se vor tăiă curţile și grădinile pentru deschiderea dru-

mul
ui,
— 1816
Octombre
(Pecotea gpd.)

"Prea!
Cu

plecată

25. ...

ii
ii

mălţate Domne,
anafora

arătăm

a

i Vel Logofăt,

:

să

.
Măriek

Tale, că la multe

locuri prin ma-

halalele politiei sunt batacuri şi nordie grele, de nu pot trece Gmenii
cu earăle, de a răzbi, ca să intre în politie, Şi din pricina aceea năvălesc 'toţi de' âmblă pe podurile
cele mari, din eare:pricină.nu puţină
„măcinarese face acestor 'poduri' domnesci,ci să fie luminată poruncă
Măriei Tale către dumnâ-lui Vel Vornicu al politiei, ca să mârgă însuși
dumnd-lui în 'faţa locului, pe unde sunt aceste batacuri și să îndatoreze

pe' mahalagii, casă astupe cu tufe şi' cu 'moloz ori gunoiii tâte batacurile

co răzbescşi ies în podurile cele mari, orînduind și mumbașir asupra lor, ca până-la 10 'ale lunei ' Octombre fieș-care mahalagii 'să'şi

astupe batacul săi, fiind sciut Măriei Tale, că de vor iurdisi t6te: cavăle: ce: âmblă pe aceste poduri, se prăpădese şi acestea
în trei pâtru
: It
a DI IEI EDD e
ea
e

-

a

.
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ani şi rămâne politia de tot făr'de, poduri, ne mai fiind
a se
mai face, neaflându-se păduri destoinice de acâstă trâbă, mijloc.
arătând
u-se
mahalagiilor, că de nu vor isprăvi batacurile până la“soroc,
să „scie
că li se vor tăiă curţile şi grădinile pentru deschiderea drumului.
1816

Octombre

30.

Aeciarie Jitropolit,

Jsaae

Ralet

Filipescu,

Vel Vornic,

Constantin

.

i

Episcop Buz,
Dumitraşcu

Caliarhi

Vornic,

Constantin

Racoviţă
Nestor

.

Creţulescu,
Vel Ban,

Vel: Vornic,
Claicer.

Grigorie

*

Idem.—Jâ Ioan Gheorghe Caragea Voevod. gospodar zemle Vlahiscoie.
Cu cale fiind anaforaua acâsta a părinţilor arhierei şi. a dumnâ-lor

veliţilor

boeri, o întărim Domnia Mea şi poruncim dumnâ-tale Vel Spă-

tare, ca împreună cu dumnâ-lui Vel Vornic al Obştirilor i cu dumnâ-lui
Vel Vornicul al politiei, să îngrijiţi spre a se pune în lucrare şi a se

săvirși negreșit până la 15 ale viitorului Martie, cuprinderda atâta
anaforalci dumnâ-lor veliţilor boeri ot let 1816'Decembre 7, prin orînduiţi boeri Stolnicul Stănescu şi Serdarul Hafta,.ce “sunt arătaţi într'aceeaşi anafora a dumnâ-lui Vel Spătarul, cu urmare întru tote
întocmai, pentru care poruncim și dumnâ-vâstră Ispravnicilor din sud
Ilfov, să daţi ori-ce ajutor va îi de trebuinţă, spre săvîrşirea acestei
porunci.—1818 Ianuar 4..
E
|
|
(Pecetea gpd.)..
a
Vel Logoitt.

(Cod. LXAATĂ,

pag. 217).

i

e

Prea Inăilţate Domue,
După luminată porunca Măriei Tale,. am, văqut arătarea ce' face
dumnâ-lui Vel Spătarul printr'ac6stă anatora, pentru:a se lărgi drumurile ce sunt de la capul podurilor celor mari ale politică Bucures-

cilor înainte până es din rândul caselor şi a se face pleter pentru tămăduirea grelelor norâe, ce se fac acolo, şi cu bună orânduială este
chibzuirea dumnâ-lui, pentru care şi noi prin obştâscă anafora ara fost
arătat Inălţimei Tale, încă din 16t 1816 Decembre, că se cuvine să se
deschigă uliţe largi ca de 20 de. stânjeni, fără a se socoți să se apere
curți, grădini şi alte cuprinsuri, căci acelea ce cad în linia drumurilor

aii a se tăia ca să so lărgâscă ulițele, a nu se face norâe şianu pătimi norodul, cumşi hotarele vechi ale politiei să se al6gă
şi, vedem:
că sait întărit: acea anafora şi de către Inălţimea Ta, dar în lucrare
până acum nu s'a pus. Deci se va da luminată porunca .Măriei Tale
do izn6vă, ca să se pue în lucrare atât anaforaua nOstră, cât şi anăforaua dumnâ-lui Vel Spătarul, fiind cu orînduială spre folosulși trebuinţa obştiei, iar hotărîrea: cea desăvârşită răinâne a se face d6 cătrâ

