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Constituirea guvernului »Otcârmnuirea“,
Compunerea lui — Aprobarea consulului rusesc Pini. — Vestirea morţei lui
AI, N, Şaţu, — Speranţele Dâmncă reposatulu
i
Domn. — Complotul ei cu bocrii şi cu Pini:
Oposiţiunea lui Gr. Brâncovânu. — Neis:
butirea

intrigilor Domnei.

— Cine

putea

îl numit Domn

Valahiei?

— Scarlat Calimach,

Căimăcamii lui. — Graba numirei lui Scarlat.
— Numirile luate la Bucuresci de „Otcâr-

muires, — Mişcarea în ţâră,

Incă inainte

de a muri; Al. N. Suţu,

constituise

li 15/97

Septembrie

1820

un guvern special al ţărei 1). Aceșt guver
n, la':mârtea ultimului Domnitor fanariot luă numele de «Oic
ârmuitorii țărei rumânesci»

Constituirea comisiunei ori comitetului

acestuia a făcuto

AL.

Suţu,. după înțelegerea avută cu influentel
e corisul rusesc Pini. Prin
o n6tă a sa adresată «Otcârmuirei», Pini
recunâsce; că după vechile

. obiceiuri, guvernul țărei urmeză să fie în mânele

intregului Divan,

dar, de altă parte nu negă legitimitatea şi a acest
ui «comite» 2
constitue r&spundător de ori-ce S'ar întâmpla în eră.
N

şi-l

1, Suţu se înbolnăvesce la 13 şi la 15 constitue comitet
ul în cestiune.
«Quelques jours avant son dâcâs, Il nomma une commi
ssion-de boyards pour
administrer les affaires. Elle restera en activit jusqu'ă
ce que la Porte aiţ
nomm6
- noi)

un nouveau Hospodar>. (Pagt

1821:

PR

2, Iacă nota consulului Pini::
<Subserisul gheneraligescul

Rusielor,a luat scire despre

& Pasguier).—Bucuresci 2 Fevr. (stil
|
|

Consul al Mărirei

|

o

Sale Impărătesci a tuturor

încetarea din vi6ţă a Măriei Sale

Domnitoralui țărei
- -Rumânescă, Alexanâru Vodă Suţu. Şi fiindcă Domnul
nu mar domnesce, orînduiala trebilor ar fi cerut, ca obştea boiarilor să ia
frânele oblăduirei în
mână, dacă reposatul. întru fericire pre. Inălţatul Domn
împrejurarea, înființâna, întrun timp pe când își avea n'ar fi “preîntimpinat întregimea de minte şi
era în dreptul săii, un Comiti vremelnicesc de oblăduire,
alcătuit de P. S. Sa
Părintele Mitropolitul, şi de prea cinstiţii boeri Banul
Brâncovrânu, Banul

„Creţulescu, Banul Ghica, Banul Văcărescu, halea Vistier Gr.
Filipescu şi marele
Postelnic Rizu;
adică un

Itoria

Românilor

de

V., A,

Comite căruia a şi lăsat toată stăpânirea printr'o notă

Urechiă -

-

-

E
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Pentru ce scop Al. N. Suţu nu lasă administraţiunea pe s6&ma
„= Divanului întreg? 16 boiari şi mitropolitul n'a fost primit să iscălescă
anaforaua pentru alegerea lui Ilarion ca episcop de Argeş. Inde irael,
- Naum

dice,

că cu

mârtea

lui Al.

Suţu,

«sa

mai

zădărnicit

incă

şi

tâto uneltirile ce prin taină se lucra cu grâsnică pornire asupra mitropolitului şi asupra celor 16 boieri, că n'aii fost primit să iscălescă

alegerea lui Ilarion».

1). -

i

.

E probabil, că alegerea de Al. Suţu al unui Comitet special, este
în legătură cu situaţiunea celor 16 boieri. Totuşi pe Mitropolit nu'l

pote Vodă înlătura din Comitet.

Otcârmuitorii

ţărei

româneşei

fură:

Mitropolitul

|

|

Dionisie, şi

boierii: Banul Gr. Brâncoveanu, Banul Const. Creţulescu, Banul Grigore
Ghica,

Banul

Barbu

Văcărescu,

Halea Vistier

Grigore

Filipescu,

şi

marele Postelnic Iacovache Rizu.
ei nu

Cei-l-alţi boieri din Divan îşi conservă scaunele lor, dar ca Divanişti
administreză direct, ci în numele «Oicârmuirel»
de mai sus.

Greşesce Naum

când scrie, că «după mârtea

luă

Al.

Suţu ai remas

„scrisă de la 15 ale curgătârei luni; şi subserisul a recunoscut pravilnicia că și
a lăudat-o, ca înțelâptă și 'mântuitâre. :
4
_
Subscrisul nu se îndoiesce cât de puţin; că cinstitele mădulare „ale sus=
+ gisului comitet, care astăgi s'a întocmit.ca Comitet de oblăduire în urma încetărei din vi6ţă a Domnului, vor recunâsce povara slujbei, ce a fost chiămați
să îndeplinâscă și că dreptatea, înţelepțiunea și cumpătarea vor domni în sfa"turile lor obştesci, pentru fie-ce lucru privitoriii Ja săvârșirea nizamurilor în
ființă şi,la ţinerea bunei orindueli și a liniște“ obşteșci, singurul scop ce e
dator Comitetul
'să privigheze și care a făcut să. so nască înființarea lui. Comitotul să-şi păzes-ă datoriiie cu scumpătate şi să nu se întinqă cu drepturile peste
hotarele mărginite de stăpânirea privilegiilor, ce se cuvin cu deosebire numai
la obrazul Domnitorului; va purcede la fapte cari ror da dovedi destoinice
de încrederea ce reposatul P. In: Domn aii pus în fie-care din aceste mădulare
și care le vor fuce să dobândâscă mulțămiri din partea In. Porţi şi a Curţei

ocrotitâre și obștâsca recunoscință. Dar pu lângă acesto sfaturi, care vă port-

ţuesce iubirea părintâscă, ce M. Sa Impăratul a mărturieit-o neprecurmat către
n6mul Dakicesc, care se bucură de ocrotirea sa priinci6să, subscrisul cunâsce
de datoria sa a încunosciinţa, ca din îndatorirea slujbei sale, că face pe cinstitele mădulare ale Comitetului de oblăduire, în deobşte şi în deosebi,. răspundătâre pentru veri-ce vătămare s'ar întâmpla obiceiurilor și orinduelilor în
fiinţă, precum şi de liniştea obștei, până când vre-o altă. hotărire ar veni mai
de sus spre a face să înceteze însărcinările D-vâstre>. 19 Ianuarie 1821.
|
Semnat Pini.

1. Vegi Naum. Copia de la Bibl. Urechiă (Galaţi) pag. 28.

E
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oblăduirea ţerei iarăşi la Divanul boierilor păminteni». (Academie
cod. N. 322).
E
La 19 Ianuarie 1821 «Otcârmuirea ţărei rumâneşci» vestesce.
t&rei mârtea Domnitorului Al.. N. Suţu. Asemenea o vestesce consu"lilor şi în deosebi celui rusese 1).
_

Amestecul

Consulului

rusesc Pini în

tâte împrejurările, ba chiar

ajungend a'şi uroga drepturi de control în. trebile dilnice ale Divanului,
este notorie in nota prin care acest consul recunâsce, la mârtea lui
Al. Suţu Comitetul instituit de acesta, de sigur după chiar sfatul lui,

pentru administraţiunea (&rei.

i

-

Pini în nota sa are cu adevărat aerul de a'fi el Suveranul

ţărei -

şi că se adres6ză, nu către oteârmauitorii unei ţări străine, ci la proprii

slujbaşi ai Rusiei. 2)

A

|

In tomul nostru din urmă am adus şi arzulmagzar prin care «Otcărmuitorii ţărei rumdănesci» ati vestit la Portă mârtea lui Al N. Suţu 3).
Numai -la 19 Ianuar 1821 este răspândită scirea morței lui Al.

N.

Suţu, deşi după unii,

Ianuare,

cum vădurăm, el murise. însă de la 16

iar . după o scrisire

mort era încă de la 13. 4)

datată

din Sculeni

la: 3 Martie

1821,

|

|

Î) De la Otcârmuitoriă ţEreă vumânești câtre D-lor boerii ispravnicii ol sud..
Fiind-că Măria Sa prea înălțatul Domn Alexandru Nicolae Suţu Voevod,
în n6ptea trecută despre diuă şi-aii dat obștescul sfirşit, cu mure părere de
r&ii şi obidă obștiei norodului, Dumnedeu s%'i odihnâsesă sufletul în locașul
drepţilor, de aceea dar făcând'o D-vâstra cunoscută întâmplarea, vă scriem, să
” fiţi cu tâtă îngrijirea otcârmuind trâba judeţului cu tâtă buna orînduială după |
cum și până acuma și că aţi primit acâstă poruncă şi ați înțeles'o şi în faptă,
„să răspundeţi. pentru că la ori co cusur se va întâmpla D-vâstră aveți a fi răspungătorifăr
,

de a se face

vre. un

cusur

maj

ales la tr6ba nizamului, ca să nu

găsiască vreme cu pârlej voitorii şi făcătorii de rele şi cu acâstă pricină să se
“abată la, vre-o netrebnicie, din care să se dea pricină de turburare și neodihnă
obştiei norodului și pentru ozi,ce pricină de a le judeţului să aveţi a ne însciinţa.
„Cod,

96 pag. 198.

2) Vedi

|
nota de la pagina prima,

3) Vegi tom. XII.
.

4) «Ls

13 Janvier

1821

Ianuar. -19.

a
1821,

Alox.

Sutzo

Hospodar

de

la Valachie

est mort.

Sa femme et toute sa maison prirent les plus grands soins pour cacher cette
nouvelle ă la Ville de Bucarest etâ
tout le pays, dans PEspoir 'de voir le fils
du dâtunt nomm6 par la Porte pour remplacer le păre, cependant cette nou-

4

|
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Acâsta

serisâre

amintesce, că Dâmna

lui Alex. Suţu a ținut as-

-cunsă mortea, sperând să pâtă dobândi Domnia pentru fiul ei mai mare.
Speranţele

nutrite

de Dâmnă

nu se realiseză,

de şi s'ai

pus

in

joc

multe influinţi.
Din

o notă a lui Von

Miltitz către

Regele

(stil nou) 1821, se confirmă informaţiunea
Consulul

rusesc

satului Domn
Beizadelei

din

Pini era

şi al boierimei, pentru

Nicolae

Suţu.