Măria

Ta.—1818

Fovruar 1. .

|

NE

_

,

au

Al. Ungrovlahiei Nectarie, Costandie Buze, Dumitrache Racoviţă
Vel Vornic, Constantin Bălăceanu Vel Logofit,: Iordache Slătineanu .
Vel Vornic |
Vel Vornic, Constantin Dudescu Vel Vornic, „Jon Ştirbei pi.
:.
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Idem.—1ă loan Gheorghe Caragea
"Primită

fiind acâstă

anafora

Voevod i gospodar zemle Viahiscoie.

a dumnâ-lor

veliţilor boeri,

o

întărim

Domnia Mea şi poruncim dumnâ-vâstră boerilor, ce pe anume sunteți
artăaţi mai jos într'acâstă anatora, ca cu toţii împreună mergând acolo
în faţa locului, să o puneţi în lucrare întru tâte întocmai, precum în
dos

se

arată.—1818

Martie

9.

(Cod. LĂAXIĂ, pag. 282.)
Prea

Inăljate

Domne,

După luminată poruncă ce ni se dă la alăturata anafora, ce ai făcut Măriei 'Tale dumnâ-lui Vel Spătarul și dumnâ-lui Vel Vornicul al Obştirilor, cum

că mergând

acum

de

ocamdată

dimpreună

cu

Stolnicul

Stănescu i cu Serdarul Hafta şi cu Serdarul Trăsnea la capul podului
Calicilor pentru deschiderea drumului și tămăduirea norselor, aii chib-

zuit pe unde să se facă deschiderea tăindu-se case şi garduri ce sunt
în linia drumului

şi că de

a se face

pletere

trebuesc ca la 2.500 cară,

însă două părţi tufă și vlăjari și a treia parte nisip şi pae, şi deosebit cel puţin 100 de salahori, să lucreze până se va isprăvi aceste
pletere

pentru

drumul

Craiovei

şi al Pitescilor

podurile

ce-sunt

şi al Spirei ce âmblă

pe podul Calicilor, găsind cu cale ca acâstă angarie să se facă
de locuitorii ot sud Ilfov birnici, scutelnici şi tâte breslele fără oscbire, la care fiind-că ni se poruncesce de Măria Ta că se facem
cuviinci6sa cercetare și chibzuire şi să arătăm Măriei Tale, în scris,
nu lipsim a arătă Inălţimei Tale, că datoria locuitorilor de afară din
judeţe este -.numai pentru cele patru poduri Domnescă din lăuntrul

politiei,

a aduce

trebuinci6se

la. facerea lor,

precum aşa s'aii obicinuit din vechime, iar norâele de prin mahalalele
a mabhalagiiior de acolo, datorie este să le astupe şi să le tămăduâscă,
ori cu pod sait cu pletere, cu cât mai vârtos cele din afara politiei,
unde mai nainte eră loc slobod câmp şi făcându-și unii alţii case şi
vii, aii strâmtorat drumul şi din pricina acâsta s'au făcut grele norse,
unde do se 'vor face plettre la câte patru căpătâiurile podurilor, urmâ6ză să mârgă 10.000 de cară de tufă, vlăjari şi paie şi 4—500 salahori să lucreze multă vreme şi apoipe tot anul să se drâgă fiind-că
se strică,-cu care
obiceoiii noi, care

acâsta se face o mare zmăcinare lăcuitorilor și un
altă dată n'aii mai fost. Ci fiind-că acestea nu sunt

în cuprinsul politiei, ci afară din hotarăle ei, făcute pentru destătarea
lor, spro vătămarea politiei cu strîmt6rea drumului şi pricinuirea noroelor, în vreme ce. locuri de vii și de pometuri, sunt îndestule mai
pe departe: de politic, de aceea nu putem îndatoră pe lScuitorii de
afară de.la sud Ilfov "precum dice dumnâ-lor mai sus numiții
acâstă podvadă, care este datorie chiar a acelora ce aii strîmtorat
Ci găsim cu cale să. fie luminată porunca Măriei Tale, către
lui Biv Vel Banul Grigorie Ghica i dumnâ-lui Vel Vistierul

boeri la
drumul.
dumnâBarbu

Văcărescu şi dumnâ-lui Vel Logofătul Constantin Bălăcânu, ca dim“preună cu dumnâ-lui Vel Spătarul i dumnâ-lui Vel Vornic al Obştiri-
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lor, mergândla capul podulni Calicilor,
chibzuiască pe unde este
mai cu înlesnire să s6 deschiqă drum noi săpână
la marginea unde ese
din rîndul caselor şi al îngrădişurilor și
acâstă chibzuire să li se dea
către Măria Ta plirecsusiotită, ca să o pue în
lucrare tăindu-se case,
vii, pometuri şi-ori-co garduri vor căd6 în linia
drumului noii ce este
a

se deschide spre a nu stă domnâsca Mărioi
Tal6 politie făcută muhaşarea din pricina norselor şi de nu se.va
put pe linie drâptă a se
face acest drum să fie Şi strîmbă, numai ca
să se facă înlesnire 1%cuitorilor, ce es şi intră în politie, făcându-se
asemenea urmare şi la
căpătâile celor-lalte trei poduri, Şerban-Vodă,
TYârgul-de-afară şi al
Mogoș6ei, iar hotărîrea cea desăvârșită rămâ
ne a se face de către

Măria

Ta. — 1818 Martie 8.

_ „Dumitrașco
“fet,

Constantin

Racoviţă

Ioan Stivbeiii Ve!
Rali Vel Logofet.

Idem.—1&

Vel. Vornic,

Dudescu

Vel

Vornic,
i

Vornic,

Alezandru

Ioan Gheorghe Caragea

Dumnâ-ta

Constantin

Bălăcenu

Iordache Siătineanu

Vel. LogoVel. Vornic,

Ghica Pel Logofet,
a
E

Grigorie
ia

Voevod i gospodar zemle Plahiscoie.

Biv Vel S&rdare Nicolae Trăsnea,. Epistatule al Casci po-

durilor, fiind-că am luat Domnia Mea pliroforie, că podul Calicilor ce
merge de la pârta din sus a Curţii celei vechi şi până la Dîmbovicira, este astupat şi forte stricat, în cât cu neputinţă este de a mai

umblă

pe acolo, butcă şi cară, de aceea poruncim, ca îndată după pri-

mirea acestui Domnescul Nostru pitac. numai decât să pui Gmeni a.des
tupă şanţul acestui pod de la Dîmboviţa şi până la Dimbovieidra, ş
curăţindu-se, să se așşede podinile iarăși la. loc, şi apoi pe unde va,fi

stricat, să se și: meremetisâscă
— 1818, Mart 23.
(Pecetea apd.)
a

N

(Cod. LĂXĂVII,

Vel Logoiăt.

fila 68»)

Zdem. 16 Ioan Gheorghe
Cinstite

cu din podine vechi; tolco pisah; gpd
Mă
d
|
i
aaa

Caragea

şi credincios

boerule

Voevod i gospodar.

zemle Vlahscoic.

al Domniei Mele, dumnâ-ta

Vel „Spă-

călătorilor Și primejdie, de

aceea po-

tare, fiind-că podul de la uliţa
ce se numesce a tabacilor (care.
se începe de la casa Răhtivanului înainte) s'aii dărăpănatcu totul, și din:
ir'acâsta

se

dă

mare

zăticnire

runcim dumnâ-vâstră, ca îndată după primirea acestui, Domnesc. al
Nostru pitac, să orînduesci pe Paharnicul Nicolae Trăsnea Epistatul
Casei

podurilor,

ca mergând în faţa locului, să facă mesurătâre acelui

pod stricat şi socotâlă

care

duesci

şi analoghisindu-o
apoi

dumnâ-ta

de cheltuialace trebuosce pentru: facerea
pe vecinii

un

zapciii

lui,

alăturaşi ai numitului pod,.să :orîn-

spătărosc

vrednic, ca făr de altă

ză-
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bavă, să împlinesci aceştă bani dela numiții vecini ai podului și să-i
facă teslim la paharnicu Trăsnea, ca să pue în lucrare facerea acelui
pod ; tolco pisah gpd. — 1818, August 1..
|
(Pecetea spd.)
aa
|
:
|
Vel Logofăt.
(Cod. LAXAVII, fla 87.)
a
a