“se opunea la acâstă
tărei,

Bucuresci
Un

boier

candidatură

principele

Nicolae
ginit la inteligenţă.

Suţu,

n6stră,
în

că

din

'Dâmnei

a face să r&uşâscă
care

dintre

Tepo-

candidatura

pământeni

o considera

având. reputaţiunea

95 Febr.

insuşi celebrul

complotul

important

pe

Prusiei,

de

insă

ca 'dăunătăre
om

t6rte

măr-

”

Acest boier era fostul mare Ban Grigore Brâncovânu, care deşi
membru în cotcârmuirea Valahiei», nu se sfii de a arâta Porţei, că
asemenea Domnie nu răspunde la grelele nevoi ale ţărei. Baronul
Strogronofi înteles cu Brâncovenu,

dejucă

tâte. intrigele

urzite

în

fu-

vârea Beizadelei, aşa că, de unde la finea lui anuar 1821 insuşi Von
Miltitz scrie (10, Februar) Hegelui

datură
Domn

la Domnia

muntână

său,

acă

era acea a

cea

mai

lui N. Suţu

probabilă

fiul

candi-

reposatului

!), câteva qile apoi, la 13/25 Febr. acelaş diplomat recunoscea, că

cintrigele cu iscusință urzite în favorea fiuluă mai mare al reposatului
Domn Suţu, matii isbutit»
|
:
In conformitate

cu regularea

succesiunea la tronurile
agita

spre a pune

din familia
lescii. Despre

mâna

Calimachi,
familia

făcută

prin

hatişerit cu

Principatelor a celor.
pe

privință la

4 familii de greci, se

tronul trist al ţărei rumânesci doi membri

Scarlat şi Iancu, care era Dragoman Şi SuţuCaragia

nu putea

fi acum

vorbă,

în urma fugei

ultimului Domnitor cu acest nume din Bucuresci,
Lupta de intrigi şi de corupţiune se limită la cei doi
Calimăchesci

rele transpira et le 19 du mâme mois, elle fut connue

de tout

io monde.
(Uricar VIII).
Naum serie, că Al.. Suţu ai cădut bolnav |la pat în
43 Decembro şi că a
murit la 18 lanuarie 1821.
,
1) Vedi Iorga, Acte și fragm. II, page. 563,
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şi la candidatura Beizadelei N. Suţu. Acâsta din urmă înlăturată, ale„gerea lui Scarlat Calimach'-o determină imprejurările momentului.

Iancu

Calimach,

conserte

prudent

funcțiunile

şi priceput,

importante

de

cedâză
Dragoman

însuşi, preferind

să-'şi

al Porţei.

Scarlat. Calimach numit de Portă representantul săi în negocierile cu Strogonofi, era în perfectă situaţiune de a'şi valora meritele
şi “dreptul de a lua el tronul Munteniei.
Pârta i-l acordă şi îndată Scarlat Calimach, care: era reţinut la
Constantinopole, cu negocierile sus anunţate, se grăbi a "şi trimite cai-

macami,

să facă «zapt domnia».

j

„Aceşti delegaţi ai lui Scarlat

şi Hatman

Calimach fară: postelnicul N. Negrea

Ştefan Vogoride. La 21 Februarie

stil nou, caimacamii ple-

cară din Constantinopole.

a

Aceşti representanţi ai lui Scarlat Calimach nu se bucurau
faimă tocmai bună.
Von Miltiz dicea despre ei, că asunt doi ipocriţi vicleni..
lăcomie de nesăturat, cară ait lăsat urme de pustiire pretutindenea

de o
“
de o
unde

aii ocupat funcțiuni anteriormente» SR
|
”
- Graba ce. de astă dată puse Porta a da Domn Valahiei se explică

şi prin imprejurarea, că la ea sosi sciri despre mişcarea iniţiată în
țGră, încă a doua qi după mârtea lui Al. Suţu.
Dar lăsând a ne ocupa de cele ce se făcâii la Constantinopolela
data

acesta,

mentarea

să vedem

lui Al. Suțul,

cele ce se petrec în Bucuresci, după înmorIanuarie, la biserica Ghiculescilor, SE.

în- 2

Spiridon.
A doua di, la 22 Tanuarie,, cotedrmuitorii fărei rumâmnesci», scriseră
7
«vajnice» porunci la Başbeşlegă, să păzescă, marginile şi odihna. locui-

“torilor «acum maă cu adaos»
|
Să păzâscă marginile, de cine?
Va să dică.

otcârmuitoriă

nu

ignora

făpturile

«Eteriei» grescesci. A păzi mărginile, insemnă a
-cările grecilor,

cari puteai

1) Jorga 11 365,

-

năvăli in

țeră,

încă

secrete ale

fi veghietor la miş-

6
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“Vorbele «acum mai cu adaos» să păzescă Başbeşlâga mărginile,
respică domirit gindul boierilor Oicârmuitori :).

” «Acum maă cu adaos» seriu boierii otcârmaitori, lui Başbeşiegă.
Se vede, repet, că de şi încă Ipsilante nu trecuse Prutul spre a intra

în Moldova,
nu ignorati boierii cele ce se: pregătiau. Acest „acum mai
ales, nu se pote repurta asupra mişcărei
nu

era

cunoscută

la Bucuresci,

Grija manifestată de

lui Tudor, căci acea mişcare

la data

pitacului

„otcârmuitori“

nu-i

către

împedică

Başbeşlegă.

de a fi

gri-

jilivi şi pentru interesele lor proprii. Ei îşi regul&ză analogia venitului
lor pe câte două

luni, cugetând,

că acest

spaţiii de timp va trece până

la instalarea unui guvern definitiv:

Către cinstita otcârmuire a ţirei, de la Logofeţia JMare a ţirei de sus și de jos
De vreme ce și ocnele şi vămile
la care după întocmirea ce este pentru
cele. mari pe câte taleri trei la pungă,
aii venit cu mârtea. Mărirei sale, până
ni se va orîndui urmâzăa fi şi Gre-și

'și-qii luat acest

analogon pe' câte trei luni,

“1. In condica
manuserisă

s'au vândut pe următorul 16t 1821, de
havaeturile ce se dă şi la Logofeţiile
şi după nenădăjduita întîmplare ce nesă ne sosâscă buna venire a cinstei ce
care zăbară şi după cum toți dregetorii

atribuita

de la

Bibl. Academiei

lui Naum,

care

lămurit

ne rugăm ca să se dea porunca

N. 322

(fila 15) există o scrisâre

dovedesce,

că încă de pe

timpul

lui Caragia se scia că se pregătesc grecii a face eteria. Insuși Mitropolitul
Nectarie era în curentul acestei asociațiuni și mulți din boerii ţerei împreună
cu dascălul cel mare Neofit, de la şcola grecescă din Bucuresci.
-

lacă porunca

-

o
.
Cu

cotcărmuirei» către Bașboșlga :

Xoi oteârmuitorii domniei țirei rumânesci către D-lui cinstitul Baș-beșliagă.

tâte că Divanul

„memurietul în care

este încredințat de

te afli, dar

silința şi

vrednicia Dumitale,

la

fiind că 'vremea de acum cere mai cu prisos

vrednicie asupra zabitlâcului în tot coprinsul ţtrei, iar. mai -vcrtos. asupra
mărginilor şi Divanul cunoscându-te pe. dumnâta -orînduit întru acestă îngrijire do slujbă, scriom -Dumnitale, că de la D-ta 'so cere tâtă odihna și nebântuirea despre cele împotrivă ce ar cuteza cei. 'cu cugete turburătsre şi de ace-

so cuvine să aibi acum datornica îngrijire, mai cu

adaos asupra 'zabitlâcului

scriind cu strășnicie din partea D-tale şi celor l-alţi zabiți din tâte județele,
ca să. fie cu ochii deschişi și mare priveghere asupra odihnei locuitorilor a nu
se întîmpla măcar cel mai.mic lucru supărător,
_
„10. Ungro- Vlalici Dionisie, Grigorie Brâncovinu, Constantin Creţulescu,
Grigorie Ghica, Barbu Văcărescu, Grigorie Filipescu, Iacovache:
Rizu,
Cod, 96, pag 199.
A
_ 1921 Ianuarie 22,

-
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D-vâstră atât epistaţilor ocnelor, cât şi ai vămilor, să ne plătâscă şi nouă ana.logon pe trei luni, ceea ce se va cureni.

Jordache Slătineanu, Constantin Golescu.

i

1921 Januar. 23.

De la otcărmuitorii ţerei rumânesci.

„7 Citindu-se înainte nâstră acâstă anafora a d-lor fraţilor veliți Logofeţi,
am vădut arătarea şi cererea co fac și fiind-că în adevăr urmâză a se. face
zăbavă până la venirea stăpânirei ţărei, de aceea poruncim d-vostră boerilor
cumpărători ai oenelor și ai vămilor, să daţi pe două luni analogon al avaeturior, co se va cuveni a lua d-lor fraţii veliți Logofeţi de la aceste două humeturi..
Al Ungro-Vlahiei Dionisie, Grigorie Ghica Ban, Barbu Văsirescu Ban,
Grigorie Filipescu, Iacohache Rizu vel Posteluic.
1921 Ianuarie 23.
Cod, LEXXXXVI. pag. 199.

a
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CAP. II
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Eterias- 'Vador, —Precursorile mişcărei de Ia 1821,

«Otedrmuitorii -țărei

rumânesci»

şi mai

apoi Căimăcamia

lui

Scarlat: Calimachi se găsesc învăluiţi in îndoita mişcare grecă'şi românescă, care acestă din urmă sbucnesce îndată după mârtea lui

e

e

|

AL N. Suţul.

__Navem a [ace o istorie a <Fteriei», ci a mişcărei lui Tudor.Vladimirescu şi despre. Eterie ne vom ocupa numai: intru cât faptele se
la pacea

de

cu
statele europene; dar şi popârele,

i-

secolului trecut şi până

Cele petrecute in decursul
la 1812,

nu

deprinsese

numai

deea unei împărțiri a Turciei,
noue

state.

o

Aa

inlănţuesc între ele.

cu substituirea la statul otoman a unor
nu

înceteză

puteasă :nu

deştepte

împărţelă dorită a «plăcintei turcesci»

Vechia

a avea partisani şi după 1812»).
Posibilitatea
şi in mintea
d

unui

grecilor

asemenea

eveniment nu

aspiraţiuni, idealuri. politice...