An,

Q—I8

e

Pe

Ican

DI

acâstă

nerămâind

Gheorghe Caragea Voevod îi gospodar zemle

alăturată

Vlahiseoie.

anafora

e

a dumnâ-lui Vel Dvornicului de politie,

odihniţi mahalagii de aici din Bucuresci, după moşia dum:

n6-ei Dvornicesei Catincăi Balş,-zapciul cel orînduit, dumnălui Vel
Hatman al divanului,:i-aii înfăţişat la Dian: înaintea Domniei' Mele

cu dumnâ-ei Dvornicâsa Caterina Balş, prin':vechil al II 'armaş Manolache Haciu, unde prin apelaţiace ne-ai dat numiții -lăcuitori, cerea
a nu

fi şi ci supuşi

la aceeași plată'ce

sunt

îndatoraţi.

mahalagii

cei

după moşia dumnâ-lui Logoittului Grigore. Ghica, ci să li se urmeze
vechiul obicei, precum şi până acum li s'aii urmat,în vreme ce şi
de sunt lăcuitori pe acestă moşie a dumnâ-ci, dar neavând pădure
sunt siliți a merge la alte păduri străine,ca să-şi taie lemneși trebuinci6sa cherestea pentru casele lor, 'cu plată către stăpânii acelor
moșii, şi către acâsta mai adăogară gicând şi răposatul Dvornicul
Badea

Ştirbeiii,

socrul

satului Alexandru
cei,

Vodă

dumnâ-ei

Dvornicesei în gilele

Domniei

-răpo-

Ipsilant, sar fi sculat să le strice acest obi-

iarăși cu cereri
.mai -mari,

şi n'a

fost îngăduit de Măria

Sa,

ci

aii poruncit să rămâe precum au fost din vechime, cărora 'cerându-l6
să ne arăte acea poruncă a numitului r&posat Domn ; răspunseră, că
nu: s'au făcut în scris, le-am

cerut

apoi, să ne arăte

de aii vre-un ose-

bit aşegămînt în scris cu stăpânul moşiei, şi răspunseră, că ai avut
acest fel de așegămînt, dar fiind dat în păstrare -la alții din ei cari
au murit de năprasnica b6âlă a ciumei s'ar fi perdut, a cărora pricinuire se cunoscu, deşartăşi .neprimită, în vremeice de âr fi:avut acest fel de aşegămînt şi de ai murit măcar aceia la cari dic că se
află aşedămîntul, dar lucrurile şi lăgile lor nu aii murit, ci trebuia să

se găs6scă pe urma lor, şi. aşă neavând numiții nici vre-o poruncă
Domnescă, nici vre-un aședămînt de la stăpânul moşiei, Domnia Mea
într'alt chip nu putem să hotărim, ci întocmai după pravilnicâsca

condică

și după

Obştescul

obiceiii al pămîntului,

să fie următori

ase-

menea, precum am hotărît şi pricina ce aii avut-o dumnâ-lui Logofătul Grigore. Ghica cu lăcuitorii după 'moșia dumnâ-sale Colentina,
cari sunt asemenea lăcuitori ca şi ei, şi vecini cu mahalalele lor,-

iar pricinuirea lor, co se 'arată mai sus, că nu ar fi având pădure po
moşia dumnâ-ei Dvornicâsa, acâsta nu le. este de.nici un “ajutor, fiind

că în pravilnicâsca condică nu se face. vre-o acest fel de osebire pentru lăcuitorii. cei.ce lOcuesc pe moșii cari nu ati păduri,
'ca să clăcuiască mai puţine dile, ci toţi de obște şi de-va fi pădure pe acea moşie *
sai de. nu, sunt datori a clăcui stăpânului moşiei câte 12 qile pe an, pre-

.
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fie următori, Şi lor de

li se

pare mult, să mârgă la stăpâna moşiei să o râge-şi de va voi să-i
lase, mai.pe puţin, rămâne în. norocul lor, iar Domnia Mea nu putem

a o.îndatoră
la acâsta, afară: numai de Ivan Scutelnicul din mahalaua Iancului, „ce are aședămînt în scris de la răposatul Dvornic Cons:
tantin Ştirbeii soţul dumnâ-ei.. Dvornicesei, care nu fu tăgăduit nică
de

vechil,. acela. are a-şi av6

urmarea

sa întocmai,

iar vinulși rachiul

nimenea din ci să.nu fie. volnic a vinde, afară numai din stăpâna
moşiei și când stăpâna nu va aveă vin ori rachiii ca să vîndă, atunci

- să. morgă să se învoâscă cu dumnâ-ei,şi după învoiala ce vor face
să fie volnici a vinde; iar aşegămîntul ce ait făcut-cu unii din ci

arendaşii moșiei, fiind fără 'scire şi voia. stăpânei moșiei, hotărim să
. rămâe neţinut în s6mă și să le întârcă înapoi şi banii ce le-ai luat
ruștet. Drept aceea poruncim dumi-tale Vel Dvornică al: politiei;să
îndatorezi. pe lbcuitorii mahalalelor, ca de acum: înainte să-fie urmă:

tori întru t6te 'întocmai precum: se cuprinde mai sus.—1814: Iulie 4.
:

„. (Pecetea gpd.) * *

a

(Cod. LXXIX, pag. 31)...

A

“Vel Logofăt.

---

E Prea. Inăljate Domn,
După

jalba ce ai dat Inălţimei Tale dumnâ-ei Catinca Balş pentru

lăcuitorii ce l&cuesc pe moşia dumnâ-ei Fundenii, din sud Ilfov, făcându-și aliș-verişul lor cu vîndare de vin şi rachiii, nu se supun a daobicinuita clacă, fără. numai plătesc parale dece pe an, şi se râgă ai
se face îndestulare după obiceiul pămîntului şi după cum se urmâză
şi de l&cuitorii ce lăcuesc pe moşia dumnâ-lui Logofătului Grigorie Ghica
care .moșşie se vecinesce cu moşia dumnâ-ei, pentru care ni se poruncesce de către Măria Ta, ca să cercetez pricina, şi ori să-i îndatorezi
a fi următori întocmai după. pravilnicâsa condică, sait de vor dice că
aii vre-un cuvînt de împotrivire, să-și facă apelaţie către Inălţimea Ta;

după
din

poruncă următor

trei mahalale

și Oborul
partea

fiind întocmai,am dus la Vornicie pe lăcuitorii

ce:se

află

pe acâstă moșie, adecă Panteleimon, Iancu

vechiii, faţă fiind şi al II armaş Manolache Haciu, vechil din

dumnâ-ei

Catincăi

Balş, cărora

ar&tându-le mai întâi luminată

porunca Măriei Tale, i-am întrebat ce .aii a răspunde ? şi toți cu un
glas -aii' răspuns, că: din vechime
ai avut obicei, ca să plătâscă câie
parale 15
este după

de casă pentru chiria locului, cu cuvînt că acestă moşie nu
cum sunt moşiile după afară, pe care să aibă loc de păşune

„pentru hrana vitelor, nică padure să taie lemne

de foc pentru

a lor

-trebuinţă, dar cu tâte acestea vădând ei însuși că tâte lucrurile sati
înălţat la.preț, primesc şi ei de a lor. bună voie ca să îmmulţâscă chiria locului şi:să plătâscă toţi de o potrivă şi, deosebire de t6tă „casa
câte taleri 2.pe au, care acesta a lor provlimă nu pste fi vrednică şi
destoinică a se apără desăvirşit şi a se depărtă de dreptăţile şi obi" cinuitele adeturi ale moșiilor, cari sunt alcătuite şi prin pravilnicâsea

conâică, mai ales neavând în scris sineţ la mâna lor de la ștăpânul
«

1094.
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moşiei de aşegămînt, ca să plătâscă numai câte.parale 15 pe an, şi
ne-înduplecându-se

a fi următori întoemai -praviluiceşeei condici şi pe

de altă parte neremâind odihnit la disele lor nică numitul

vechi! -al

dumnâ-ei Catincăi. Balș, rămâne a se hotări de către Inălţimea Ta după
cum. se va găsi cu cale, afară însă din Ivan Scutelnicu ot mahalaua
Tancul, la a căruia mână s'au vedut adeverinţa răposatului Vornic
Constantin Ştirbeiii stăpânul moşiei, scrisă de la let 1801 Iulie 20, prin
care i se dă voie să facă clacă pe moşie şi să plătâscă chirie pe an
de pogon câte taleri doi şi jumătate, cars acest aşegămînt fiind în scris,
urmâză după pravilă a se păzi întocmai şi nestrămutat, plătind însă
numitul chiria pe tot anul, după cum în adeverinţa răposatului arată ;
către acâsta s'au arătat unuii dintraceşti lăcuitori ale cărora nume s'ail în-