:.. 1) Vedi» Du nartage dela” Turquie d' Europe entre la Russis, l'Autricho .
PAngleterre et los Grecs, sous la mâdiation de la France par M. P, A. Dafau
1

vol.

3 Paris

1812.

-_

o

,

LL

"Emile Gaudin «Du soulăment des nations chrâtiennes dans la Turquie, ses
causes, ses rosultats problabes, son influence prâsumable sur los interâts
“ prâsents et futurs de VEurope en general et sur ceux de la France en particulier. 1 vol. 80 Paris 1822. Gaudin fusese agent de afaceri francese în Bucuresci. El cunâscea destul de bine orientul.

|

a
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Evident, că locul

să

se maniteste,

„ore

-

Si

„-

unde asemenea aspiraţiuni: puteai să se

erai Principatele şi Rusia,

a.- intregei crestinătăţi

nască,

care se dădea de protec-

orientale.

|

_

.

3

|

ciaţiune

de caracter politic,

dar

nu tot.aşa
fu şi «teria

„$

O primă manifestare a'idealului uree se face prin.o vechiă asociațiune, bine “cuvântată în 1804 de Mitropolitul Moldovei Veniamin.
«Frăția». n'avea în statutele sale nimic care să o denunțe ca pe c asoamicilor mu-

selor» înfiinţată la Atena în 1812 şi care, deşi pretindea că nu are lature politică, se onoră cu preşedinţa lui Capo d'Istria, ministrul pleni-.

potenţiar al Rusiei la congresul de la Viena. Nu-i vorbă că acâstă asociaţiune,

ondre

ca să'şi

ascundă

şi pe diverse

mai bine idealul, onoră cu membria de
coronate, ca Regele Bavariei, al Vărtem-

capete

" bergului şi pe însuşi Imperatorele Alexandru: al Rusiei.
Spiritul public grec deşteptat prin asemenea asociaţiuni,
asociaţiune

nu întărdie a se înfiinţa.
nu putea nasce decât în Rusia şi la umbra

Acesta
mărturită

ori

nu, a

imperiului

rusesc.

.

-..

.
|

o altă
“a

protecţiunei,
-

„La Odesa nasce Bteria, formată după modelul vechelor. azs). wozbLstg
salii. înfrăţiri, cardăşii, cum le dicei Tarcii.
-.
Ă
Infiinţătorii

cretar al lui
rele,

Liieriei

de la- Odesa

fură

Poetul

grec Riga,

fost Se-

Alexandru Vodă Ipsilante, împreună. cu Xanto

profeso-

Şi. neguţitorul

Scufa, cel .pe care în multe

intreprinderi comerciale

il aflăm şi in Principate; mai apoi intră şi arhimandritul Dicheu.. Mai
mulţi

ani acestă

asociaţiune

nu

prea dete de 'vorbă despre ea. Numai

după uciderea de către Turci a poetului Riga, la Belgrad, în 1815, şi
mai ales numai după ce Mihaiii şi Alexandru N. Sutu căpătară domnia
Principatelor,

propaganda

Eteriei

devine. mai

activă,

av&nă

de recundscere -cuvintul Toapodat- (opincă) !Ja care răspundea
vântul Ilahoăw (păr).

de

parolă

prin Cu- .
_

Eteria - de. la- Odesa

se administra de un comitet secret apa
care tocmai pentru că se ţinea secret, dete nascere la svonuri varii,
cari favorizză- progresarea asociaţiunei. Cine era îî. apyty comitetul?

—Nu

se sfiiră de a şopti astăqi şi-mâne de a afirma,

că însuşi Imperatovele

rusesc

-In aşă condițiuni Eteria

duce

nu

inainte,

ca ap

cu glas limpede,
asociaţiunea.

. .

intărdie de a. număra 200.000 de

“ISTORIA ROMANILOR
membri. şi
„în curend
in

|

9

printre. aceia pe Ipsilante, fiul lui Constantin Ipsilante, care
va atrage in. asociaţiune şi pe îrate ssă a Alexandru, general

6stea. rusescă

şi adjutant al Impă&ratulai,:

*

_

inainte - asemenea nume, propaganda Eteriei este tot mai
rodnică şi in Principate, unde consulul rusesc Pini, nu

Punenăd
tățişă şi mai

„lipsi de a acorda protecţiunea sa chiar la membrii din sinul Eteriei!). .
compromişi public faţă cu Turcia.
Naum spune, că apostosia Grecilor asupra Porţei otomanicesei
se uneltia prin taină de mulţi ani, în Scâlele Grecesci, la Rumele, şi
„laudele lor... că sai Sirguit adică de ai ajuns luminările invăţăturei -la tot neamul

lor şi necontenit cresce

şi sporesce, până

să se

aducă

invă&ţătura la cea dintâii stare a Elenilor vechi, strămoşilor, alta nu
însemnă, decât că aii deşteptat duhurile neamului... ca să ia armele
in

mână

asupra

imperatului

lor,

împărăţia...

să'l

r&stârne

|

din

scaun

şi şă

iae

|

«La sfirşitul leatului 1820, se lucră apostasia grecâscă în . Moldova

de Mihai Vodă
Dar

Suţul, cu

nu numai. în laşi

la Bucuresci.

Aci Naum

cei de pe !ângă dinsul ministri greci ?).
se iviră,

scie,

in

taină,

că-iasuşi

eterişti în 1820,

Consulul

ras

ci

şi.

Pini..cu:Dra-

gomanul s&i Moraiti, cu căpitanul Gheorgache, cu'tâte căpeteniile arnăuţesci şi cu

„La
din

Samurcaş,

lucrati

în interesele

eteriei.

Bucuresci insă se manifesta, două tarafuri: acel al Grecului

GC. Samurcuş
incă

Constantin
şi un

al doilea,

secolul al XVIII,

acel.a

după

căruia esistență

pacea

am

a

constatato

de la Cuciuc-Cainargi.

Acest al

doilea «taraf» eru compus din acei cari uraiă pe greci pentru tâte
relele ce făcuseră ţărei. Numil-am acestal doilea taraf, ori partid, cu
numele

de «naţional»,

de

tata consciinţă - naţională,
domniei

şi onginea

lui

era tocmai

țera

în.

deştep-

de

jafurile

-

fanariotice: şi a slujbaşilor ei.

In acest al doilea taraf era cunoscut
mirescu.

nu

cât in dorința de a scăpa

Consulul

rusesc,

după

deja in 1820 Tudor Vladi:

afirmaţiunea

tragă in «taraful grecesc» şi pe Tudor,

lui Naum,

dar acesta deşi

a ămblat

să

de

nu .

sigur

| 1) Vegi Gervinus pag. --148, Memoriile Greciei de Rayban pâg.- 176 etc.
2) Manuseriptul lui Naum, No. 822, la Academie. „Asemenea Yedi copia
acestui. manuscript la Bibiioteca Urechiă din Galaţi.
.
*
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-
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avea incă indeplin cristalisat in capul săii. programul ce
urmărâscă. partidul

s&ă

naţional, nu

pare că

trebuia să

primi să intre necondi-

ționat în mişcarea eteristă. Naum mai spune, că Consulul rusesc Pini,
sciind

sentimentele

lui Tudor,

nu'i i destăinuise

„purile grecilor relative la Moldova şi ţ&ra
după: Naum) eteria spera să fază o «Nouă
învăţat

să scâle

pe

panduri

tâte mişcările

şi sco-

românâscă din care (tot
Grecie», fără numai Vai

în tăcere si pe tot norodul, cu proclamaţii.

Consulul simţia, după Naum, de lipsă, să sbucnâscă mişcarea
lui” Tudor în țera românescă, ca să zăpăcâscă pe Turcia, să nu în” - țelâgă pe:dată, că mai era aci altă mişcare, acea a grecilor
“Lui Tudor, dice Nanm, îi îngădui Pini să se ridice spre dărimarea şi stingerea stăpânirei fanarioţesci, ce ai jăfuit ţera şi să se

ridice cu-mârte
Şi impreună

_Treve

asupra boierilor pământeni, ca unii ce ail fost. uniţi.

lucrători

cu

să adăogăm,

fanarioţii.

1)

că la început

acţiunea ambelor

atarafurin

se cam cunfunia. Eraii naționalişti română, cari credeă că a ajuta
ve eterişti, ajutaţi de marele impărat al Rusiei, era o: făptuire nemerită, proprie de a asigura isbinda propriei, cause naţionale: revendicarea

„ drepturilor ab antiguo ale principătelor.
”
De acea până şi un Naum, român bun, neintrecat, impută
ori iui Tudor. duşmănia lui cu căpitanii greci.
In

r

Iaşi mulţi

boieri erai

alăturea

cu grecii.

In Bucuresci casa lui [. Samureaşi
pământeni... :
|
|

Intre aceia

-

era vizitată adesea de boerii:”

se afirmă, că era si Tudor

-

Vladimirescu
?).:

CAP. III.
„Novus

a

une

-

Tudor Vladimirescu,

reruim „... nascitur_ordo.

”

(Virgil).

pu

Do consultat asupra lui Tudor și a mișcării do ia 1821 recomandăm :
-a) Codicele 96 de la Arhiva Statului. Codice care a servit lui C. Aricescu,
în scrierea sa despre revoluțiunea de la 1821, imprimată la Craiova în, î874.
Codicele purta pe atunci No. 88. Nu mai părtă însă acum acest număr, căci
1) Vegi manuseriptul luă Naum, No. 322, Academie.
2) Vegi Ion Ghica. Scrisori către Alexandri ne 75.
4

ISTORIA
„acel scare actualmente
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|

este sub No. 88 coprinde acte numai

14,
de la Caragia, din

1817—1818 ; 5) Naum. Manuscripte, în condica No. 332 de la Arhiva Academiei
Române. Copia acestui codice se află și la Biblioteca Urechiă din Galaţi. Vedi
discursul de intrare la Academie a d-lui C. Erbiceanu despre «Naum» ; e) Documente originale și copii din Colecţiunea Academiei ; d) Asemenea din Colecţiunea Bibliotecei Urechiii (Ga'aţi) și în deosebi:un codice original din 1821 ;
0) Acte şi fragmente Tom. II de D. N. lorga; f) Jurnalui frances < Monâteu
officiel» imprimat la Paris în 1821. Copii făcute pentru Biblioteca Urechiă din
Galaţi ; 9) Uricavul de T. Codrescu; 7) Hurmuzache Colacţiune.de documente;
î) Documente din Archivul Statului, din Paris. (încă inedite); j) Zrompeta
Carpaţilor, memoriul lui Drăzeanu, passim; R&) Traian, Jurnalul D-lui B. P.
Hasdeii. Passim; 1) Bălcescu «Mersul Revoluţiunei> în România viităre. Paris
1850; m) Ubicini. Histoire des Principaute; Danubiennes.
Eâydos, ănouynmovăvuara mepi rds pie
Eratpias. A8%y 1845 şi
î02y0 PLANE. Novaia
bzo
Erătplas
pthtvijsris
mept
wat
tozopizăv
Aoulutoy
la Romanie.
Vailant,
n)
1859.
Atena
„A831 şi Aontutov mspt exmorăasus.
grâcă, 1859
istorie
Filimon,
0) Răgnault, les Principau'6s Danubiennes; p)
(detractor al lui Tudor); q) Tricupis istorie grâcăi (detractor al lui Tudor);

7) Raffenel. (detractor al lui Tudor); s) Laurengon. Nouvelles observations sur

la Valachie par E. G. L. Qubrard afiirmă, că, sub aceste
Laurencon. Acena a avut pension de băeţi în ţâră încă
imparțial și chiar favorabil lui Tudor de și aprobă 6re-cum
„către Ipsilante. î) Cantu. Ztoria Unisersală; u) Wilkinson..
geogr aphique el politique de la Joldavie et de la Valachie-

iniţiale se ascunde
sub A. Suţu. Este
“asasinarea lui. de
Dableau historique.
-1822; v) Qusrard

- 1, AL. Essai de bibliotheque historique des Provinces Danubiennes Paris 1857.
w) Boliac. Poesii şi passim în prosă: e Domnul Turor> poemă ete. 2) Raybaud.

Memorii.

z) GQ. 7.

y) Rabe.

Gervinus.

_ MinssenI. F. Sgonta

In memoriul

lui

Raybaud ; grăesce

Insurrection et rcgeneration
Leonidas

2 vol. 8 Paris

de la Grâce.

1863.

răi de

'Pudor.

Traducere de

2) lordache Ottetelişanu.

Memoriii, apendice la “Aricescu.; 6) Chesarie Episcop de Buztii. Despre 1821 în

apendice la Aricescu ;.+) Ilie Fotino nepotul lui Dioriisio Fotino, imprimat la |
Lipsca (?) Traducerea română în apendice la Aricescu,- de, Sache Poroineanu
și “alta de Parel Gheorghescu. Petru Poenar, Discursul de recepţiune la Aca-demie. Sion &. Respunsul la acel discurs, Popescu Chiriac. Memoriii, apendico
Axicescu.
7

Câte-va note biografice despre acest bărbat, care la 1821, intră
cu atâta stăpânire pe scena politică şi care, pentru mai toţi istoricii
noştri de până astă-qi, a fost un «Deus ex machina» în mişcarea acesta.
z

a
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"Vom delătura tâte legendele, mai mult sait mai puţin „nimerit
dar.
introduse în biografia lui, legendele culese cu stărtinţă admirătâre,
nu şi cu

istoric, de r&posatul C. Aricescu in «Istoria

un discernăment

|
“ revoluţiunei române de la 1921 v).
Nici chiar afirmaţiunile lui Ioan Ghica despre Tudor, nu ne vor
istorică,

cioplitură

după

la sulul

_n6stră, de a descălci ițele incurcate şi a face să iasă
2
pânza trainică a adevărului.
Legendele

iubite,

sunt

dar mai

»lăcute,

măreţă

_mai bine
1780.

La

41

lui

o vârstă

cu

de.ani

fac o aureolă

a unei

figuri

:
tyte nu este boer: de nm. E născut la
la anii 1770. Alţii. pun data nascerii lui
născut din neam prost de panduri.
n'a venit să verifice data nascerii. Deacă

mersuri

de

la

un

loc lu

mai tinără, Inclinăm

e omul

'stativei

mari la lamina

urma că la 1821 să fi fost

““Fudor era născut la 1770,
lui, răpedele

ales când

se” presintă! figura Smenilor

neinşelătore a istoriei.
“Tudor mai înainte de
satul Vladimir (Jiul-de-Sus)
la 1770, Naum spuna că era
Nici un nou document
Faptele

mai

deprinderea

alt-fel viguros

de

altul,

de 51 de ani.
se potrivesc

pentru data nascerei de
cum

este la 5l.-

Admitem, fără obiecţiane, că Tudor a fost fiul'sătânuluă Constantin .
Ursu şi al femeiei lui Ioana, din Vladimir, plaiul Gilortului in Jiul-de:
„sus. Că o [i păscut vite la câmp când-va, nu este'de ce să nu credem.
Nepot de cleric (tata mare al lui a fost iermonahul Mitrofan, soţul
de când va al femei Ruxandra a), Tudor trebui să inveţe “ceva carte.
Din aitavul bisericei a eşit roiul de pioni ai culturei nsstre naţionale.
Când s'ar tace cercetare, sar găsi intre suitorii mai tuturor familiilor
actuale

din clasu mai

cultă, la fie-care,

măcar căie un preot. La

popa

„Ciuhoi a invățat Tudor, cum seriii biografii lui, dar pe timpul mevsului
lui la şc6lă, nu lipsiaii şi alte şcoli decât acele din tindile bisericilor”:
judeţele Oltene, mai ales, numărai pe vremea lui Caragia, destui:
săteni sciutori de bucoaună. Apoi vecinătatea:cu şeole grăniţeresci .

române din Banat, [ăcuseră în Oltenia o atmosferă
cât in restul ţărei.
1) Craiova

Aci la dascălul

1874. -

Lupu

mai lumin6să

de:

din Craiova, s6i la o şcâlă

a

bună

o

de

fără

servi oblu,

ISTORIA

pentru

copii săraci,

ROMANILOR

de a Obedenilor

din

.

Craiova,

13

unde-va,

a mai

în-

vă&ţat 'Tador !) peste subţirea carte-ce învățase de la .popa Giuhoiii, că
preu este sciut că se pricepea la ale minţei, stând de vorbă cu Vlădica
- Llarion Argeşi şi de aici putu fi şi hotarnic de moşii şi neguţătoriă,
„care

călătoria prin

“uităm

că şi limbi scia mai multe.
O fi fost o vreme când, la Vladimir,

Austria

şi

prin

Turcia

şi

pe la Viena,

şi să

nu

„
'Tador în lipsă de hârtie

scria

pe foi de fag, dar maiapoi nu a dus lipsă de hârtie şi o întrebuinţa în cele din urmă aşia, că cele scrise deeel je hârtie, să fie
decrete de viaţă pentru patria şi națiunea română!

Invăţătura insă cea mai âdâncă
de

aprope

a

suferințelor

ţărei,

a

ce o căpătă Tudor, fu cunoscința

situaţiunei

grOznice

a ţăranului,

a

jăfuitorilor patriei, sub ori-ce nume şi de ori-ce treptă, a ciocoiului,
a boerimei, al careia, nu numai legenda, ci şi faptele lui ni'l arată
“neamic otărit,
N
Pandur
cetele acestor

resboiul

prin

nascere,

oşteni

căci

viteji, Tudor

rus dintre '1806—18192.

din județele

oltene

eraii

închegate

luasă parte cu panduri de ai săi în

La 1808

de căpitan de panduri ?),

el

semnâză cu demnitatea

o

:

C. Ipsilante dete vit&zului oltean pre aceea de Sluger. 3) In timpul
“domniei

a-lui C. Ipsilante

Tudor

devenise vătaf de plaila Cloşani, în.

1806 Septembrie 20, la extremitatea. vestică a judeţului.
Luând parte strălucită cu pandurii săi la bătaia: contra Turcilor
de la Fetislau, generalisimul rusesc îl făcu «Parocic» şi i se acordă
decoraţiunea St, Vladimir, ceea ce licu pe unii să credă că de la
acest semn onorific: i-ar fi- venit numele:de Vladimirescu şi nu de la
numele satului unde se născu. Că era un. vitâz o spune şi Gervinus
«il etait un. soldat hardi et d'une grande experience de la guerre» *).

La încheierea păcei de la 1812 Tudor se vede ameninţat de
Turci, cari îl urati mult, pentru că le căşunase multă perdere în timpul 1) Gervinus nu” docuimentâză aserţinnea luă, că Tudor era csans înstiuction»

2) Vegi actul la Aricescu în storia Revoluţiunei de la 1821, în anexe, vol II.
3) Gervinus încurcă biografia lui Tudor. «Il y avait â Boncarest dans la
troupe de Y'hospodar un certain Theodore n5 a Soulza dans la petite Valachio

et appel6 Vladimirescu

de

la dâcoration qu'il

» 4) Vegi Gervinus T,.I pag. 179,

portait.

|

Tom,

|

I p. 179.

|.
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r&sboiului. Simţind că, cu tâtă amnistia obligatorie după tratat, Turcia
îl va perde, Tudor se relugiă în Ardeal şi merse până la Viena, unde işi

regulă o asigurată intârcere în țeră, ordonată noului Domnitor Caragia.
Unii biografi afirmă, că 'Tudor nu numai fu: impus lui Caragia,
dar

încă pretind,

că vitezul pandur era

temut şi respectat

de acest

Domnitor, ba dic că'l consulta cu incredere de câte ori avea să:
impună vre-o dare asupra ţărei. Faptul că in două rinduri Tudor a
fost vătai de plaii la Cloşâni (judeţul Jiii-de- -Sus) incă nu documenteză
aserţiunea lui Aricescu, de bunele relaţiuni ale lui Tudor cu Caragia.
Resvrătirile

pandurilor

Caragea nu sunt
dintre

un

olteni

din cele tocmai

din

ultimii

ani

ai

domniei

de natură a îmbunătăţi. relaţiunile

căpitan

de panduri ca Tudor, cu Domnitor ul
parte din tirap, cât nu fu vătaf de plaiă, Tudor il petrecu

sa din Cerneţi, urmărind

lui

desfăşurarea

Caragea. O
la locuința ,

evenimentelor şi pe tolă diua

zonvingându-se

de ordrea regimului boieresc,. combinat cu cel al
domniei Fanariotice. EI înţelese, şi aci e meritul lui, că curentul
anti-grecese este puiernie în “târă şi că la primul moment va isbucni
resmeriţa, în care se vor prăbuşi Grecii şi va scăpa ţera Rumânescă

decă mişcarea pe care o intrevedea va fi bine condusă...
.
7
_
Pentru -dânsul nu era. explicabilă dibătârea latiăă : « Iventus
stultorum magister». "Tudor nu aştepta nimic
logică de om de stat remarcabil, el prevedea

telor. De sigur că avend
“cilor,

|

care

prin

asemenea

de la întâmplare, ci c'o
desfăşurarea evenimen-

calități a trebuit.să

displacă gre-

condeiul lui Ger vinus, il declară om, „Sans înstruction,

sans conscience aucune et plein de perfi die rancuniere, et dambition
grossicre, comme lessont tous les barbares soutenus „par la fortune“!),
-Gervinus-

pretinde, că Tudor-a

fost ademenit

de Gheorgali Olim-

pianul, să se punăîn fruntea unei mişcări din causă că
avusese mai
multe

procese

complicate

(! !)