semnat mai jos, că aii dat lui Vasile jimblarul, ce ţine acestă moșie în arendă, de pogon câte taleri 60 ruşiet, ca să lo deă voie să-și facă case pe
moșşio şi, osebit să plătâscă și câte taleri 3 decasă pe an stăpânei
moşici pentru chiria locului; aii r&spuns orînduitul vechil, că acâstă
urmarea arendașului este făr' de scirea stăpânei moşiei, şi întrebându-se
numitul arendaş nu ati tăgăduit, gicând că cu adevărat le-ati luat câte
taleri 60; dintr'acâsta dar se cunâsce, că acâstă urmare cu catahrisis

ai făcut arendașul adecă ca să deă pe an câte taleri 3 pentru chiria
locului, nefiind cu voia stăpânei moşiei, nu este primită şi rămîne a se
hotări de către Inălţimea Ta, după cum. se va hotări şi cu. cei-l-alţi.
S'au

făcut cercetare

şi pentru

vîngarea

vinului

şi a rachiului

şi s'ait

dovedit, că acâstă vîndare se urmâză cu învoiala arendaşului, plătind
obicinuitul

avaet,

care

acâstă vîndare

fiind cu învoială şi cu plată de

avaet, este slobodă, nepricinuind stricăciune
saii pagubă
şiei, şi, cea desăvirşită

Ta. —

1814 Iulie 29.

Aloxandru

hotărire

Nenciulescu,

rămâne a se faca

Vornic, Ene

Grecu

ot mahalaua

sile Grecu, ot tam, Marin Brat Negoiţă, ot tam,
ot tam,

Ganciul

sudit rusesc, ot tam,

„ Precupeţu, ot tam,- Tudor Dârstoreanu
sudit rusesc,

ot tam, Voicu

Ianache,

Tănase

Canta

ot tam,

stăpânei mo-

de către

Înălţimea
Iancu,

Negoiţă Brat

ipac, ot

ragiă,
Tănase

Va-

Marin,

tam,. Ianache

ot tam,

Hristea

sudit nemţesc, ot

tam, Ioniţă al Grosei, ot tam, Hagi Trifan, ot tam, 13 de la vornicia
olitiei.
|
Aneza Q bis. Iă Ioan
i.

Gheorghe Caragea
“Viahiscoie.

Voevod.î
:

gospodar

zemle

“Cu cale fiind -anaforaua acâsta a d-lui Vel Logofătu de ţâra de sus,
o întărim Domnia Mea și poruncim tuturor mahalagiilor, ce aveţi case:
şi. alte sădiri pe moşia acestii mânăstiri, ca asupra

vîngărilor

şi dănii-

lor ce veţi face, să fiţi datori a da de scire şi a vă arătă cu acele zapise la egumenul mănăstirei stăpân al locului, spre a se adeveri de
egumen după cuviinţă. — 1814 August 28,
|
(Pecetea gpd.)
|
Vel Logoi&ţ
(Cod. LXXIX, pag. 253).
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Prea Inalţate Dâmne,
După luminată

porunca

Inălţimei Tale, ce ni se dă la acâstă jalbă

a cuviosului

'Leodosie egumen

tare,

că

văguiii

în unele

cererea

din mahalalele

sf. mănăstiri Radu-Vodă, făcând cerce-

egumenului

este

pentru

Bucurescilor pe pămîntul

cei ce

sunt

l&cuitori

mOnăstirei, că fac

vîndări şi dănii pe case i acareturi de la unii alţii, fără de a venicu
zapisele lor la mOnăstire ca să se adevereze şi de egumen, după orînduială, spre a cun6sce pe mănăstire, de stăpână -pămîntului şi ca să
scie de unde să edră chiria, cerând luminată porunca Măriei Tale către mahalagii, ca cei ce vor face vîndări sait dănii să fie prin scirea
moănăstirei arătând că osebit este şi hotărire domnâscă prin judecată şi pentru acest fel de madea şi pentru altele, dar la acost fel de
cerero îmi arătă şi o jalbă a egumenului mânăstirei Mihaiu-Vodă, cu
poruncă sub pecete domnâscă, de la let 1794 Iulie 18, a Măriei Sale
Alexandru Vodă Moruz, poruncind tuturor mahalagiilor, ce sunt şedă-

tori po pămîntul mănăstirei, ca vîngările ce fac mahalagiii de case
şi de nămestii do la o mână la alta,să fie prin scirea egumenului, fiind
cuviinci6să, găsesc cu cale, ca să se deă acâstă luminată poruncă, po-

runcitâro să fie datori a merge cu zapisele lor la mănăstire, ca să se.
adoveroze şi de egumen şi rămâne la luminată porunca Măriei Tale.