Acest grec cen flattant la vanite et bambition de
Thăodore» spera

să'l aducă a făptui pentru interesele: Grecesci,
sub âparenţa unei
mişcări românesci şi chiar anti-grecesci. 2) Gheor
gache grecul impingend pe Tudor con'ra fanarioţilor !!

1) (L. L. p. 180).
2) Gervinus | pag. 180.
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Adevărul e, că pregătirea oteriştilor, aa putut
“Tudor.

C.

Pentru

Tudor

fi un îndemn pentr

eteria este numai ocasiune,

iar nu scop.

Unii biografi afirmă, că Tudor a fost făcut legătură cu boerul
Samutcaşi, să se inroleze cu pandurii săi intre eterişti în fulosul

causei

greceşti. 1) Adevărul este că Tudor

a credut un moment că era

“în avantagiul causei pentru care lucra, să'şi dirigă acţiunea paralel cu
a eteriştilor.
fapturile

El însă nu

lui, domirit

urmăria

răsare,

acelaş

că el mai

scop

şi din

puţin

tâte vorbele

ura pe Turci

decât

şi
pe

Fanarioţi şi .mai ales pe ciocoi. Apoi insuşi Gervinus recunsce că
alt scop urmăria Tudor de cât Eteriştii.
Ori cât am înlătura legendele despre Tudor ca ne-amic al boe.rimei, faptele şi documentele ni'l arată ast-fel. Ori de a slujit, ori de
nu a slujit el în casa vre-unui boier, care la maltratat, adevărul e că

intocmai ca amicul. s&ă episcopul Ilarion al Argeşului, era convins |
că relele ţărei .provin de la boerimea pământenă, care devenise câdă
de topor

în mâna

Domnilor

Fanarioţi.

Naum sub impresiunea opiniunilor poieresci asâpra lui 'Tudor, nu
-„ v&du, la primul moment, în mişcarea lui, decât «patima» cei cunâsce
asupra stăpânirei

şi asupra

boierilor,

de cât r&sbunarea,

căci acea stă-

pânire şi acei boieri i'aii refuzat plata a «nisce bani, ce după socol€la
lui dicea,

că-i este

1) Naum
riştilor

din

datore

afirmă ce'i

Bucuresci

ţeara să-i plătescă

dreptul că, Tudor

încă din

1820

şi anume

şi nuw'i plătia».

era înţeles cu
cu

conducătorii ete-

consulul rusesc

Pinis,

eu

dragomanul acestuia grecul George Moraitu şi C. Samureaş. Dar tot Naum
adăoga, că eteriştii aceştia esciind că Tudor Vladimirescu că e român, nui
descoperea cugetarea lui», socotela ce areaii ei pentru Moldova și ţora român6scă. Va să dică şefii Eteriei din Bucuresci cunosceaii sentimentele "române
ale lui Tudor și bine scieaii că el proect6ză salvarea patriei sale, iar nu a Greciei.
Totuși Eteria, sub protecţiunea puternică-a lui Pinis, speră că revolta lui
“Tudor va putea servi Şi interesele revoltei grecesci. Naum, de. almintrelea om
din

popor

și bun român,

acusă

pe Tudor, că a primit

să intre

în relaţiuni cu

Etoriştii. « Prostul pandur Theodor nesciind cele mai adânci uneltiră ale complotului grecesc şi că pe dânsul roesca'l avea numai organ până să'şi înlesncscă
ei tr6ba lor, credând numai cele ce i saii arătat, aii primit cu bucurie să le
puie în lucrare, având mai ales şi patimă asupra stăpâmirei și a boeiilor
pentru nisce. bani, ce după, socotila lui dicea că'i este datâre ţâra săi plătescă
şi nu i se plătea și nădăjduind ca omorând tâtă tagma boer6scă so va face el
și pandurii lui boerii eroi roniânesci, moștenind moşiile şi tote averile lor
cele nemișcătore». .|
o

146

|
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Gervinus

încă

pomenesce

de procese

|. -

-

complicate, „care

Var fi su- .

părat pe boieri. Este a: micşora pe ned:ept motivul sbucnirei revolu-.
ţiunei. Naum mai adăogă a explica mişcarea în fruntea căreia se pune
Tudor,

ca pe o mişcare

anarhică-socială,

După

el,- Tudor

nădăjduia

«că omorânul totă tagma boivrescă, se va face. el şi pandhiriă luă boieri
ai țărei rumânesci, moştenind moşiele şi tote averile lor cele nemişcătăr e»:
Dar aci o nouă

intrebare:

de cât-va

timp unii

biografi

şi 6meni

politici moderni îşi propun să probeze, contra lui Naum şi a faptelor, că

Tudor era înţeles cu boierii să facă revoluţiunea da la 1821, şi că deci
AS2L nu este numai
atunci

a. claselor desmoştenite,

diriginte.

Dar

ci mai ales al clasei pe

-

pe ce documente?

Bine, Naum

nu va. putea

proba,

că Tudor

pentru un scop personal face revoluțiunea de lă.1821, dar nici nouii
„biografi

ai lui nu pot documenta teza lor, prin care

“meritele
Nu,
Nu
care să

istorice ale partidului naţional liberal,
boierii de la 1821, n'ai fost inţeleşi cu Tudor.
dic că riu 'se va fi găsit vre'an suflet nobil, vre-un Golescu,
simţă ca şi Tudor, dar este absolut falşă-aserţiunea a preala-

"bilei înţelegeri dintre
vorba

rimea

lui Aricescu

jurase

boieri

şi Tudor

(pag: 37), şi

nici

la 1821.

Nu

vor să impuţineze

este. documentată

a maiorului -Burileanu, că boie-

lui Tudor încă înainte de isbucnirile revoluţiunei, că va

fi cu dânsul in mişcare. Acesta n'a fost Şi nu putea să$ fie, după chiar logica deslăşurărei mişcărei naţionale.
a
Acestă

acea a mai
Nu

mişcare

nu

e

de altă

parte

opera

lui

Vladimirescu,

ci”

bine de un secol anterior de lucrare.

boierimea

care

a devenit slugă

plecată

a Fanar ioţilor simţea
nevoia r&sturnărei lor, din interes național, ci acele straturi sociale
din națiunea română, care se convinseseră pe deplin, că de minune:

- se inţeleg boierii, fig cât de pămtnteni, cu Fanarioţii, pentru a prăda

şi

îngenunchia

clasele desmoştenite.

'Tudor nu avea să dea el o

directivă
pioni,

iniţială mişcărei, căci directiva era dată de atâţia necunoscuţi
ante-cursori ai revoluţiunei de la 1821.

S'a înţeles Tudor cu boierii, el care la intâiă Ianuarie 1819 exclama,
Se.

faţă cu Ilarion: «De oi trăi, voi face 12 părechi de opinci

din pelea *

a 12 veliţi din Divam» ? Dacă eteriştii cântau. marsilieza lui Riga:
7
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«bihor pov couzarplârăi
a
Tudor

cânta

>Aovhot vapeda îs zâre
Tăv ăypioy Movsovhudvyovy
Tis "Eos râvy zbp&yywypt)
şi el:
+

< Mugur, mugur,, mugurel
Bate Domne în ciocoi,;
<Cum ne-ai bătut ei pe noi».. i
Revoluţiunea de la 1821 este mai puțin naţională, decât socială, .
urma să fie, repet, după: însăşi evoluţiunea ei în decursul secoîns

„„.
Aşa

lalui XVIII-lea. Este deci

eronată

afirmarea

inţelegerei

boerilor

cu

Tudor, încă de pe timpul când tiăia Alexandru Suţu. Atâta e de adev&rat că boierii nu se inţeleseseră cu Tudor, că «Otcărmuitorii»
se

grăbesc, la 30 Ianuarie 1821, să denunțe Porţei mişcarea lui Tudor, ca
o mişcare vătămătâre obştiei şi tâlhărâscă.
Pe platforma de luptă aleasă de Tudor, nu se putea întâlni cu
boierii ca aliaţi, ci- numai ca supuşi, precum îi va avea un moment,
din Martie până la Mai 1821, Este evident. că Tudor va căuta să descepte

în sufletul boierilor'simţiminte mai românesci şi mai grijilive
sârta claselor desmoştenite, dar vai! pânăi in fine el nu isbutesce,

"de

Intr'o scriere ce el adreseză, după sbucnirea revoluțiunei, către
Vornicul N. Văcărescu, trămis de boierii din Bucurescl în contra lui,
Tudor

îi imputa dicându'i:

«Dumnsta

pe

norodu,

cu

al căruia

sânge

Sai

hrănit şi s'aii poleit tot neamul boeresc, il socotesci nimica, şi
numai pe jăfuitorii lui îi numesci patrioţi! Măcar că ei nici asupra

acestei tagmea boierilor nu sunt voitor de r&ii, ci încă mat-vârtos le
voiesc intregimea. .... Veqi dar, că Dumnedei a imnetrit inimele
mai marilor noştri. Dar cum nu socotiți Dumn6v6stră, că patria 'se

chiamă norodul, iar nu jăfuitori lui 22).
Dar să luăm acura, că cun6scem
evenimentelor in ordine cronologică.
La momentul morței lui Alexandru

ă
cine

era “Taar,

naraţiunea

Suţu s) Tudor se afla în Bu-

1) Vedi Scrisorile lui Ion Ghica'către V. Alexandri “Paag. 74.
2) Vedi mai departe acstă scrisâre integrală.

3) Despre mârtea lui A. Suţu .vegi lie Fotino

nota de la pag. 3. lie

Yotino gice, ccă la plecare Tudor avea numai 25 de osteni sîrbi și bulgari. Von.
„Blerin Românilrr de P. 4. Urechiă

,

|
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curesci. Plecarea lui imediată impreună cu un număr de asociaţi oşteni
lui Samurcaş, ar putea să confirme. încât-va aserţiunea.
la indemnul
otrăvirei Domnitorului in interesul causci eteriei.. Scriitori ii pun plecarea lui Tudor din: “Bucuresci. la 21 Ianuarie. Ilie Fotino.o pune la
47 Tanuarie. După Ion Ghica plecarea a fost la 22 Tanuare 1821 9,

nareză ast- fe! plecarea din Bucuresct a lui Tudor.

Naum
«Teodor

şi

bre

aflându-se la Bucuresci încă din luna Noem-

de la judeţul Mehedinţi

luând vătăjia plaiului

' consulului

Vodă

Vladimirescu

aii petrecut

rusesc,

în Bucuresci

până

ajutorul.

prin

la mârtea

lui Alecu

povăţuiri de la complot

Suţulşi atunci luând tâte cuviinci6sele

şi. o sumă de bani, ca să'şi inlesnâscă: inceperile, “cum şi de la Căpitan

Gheorghe pe nepotul “său cu 50 de arnăuți într'armaţi, indată
mârtea lui Vodă ai eşit din Bucuresci n6ptea şi îmțreunându

dapă
se la

marginea oraşului cu un Dumitru Maledonslii sudit rusesc, ce şi acela
îşi luase povăţuirile de mai nainte de la Consulat, s'uiă întins calea cu
|
grabă pe la pâlele munţilor judeţului Argeş şi Vălcea» 2).
„ Otcârmuitorii ţărei rumânesci după ce aă vestit Porţei mortea
Domnitorului, după ce prin o carte deschisă către ispravnici au încunosciinţat - şi ţera de asemenea morte, făcendu-i r&spundători «de
ori-ce neorânduele

din partea

făcătorilor de

rele, cari ar da pricină

de turburări şi neodihnă obştiei norodului» 5), - îşi intore atenţiunea
asupra svonurilor. imediat răspândite şi deparle de-a aproba mişcarea despre care âmbla
a

asigura

ordinea

paza hotarelor
din

vorba, iau diverse

publică.

Aşa

in “circulara

ţ&rei 'şi hotărirea luată de

cele 5 judeţe

măsuri

oltene, la patriotismul

mai

a mângâia

prin care
sus

adusă pentru

tagma

şi vitejia căror

credeai

pandurilor

apelză

otcăr-

muitoriă. din Bucuresci, îndată ce primest scire din Craiova, că acestă
oştire se agită şi e gata să trecă în partea lui Tudor.
Vadă- -se cu
la mişcarea

ce momeli vor să împedice pe Panduri

lui Tudor:

de a lua

parte

E

"Miltitz către Regele serie din Constantinopole, 14-—26 Februarie 1821, că Tudor
«n ayant d'abord quo 46 hommes il.en rassembla bientât 700 (orga II. p. 566)
1) Vegi Ghica. Scrisori către Alexandri
3) Pag. 33 copie.
-.
3) Cod. .96. pag. 198,

pag. 75.

-

.
|
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oteârmuitoriă țerei rumânesci

Cinstiţă Dumnârâstră boierilor ispravnici ot sud... sciut fiind atât nouă
boierilor, cât şi tuturor de. obşte, câtă slujbă și vrednicie .aii arătat după
vremi tagma pandurilor din cele 5 judeţe ot preste Olt, în cât putem

dice, că în multe

rînduri s'a cunoscut

isbăvitoră

și apărători

ai ţărei de

rele și novoile-ce o înconjurase, cu chiar “primejdia vieţii lor, arătându-se
cu atâta riîvnă şi iubire de patrie, până și viaţa "i-ati pus'o în primejdie;
acestă dar osârdnică slujbă a lor, co de obşte este: cunoscută, precum mai
sus

qicem,

rămânea
ca

să

nu

numai

zădarnică, ci
li se

facă

că n'am

încă

cugetat

vre-odinidră

tot-dea-una am

cuviinci6sa

răsplătire,

noi

boerii

fost porniţi cu

cu

facere

de

pământeni

a -

părintâsea dorire

bine

și

privileghiuri

din partea stăpânirei, potrivite cu slujba şi vrednicia fieș-căruia și cu tâte că acești vrednici de laudă patrioți ss'aii fost lepădat în dajdie în vremea
trocută, precum şi în rîndul altor bresle s'aii fost aşedat unii dintr'inşii, dar
noi n'am încetat tot-deauna cu rugăciuni către Domnii oblânduitorii ţărei, ca:
să ridico de asupră-le răspunderea de ori-co fel de dajdie şi să-i mângâe pentru
slujbele şi ostenelile lor, rămâind tot în starea ce aii fost mai nainte, şi când
aii fost acum în cele după urmă, !uminat fiind de Dumnedeii răposatul Domn
Măria

Suţul, ce şi primise

Alexandru Vodă

Sa

rugăciunea şi era să se dea cu-

viinci6sele porunci, dar din nenurocire întâmplându-se de staii' bolnăvit, după
care şi-aii dat și obştâsca datorie, ai rămas treaba nepusă în lucrare; acum
dar rămâind oblăduirea ţărei asupra n6stră, între alte îngrijiri ale otcărmuirei. nu am pus la uitare și pe'mai sus numiții panduri, ci-cu. sfat de obşte am
- chibzuit, ca cât mai în grabă să-i isbăvim do sub jugul dăjdilor şi iată printracâstă „carte a Divanului, poruncim D-vâstră, că de acum înainte să cunâsceţă
po toţi pandurii câți se” vor fi aflând într'acest judeţ şi vor fi fost în slujbă
după vremi, că sunt cu totul nedajnici, or birnici, de se vor fi aflând în rînd
cu ţera saii la vre-o -altă broslă şi orînduială să nu aveţi. a le face supărare
cu

vre-un

fel de cerere

de

care, acestă

dajdie,

poruncă

se le faceţi

tuutror de obşte, ca să le fie sciută, că aii a fi nădajnici în veci şi
dar şi că să se artte cu .f6tă supunerea către stăpânire, fiind
rîvnă i credinţă şi iubiro de patrie, la slujbele ce se vor orîndui
să fie gata şi cu armele în mână, spre întâmpinarea de ori-ce
frinare

şi împilarea, tăcâtorilor

și cugetătorilor

răii cară

de

cunoscută

să se bucure,
tot cu aceeași
şi tot-de'auna
r&utate şi în-

turbură

odihna și

liniscita petrecere a locuitorilor, urmând întru tâte după poruncile și porăţoirile
ce li se vor da; și că aţi primit porunca acâsta şi aţi, urmat precum mai sus
Pa
.
scriem, să avem răspunsul Dumnâvâstră 1).— 1831 Ianuarie 30.
=

Cât

de.puţin

a isbutit otcârmuitorii

Cod. CXVI pag. 203.

|

cu

asemenea

a

promisiuni

şi

90

po
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momele faţă cu Pandurii,
bescu, să pâtă vedea din
pravnici

în judeţele

pe lângă cari trimiseră pe Dumilrake Bimăsurile ulterior luate: schimbări de is-

Oltene

şi mai

cu

sâmă

disposiţiunea luată de a

se aşeda străji de a lungul Oltului, ca să împedice trecerea lui
cu

cetele sale, spre Bucuresci.
a
N
Era tradivă buna-voinţă a otcărmuitorilor către țăranii

în anii din

urmă

nu

mai. puţin de 10 sate

contra împilătorilor
covenul.

proprietari,

între

cari

din Oltenia
insusi
-

Tudor

,
panduri şi

se

boiarul

revoltată
Gr.

|

Brân-

|

- Am arătat în urmă cum Câimăcămiă şi Divanul Craiovei propuseră
lui Al.
din

Vodă

fie-ce

Suţul,

sat

să fie bătuţi

revoltat.

Insuşi

prin

târg,

grecul”

câte un

Domnitor

număr

fusese

de
mai

țărani
uman,

“căci nu aprobase bătaia!... Dar nu era numai 'Tudor care indemna la
răsc6lă. In judeţul Râmnicul-Vâleea o „predica şi un. alt om, rămas
obscur, cu numele Barbatescu.
Revoluţiurea a isbucnit la 21 Ianuare, intro Vineri, sâra, Naum
ț
i pretinde a sci,că instigatorul ei şi a lui Tudor a fost consulul rusesc
|
cu nedocumentata afirmare să gică, că
că_şi. primele
i Pinis, ba -merge
!
:

proclamaţiuni ale lui Tudor, stai isvodit (redactat) in. cancelaria COn=
sulatului, prin. Dragomanul. Moraiti..
Incă odată, -Pinis şi Moraiti nu vor
lui Tudor
ca

sincronistică_ cu aceea

şi grecii, işi punea

ultimele

fi v&dut cu ochi

a Eteriei- Şi. nu
speranţe

cu Turcia. Apoi Tudor-era vechiii
turea cu muscalii.
_

.
r&i mişcarea :

în

negăm,

că

protecţiunea

oştean, care luptase
E

şi Tudor

Rusiei

faţă

vitejesce
|

ală-

Din tote aceste privinţe se explică relaţiunile lui cu Consulul
rusesc. Dar de aci până a scrie, ca Naum, că revoluţiunea de la 1821
este operă a]Muscalilor, este o diferinţă capitală|
Tador

fără de a

face nici un

act de ostilitate!)

mârge săgâtă

cu

a săi la judeţul Jiul-de-sus, aci află gata pre cei inţelesi cu el panduri.