—

1814 August 18.
Vel Logofet Iordache Filipescu.

Asemenea

cerere

anafora

a Logofeţiei

aii făcut şi Anania

cu asemenea

egumenul

mânăstirei

întărire la asemenea

sf. Spiridon

vechii

.
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luarea socotelilor mănăstire Arnota i Govora...
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215—216
cu
216—217
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„ e» 218—220
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perilavi .. |...
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o on e a ee 223—224
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.. . . .. . d ce. e e 224—226
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„226—927
. ... ........
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928. —929
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.
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229-280
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.
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.
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233
...... .
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Cartea mănăstirei
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. . . ..

. . . . cc...
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eee eee
e eee

234
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a.. -. „ 285—236
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.
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.
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243
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...:...
.
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i
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:
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se . .
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e
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i ea se 244-245
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se fac
ce
jbilciurile
a
de
vama
pentru
Hrisovul mănăstirei Slobogia
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Cartea schitului Fusea din Dâmboviţa, tot pentru milă. .......
Pitac prin care se ordonă darea înprimire'a arhimandritului Plumbuițenu, tot cuprinsul mănăstirei Cotroceni. .. ....
. e e
Anaforaoa cerând: Domnitorului acordarea de mili și privileg
ii pentru
arhimandritul proin' Hurezanu, de la schitul Fedeleșoiu
sud: Argeş ..
Pitacul ordonând cumpărătorului de vâmi să plătâscă mănăsir
ei Duşco
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.
Hrisovul: șc6lei elinesci de la Trapenzunda pentru taleri
200 de la ocnă

şi taleri 200 de la: Carvasaraoade vămi

Hrisovul
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249
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252
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- “Viforita pentru mila de sarocce are .-....

Cartea de întărire a lui Stratonie, ca epitrop
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218—249
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schitului Fusea -penrtu mila de sare ce are:
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216—247
:
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253
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254

Cartea preoţilor ce se află slujind la biserica domnâsc
ă ot Caracal, de
apărare și:de scutâlă pe drepte bucatele lor ...;..,
pete a

„Cartea dumnâ-lui

Biv Vel Căminarul Nicolae

Văcărescu

pentru .doui

;

preofăti-un ceteţ, scutiţi,
de la biserica de peapa Colentinei. ....
Hrisovulce s'a dat ca înălbitul cerei albe şi vîngarea
lumînărilor fă-

cute să aparţie numai metohului episcopiei. Râmnie

|
985
,

255
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Pitac relativ la luarea socotelilor mănăstirei Cotroceni
. . ea
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m&năstirei Cotroceni pe
un trimes
de la Sf. Munte şi numirea unui alt egumen 'ales
de dom-,
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Intărirea ce s'a dat la anaforaoa
"s'a făcut
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cerând pe Justina: proin.stariță:
Act relativ la plângerea unui preot
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taleri
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Gliceriei.

e oa

a a a 259-002
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Viforita, ..
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+ 203—205
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Hotărîrea
lui Vodă relativ la o învoială între două stariţe pentru
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neguţătorilor.
E

;

Intărirea

-

ce

s'a
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tr'un-lemn și la schitul Surpatele din sud Vilcea.

...,...
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.
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“părintelui Stratonichie chir Ionichie în
tOtă : vi&ţa la biserica Creţulesci de aici și la altă biserică din sud Olt
după moşia Plăvicenii.
" Jalba archiereului Epamie chir Filaret de
la: mănăstirea Câmpulung
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și deschid prăvălii la
Jiua Sf. Ilie Proorocul. ............. Pee
e
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uşurare de datorie ale m&-
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Pitacul către mănăstirea Cotrocenilor relativ Ia o datorie ce ar fi având
acâsta: către” generalul: şi caval, Sturza şi caval..Manu
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mănăstirea
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278
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Hrisov relativ la răpirile săvîrşite de preoţii mănăstirei Radului-Vodă 280—281
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289—290
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proprietăţi ale mănăstirei Cotroceni pentru scăparea acesteia de datorii 292—329
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Ă
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„3.
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. , . . 306—307
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„mănăstirilor ce le:ait făcut să nu se ţie în sâmă., ..,... . . ....
"Cartea preoţilor de la .biserica domnâscă de la Pitesci, pentru. scutâlă
+ Hrisovul. schitului maicelor de la Başicov sud Argeş de milele ce are
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„2 Pitac prin care 'se orînduesce episcopul Argeş. şi postelnicul. Costache:
Vlahuţ epitropi. la mănăstirea Cotroceni îm
me eeeoeeaa
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+ Orînduirea de egumen şi ponturile mănăstire Râncăciovul
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SE » Intărirea ce€ a dat Vodă monăstirei
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Până acum bune pe sâma sa .
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e