„Din 50, câţă era, plecând din Bucuresci, pe dată numără sute. Cu pandurii săi aresteză pe "ispravnicul clucerul, Dinică Otetelişanu (cela-l-alţ |
ispravnic era în judeţ) şi "1 inchide, sub pază, in MGnăstirea Tismana,
1) Afirmy
nuare

1821,

acâsta înşii

cOtetirmuitori» în arzul lor la Pârtă, din 80 Ia|
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pe aâministraţiunea judeţului.

De aci

chiămend

sub

arme

pe

„91

trece în judeţul .

panduri.

a

Naum, după obiceiul lui, explică graba cu care se închiagă oştirea
lui Tudor din pandurii de prin judeţele Oltene, prin promisiunile de
jaf, ce le ar [i dat Tudor şi că.vor deveni

ei

boieri ai l&rei !).

Cât: de falşă era explicaţiunea lui Naum
clamaţiunea-manifest,

opresce

adresată

tocmai jafarile şi

se pote vedea şi din pro-

de Tudor către întrega

ordonă respectarea

(6ră. Aci Tudor

avutului

ori .şi cui,

chiar şi al acelor cari ati adunat acel avut din jăluirea ţăranului.

PROCLAMAŢIUNEA
" Către

LUI

TUDOR

...

VLADIMIRESCU

fot poporul Român din Bucuvescă şi din. tote cele. alte oraşe:
şi sate ale fărel Rumânesci
Dragoste frăţescă şi sănătate!-

"-

«Praţilor locuitori aă acestei țări, nu se împolrivesce
de a zdrobi

acine-va răul; când un şerpe ese înaintea vostră, trebue să năvăliţi cu
«pari şi să-l omoriţi ; cu

cât

mai

aperile din trupurile -vostre, prin

vârtos

cară

când

simţiţi

balauvii,- diua

vanele şi

ru-

şi nâptea, su]

«tot sângele din voi încă de vii, precum de faţă vedeţi ; aceştia 'sunt
«precum îi cundşteţi prea bine : Grecii şi boierii noştri. atât partea bi«sericescă, cât şi politicâscă. Până când dar voim suferi ca nisce do«bităce, când răul mu este primit nici de Dumnedeii ? Perderea răului
câncaimtea lui Dumnedei, este lucrul cel mai bun (fiind-că este Dum-

anedeii), ca să ne asemănăm şi noi ci dânsul, trebue să săvîrşim bianele,

care

nu

se pote săvîrşi dacă maă

întăiii nu

vom

goni

răul;

«Din TiJiului- Tudor trecând la Mehedinţi ali începui să stringă lângă
1)
tagma pandurâscă şi invitându-i le aducea aminte de câte slujbe
tâtă
dinsul
aii făcut ţărei şi că stăpânirea fanarioțâscă dimpreună cu boierii pământeni,

în loc să le răsplătescă slujbele şi primejdisle lor, i-aii pusla dajdie

jătait, luându-le
viinci6să, să ia
lanci de fer, cu
hrana 'lor să fie
-drepteze asupra
să-i ombre pre

şi i-ai

mulţi bani, şi că până a veni alt Domn, acum e vremea cu-:
toți armele în mână, şi cei ce n'aii arme să so intrarmeze cu
topâre şi ori co altă armă ar putea si ridice viaţa; plata şi,
jaful caselor şi averilor boieresci, iar năvălirea lor, s'o înstăpânirei grecesci şi asupra, tâtei tagmei boieresci, fără 'osebire
toţi de la mir: la mare, să le stăpân6scă și averile și să se favă

ei boieri ai ţărei în locul acelora». (Vei copia la Biblioteca Urechiă, Galaţi.
Vegi la Academie cod. 322).
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«după cum până nu urmeză iarnă, nici primă- veară nu' se face. A is

«Dumnedei.: Să se facă lumină şi sa făcut; dar
d
mai întăii, a lipsit
«întunericul.
«Asemenea şi loculţiitorul lui Dumnedei prea puternicul nostru
«Impărat, doresce că să trăim bine, ca nisce credincioşi ai lui supuşi .
«şi nu iartă, relele, prădile şi desmoştenirile, ce le aduc peste capetele
- «ndstre tiranii şi lipitorile acestea mârşave- de Greci, dimpreună cu
«boierii noştri. Năvăliţi dar fraţilor, ca cu răul să oimorîm. răul şi să
«iasă, din. noi binele, şi, alegând pe cei buni boieri ai noştri de cei
«ră,

pe aceia să-i cunoşcem

ca ai noştri,

cum

şi lucrători ai binelui,

«ca să iasă de la'noi. binele “după cum făgăduim. Pentru care dar
«grăbiţi-vă să vă ridicaţi toţi, cât mai în grabă, cei ce veţi aveaarme
«cu arme, iar

cei ce nu veţi avea,

cu suliți, cu

topore, cu

furcă,

cu

«pari, şi cu ce veți găsi,şi fără cea mai mică zăbavă, alergați unde
«veți audi, că se fac adunări pentru binele obștei, şi pentru folosul
„ațărei ; şi după cum

“

vă vor povățui

căpeteniile,

ce vi se pun,

aşa

să'

-

urmaţi ; şi ori unde vă vor trimite aceia, acolo să vă duceţi ; pentru «că ajunge, fraţilor, de cânul lacrimile după fețele nâstre nu se mai
"«USUc, Ve încredinţez, cătră acesta, că nimenea din voi va avea sloabodenie, fără de poruncă în totă vremea, pe cât se vor face aceste
«adunări ale: țerei, a se intinde măcar până la un bob, şi al lua
«din casa vre-unui-neguţător, vre-unui locuitor, sait vre-unui boier

-«măcar, ori-cât de

răi ar fi adunate stările acestorâ; ci

numai

a

«acelora, ce nu se vor ridica dimpreună cu noi, se vor lua în obştesca*

«folosinţă»,

o
(Iscălit :)

Tudor. Vladimirescu 1)

Naum mai aduce acusare lui Tudor, că a indemnat (&ranii să
nu mai plătescă dările către Vistirie şi că le-a promis“ “scutirea pe
;

i î

îi

tot-d'auna - «de dăjdii

şi de cele obicinuite

drepte

ale “pămentului la

stăpânii moşiilor» 2)
Nu

e mirare ca Tudor să fie îngăduit

„de nici o

1)

socotâlă,

dăjdii nelegiuite,

pe țerani

dar vom

„Copie din timp la Biblioteca - Urechia.
9

aduce,

Vedi

„mostră. Î.
2) Copie, viblioteca Urechiă, Pag. 34

a nu

|

Uricarii,
a
Dică

-

a, fără

mai departe

i
-

mai

Ei
Di

7
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act sub semnătura
lui, act prin care el insuşi indâmnă pe ţerănime
să'şi plătescă. dăjdiile

datorite, că numai

ține oştire, spre mântuirea

cu asemenea

erei.

Pe când Tudor. progreseză

mijlâce” se păte

a

i

in , județele oltene, ce fac «ocârmui-

din Bucuresci?
Agenţia austriacă intrâbă la 21| lanuar pre .boeri
țerei ce este cu Tudor şi cu mişcarea lor? Boerii. nu
cât la 1 Febraar după ce aii expediut arzul la Pârtă.
R&spunsul _«ocârmuitorilor» e cel următor:

“iorii»

De la otcârmuitorii

Domniei feri ruinănescl,
crăiasă aghenţie.

ocârmuitoriă
'r&spund de

către cinstita chesaro-

Nota cinstitei “aghenţii "49 la 29 ale lui anuar trecut scrisă, cu cinste
am primit şi. la întrebarea ca ni se face, ca să dăm o sciință pentru cei ce
- Sail ivit cu arme în mână supărând obştâsca liniştire a Valahiei cei mici şi
ce măsuri s'aji pus în lucrare spre obștâsca siguranță ? răspundem cinstitoi
aghenţii, că un Tudor Vladimirescu, carele. în vremea trecutei răsmeriţe aii
fost în slujbă ostășâscă, sub numire de ofiţer, însoțindu-se și cu un Dimitrie,
Machidonski ofiţer Rus, îndată după ce şi-ait dat sfîrşitul reposatul Domn
Alexandru Suţul Voevod, încărdoșânduise şi cu alţii, ati eșit din Bucuresci şi
“apucând drumu! tot prin pSlele munților, aii ajuns la Târgul Jiului ot sud
Gorj, Vineri “sâra, la 21 ale trecutului anuar, făcându-se ceata însoţită a lor
lude 40; de aici şi până acolo pe drum n'aii supărat pe nimeni, nică ati păgubit, iar acolo într'acea scră sosind, aii coprins fără veste pe stolnicul Constantin Oteteleşeanu, ispravnicul, şi” ai arădicat gicându-i, că după co vor
prinde

şi po

tovarășul săii, atunci îi vor

arăta și poruncile

ce ai ; pe

tovarăș

- însă n'aii putut să'l prindă, fiind că lipsea în satole judeţului după trebuință,
jar po Oteteleşanul tot întracea nâpte luându-l cu «dânşii Sati dus de laii
închis în mănăstirea "Tismana. De acolo trecănd Teodor în vecinatul judoţ al
Mehedinţului, aii făcut în scris publicaţiile sale, chiămând norodul să se unâscă
cu dânsul, făgăduindu-le slobodenie de sub supunerea Domnilor și a boierilor;
după înstiințirile ce am primit până acum 'de la dregătorii Valahiei cei mică
nică suptrare “sai, vre-o pagubă nai. făcut aceia nimenui și se află cu toţii
închiși în numita mănăstire a Tismanei, mai sporindu-și numărul 6menilor:
Noi după datorie îndată am pus în lucrare tâte cuviinci6sele mijlâce, atât
pentru a le tăia tâtă chinonia, co so silesc a avea, cât şi pentru a, le 'zădărnici .
cugetele lor şi aă risipi cu totul. Intru aceste îngrijiri 'aflându-ne, nu lipsim
cu cinste a face şciut cinstite chesaro crăieștă aghenţii.—1821 Pebruar1.
Cod.

9

pag. 204.