3212323

... * a2ă--a24

Cişmelei metohului moniăştirei. Eca-, i
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ame ai î 335—3826
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ese 326828

Tismana din sud

ia

ae ne 9567831

ilie
”Pitae „către „episcopul Argeş, „pentru a, arăta. pliroforie, citată,
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Voie acordată. Evreilor. de a-și face sinagogă . ...
p”

a ct.

+ 832—833

„Pitac către mitropolit pentru a da nizam preoţilor, ca ce 6meni streini
şi săraci vor muri prin mahala sâi prin târg să se îngrâpe cu chel-.

tuiala
de la cutia acei biserică...
Hrisovul

mănăstirei

Tristetitele

...

. . . cc

de la Moldova,

de

vama Focșanilor cari să'i dea cu pecetluit.
Cap. IV.— Şedla şi cultura publică sub Caragea
ir

. . i se

„Pitacul
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organisarea lor

1812

...

..

relativ

. ..
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„333

taleri 150, milă din

. ... . . . . ....
. . i... . . . ...

cercetarea

cc...
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teo...
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.. 388 334
..
335

şeslelor
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Reînoirea hrisovului în decemere 1812, dat de: FAlosandru Ipsilant
privire la veniturile. şi iraturile oclelor. ........c.. sseneeee

Pitacul prin care se înfiinţeză o nouă epitropie a şeâlei superidre din
Craiova: . .... se coco mo o coco... [ntre
e moca ee ee
: „Aprobarea

din

1 anuar

"1813, dată de

domnitor

anatoralei

335

cu".
ki

lui

835

896

Gr.

Brâncovânu şi Nestor pentru reorganisarea şcâlelor. din ţeară. . . 336-—337
Aprobarea din 2 Ianuar 1813 a anaforalei prin care se cisluesce asupra
mănăstirilor

banii

trebuincioşi

şeâlelor..

.

. sc...

ere

e

837—938

Orînduirea lui Nestor de a încasa banii destinaţi şcâlelor . în eea
111888
: Mitropolia se opune a plăti .taleri 8.446 'datoriţi cutiei șcâlelor.. . . . . .
339
„Hrisovul din 1813 relativ la şedlele din Craiova şi în special la fundațiunea

Obedeanu.

..

..

cc...

Un hrisov din Martie 1813 relativ la

şcâla

cn...

româno- „slavonă. de

.,

Gheorghe..... ... cc... în. [ . cc oro. . ... ..
... go..
“Hrisov de mili şi privilegii acordat dascălilor de la acâstă şeâlă, ...

Un act dovedind existenţa orfanotrofici dintBucuresci . . .
" Sporirea lefilor dascălilor români de la.şedla Sf. Gheorghe
Numirea lui Lorenson ca profesor de limba franceză .. .
Acordarea de bursă unui şcolar cu nume străin. . ... .
: Porunca ce s'ai făcut în dosul jălbei lui C. Cordilas după
Eforiilor şedlelor de

840-842

la Si

“
842—8343
343—844

. . . . + 844—845
..... ...:
315
. .:...
1.846
. . . . "246
anaforaoa,

a i se da de la cutie câte taleri 15 pe lună...

-.

: 347

„In 1814 Septembre se dă un noii ordin de organizare“ a școlelor şi numirea unei Eforii . . e.
. .. . . . ... dame
e 841—349
- ; Reorganisarea şcâlei. celei mari grecească . . . .
cc... .....
"850
- : Grija Eforiei de a inspectă şeblele din ţâră . . ... „cc...
: 850
„Numărul examenelor din fie-care an. .-s sc. sn...
cc...
851
Numele boerilor cari aii mai ajutat la organisarea şeblelor :. . . . .:
: : 881
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şi-pe preoţi
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.: 355
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