-
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Si înşii Dregătorii

crările

lui

(Tudor)

URECHIĂ

din judeţe

nu

afirmă

se-as6mănă

cu

în raporturile
ale

lor,

unui îâlhar,

«că luci cuale

unui apostat, încă de mai 'nainte chibzuit, “hotărit şi gătit în fapte
de apostasie».
aid
“
Dregătorii declară, că ei nu sunt în stare a se impotrivi lui
Tudor, fiind-că el cu proclamaţiile lui ati. tras lângă dândul pe toţi
„cei cu cugete rele: arnăuţi, bulgari, serbi, români ; ai ridicat, şi pe
norod în

„Acum

|

picidre.

boerii se decid a trămite contra căpitanului Tudor

Polcovnic

pe un

Costi: cu 150 6meni înarmaţi şi ati poruncit către cela- l-alt .
ispravnie de Gorj, să ridice pettoţi plăiaşii şi pandurii, să stingă acâsta
tâlhăresca pornire incă de la începerea ei 3).

|

"Apoi aii scris boerilor şi Caimacamului Craiovei curh şi dregătorilor şi zabiţilor din judeţele de peste Olt, ca strângend potera să
„năvălescă asupra lui, ca să-l prinqă ca pre un tălhar şi să întemeeze

liniscea "norodului locuitorilor, — -

-

-

De o dată Bucurescii sunt plini de proclamaţiunile

! lui Tudor. Dre

gătorii din judeţe trămit şi ei la Bucuresci copii de asemenea procla- .
maţiuni,- ua şi după arzurile adresate de Tudor la Paşalele de peste
Dunăre şi la Constantinopole explicând revoluţiunea.
“Proclamaţiunile

împrăsciate în Pucuresci sunt citite cu dor de
clasele desmoştenite şi ele se conving, că nu este adevărată afir marea
oteârmuitorilor boeri, că Tudor este un tâlhar.
Pad ”
Rai

„Otcârmauitorii nu mai pot tăinui mişcarea,.pe care o califică acum
“lurburarea, unei cete de: tâlhari ce sai arătat peste Olt cu căpetenia

- unui Tudor Vladimirescu, "Tudor protestă contra acuzărei la 28 Ianuari
e
prin acâstă epistolă:
A
ăi
A
.
"De la Slugerul

-

1udor, câtre d-lui Olucerul Constantin

ispravnicul ot Mehedinţi.

dAvhon

Cluceri,!

”

-

Paleti,
Aa

Până acum numai prin audire audiam că Dumndta strigi către toți,
cum
că oii a-și fi eșit la hoţie, ca să: prad lumea, și nu credeam: ; pentrucă cii mg

sciii că nu sunt hoţ; iară astă-gi, în Ceovărnoșani, găsii în scris,
șszb iscălitura
1) (Naum).

+
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Dumitale, la mâna unui hoţii, anume Paul Nicolicescu, căruia
"i dai voie ca să
mă pringă din preună cu toţi coi ce se află cu mine, ori viii-sai
mort.
|
„Din acesta te cunosci „că esci om procopsit! şi mă mir de unde ai
D ta

voie ca să omori Raiaoa Impăratului!

o

|

|

Şi pentru ce? Aii pre semne nu vă ajunge că i-aţi prădat şi i-ați despuiat, până când aii "rămas ticăloșii ţărani mai goli decât morţii cei din mormânturi? Și acum se veds că aveţi poftă ca săi şi omoriţi! Numai să scii
că
„nică Dumnegeii, nici prea puternica împărăție, nu vă va îngădui; eii însă
nică
nu sunt hoţ, nici am fost vre-o dată, nică voi fi; ci sunt, atât oii cât şi
cocă
împreună cu mine, eșiţi pentru mare folos obștesc, şi al celor mari şi al celor
mici; și spre mai bună pliroforie, văi citi Dumnsta aceste două copii, (procla'maţie și arzmahzarul). lâr Dumnţta prea răi te-ai purtat de ai spart orașul,
şi ai sfărimat lumea, fără a te uita maj departe, ci numai cu un cuvânt, că
eii ași fi hoţ şi ași fi venit să prad lumea, fără do a sci ce dică; ci iarăși
„dic, să scii că eii sunt cel mai bun fiii al patriei mele; şi de la Bucuresc
i
"până aici am venit tot prin orașe şi sate, şi nimeni nu s'a supărat de
nimica;
ba încă și zărăfiile judeţelor, eraii încărcate do bani și nică de cum
nu saiă
-elintit, şi iarăși de ași fi fost hoţ, precum dică, de mult te-ași fi luat de
acolo,
ci mă rog Dumitale, de ești patriot, lasă-ţi acest fel de fantazii şi adună
cât
mai în grabă orașul la loc. Pre Turcii ce i-ai luat dupa la locul lor şi
i-ai
strîns acolo, dă-le drumul, ca să-și mârgă .la trâba lor, Nu da pricină legăturilor celor sânte, că la urmănu vei putea da răspunsul. Și mai mult să nu dai
pricină vecinătăţii (măcar că le este sciută celor mari trebuința cea de obşte
|
folositâre); şi Pandurii co ai adunat: acolo, dă-le drumul ca să vină să mârgă
"unde sunt de trebuinţă, și Dumnâta mergi la conacul Isprăvnicatului de'ți
caută trebuințele Dumitale, fără de nici un fel de temere saii îngrijire ; asemenea şi Dumnlui Beşlga. .Şi do către mine, saii de cătae cei ce sunt împărtășiți cu mine, nici un fel de/temere să nu aveţi, pentru care te. încredinţez
cu sufletul mei și încă, dacă voesci folosul de obste, vino dinpreună cu toți
boierii pământeni, ca să ne întâlnim ; saii trimite numai pe Dumnţlor, şi le
poruncesce, ca să fie silitori spre săvârșirea trebuinţei. Și iarăşi, gic, păzesce-te
bine, tă nu dai norodului vre o- pricină cu vre-o împotrivire .de arme; că
“atunci bine să scii, că nici în găurile şerpilor nu veţi scăpa ; pentru-că norodul

cel ars şi fript de către Dumnâvâstră este amărit și înfocat asupră-vă; și
numai pricină caută, Şi cum de ai dat Dumnâta voie cu arme de mârte asupra

Raialei împărătesci? şi aii nu socotesci că shbia împărătâscă va să mănânce
pro toţi? Aii pe semne gândesc ca va fi murit şi- Sultan Mahomed?.
Ci,
„ămblaţi cu bine cu Raiaoa împărătâscă, de voiți să vă fie bine;
cu râul
? că
n'alegeţi nimic; 'pentru-că. nu v'aţi aşternut bine mai de'nainte.

1821 Ghonarie 28.: Theodor
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Otcârmuitorii spera a împedica revoluţiunea, dând 6re-care satisfacțiune Mehedinţenilor, rânduind o anchetă asupra administraţiunei
fostului ispravnic Costache Racoviţă; «ca să-se întorcă inapoi până la -.

un ban jafurile făcute de el locuitorilor din judeţ DR
„Nok

caimacaniă

piei rumânescă

Cinstite D-ta frate vel Vistier, fiind-că ne am pliroforisit cum că: Dumnelui
biv. vel Spiitarul “Costacho Racoviţă ce s'aii aflat ispravnic la sud Mehedinţi ai
făcut îndestul catahrisis şi jafuri locuitorilor în vremea isprăvniciei D-salo și
fiind-că pentru jafurile co s'aii urmat în vremea trecută avem să facem scumpă
şi amăruntă cercetare, să li se întârcă înapoi până la un ban, de aceea scriem
“ D-talo, să se poprâsci mai sus numitul boer a nu se dopitrta undera-și ci
să fie nelipsit de aici, până când ce va face cercetarea ce s'aii is mai“ sus, că
săi întârcă banii ce se vor. dovedi luaţi de către D-lui cu jaf de la lăcuitori,
şi pentru

ca nu care

cum-va să se cacirdirâscă să se dea pe vrednică chezăşie.
1821 Ianuar 27.

„Al Vagr o- Vlahiei Dionisie, Grigorie Brâncoveanu, Constantin Creţulescu,
Grigorie Ghica, Barbu Văcărescu, Dumitrașco Pacoviţi, Grigori Băleanu,
Afihalache

Manu,

Iordache. Slătineanu.
n

Tot odată oteârmuitorii

trimit “Porţei

următorul

arz magzir:

,

>Noi. prea plecați „robi ai prea puternicei împărăţii: Mitropolitul ţărei
„episcopii, egumenii, boerii mari” și mici, căpitani, mavzilii, și tâtă obştea
lăzuitorilor pământului țărei Valahiei al cherului împărătesc, cu cele până la
pământ așternute prea plecatele n6stro închinăciuni, facem arătare prea puternicei împărăţii, că îndată după ce și-aii dat sferşitul r&posatul: Domnul
ţărei, fără cătuşi de puţină zăbavă s'aii ivit afară în țâră, ca la 40 de inși
călără și într'armați, având căpetenie pe un "Teodor Vladimirescu (carele în
vremea trecutei răzmerițe a fost în slujbă ostăşască a Ruşilor sub numire
_de ofițer) încă şi cn un Makidonski ofițer; ci precum se vede saii “pornit -din. lăuntru din politia Bucurescilor şi mergână spre judeţul Gorjului, tot cam
“pe sub munte, făr'de a: face cuivași pe drum vre-o suptrare saii pagubă;
tocmai Vineri s6ra la 21 alo acestei luni, aii ajuns fărde veste la oraşul .
Târgul-Jiului, unde este scaunul isprăvnicatului Gorjului, pricinuind mare
spaimă oraşului şi făr'de a face cui-vaşi vre-o suptrere ati luat de acolo
împreună cu dânșii numai.pe unu! din ispravnicii judeţului (căci celă-lalt
se iintâmplase a fi afară în judeţ) şi aii plecat cu ei într'aceiași- n6pte dicându-i
că după ce vor prinde și pe tovarășul săi, lo vor arăta poruncile ce aii; de

-1) Cod. 96 pâg. 209.
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care acâstă necuviineiâse, întâmplare şi urmar
e îndată ce ne-am însciințat,
înţelegându-o că privesce la sfârşituri'şi mai
necuriinci6se, numai decăt am
îmbrățișat tote putinci6sele mijice, câte am socotit
, spre întâmpinarea
aces.
tui răi şi pe de o parte am pornit după dinșii,
dintre paznicii țărei, iar de
altă parte am dat cuviinciâselo nizamuri prin dregăt
orii acelor cinci judeţe ot
preste Olt, spre. zăticnirea întinderei primejdiosului
cuget a! acelor -făcătozi de
răii, şi spre ocrotirea i liniştirea lăcaitorilor ş-ci însă,
adică acei făcători de:
răii, după însciințărilce'
e ne-ati mai venit, plecând de la Tărgul-Jiului sai
dus drept la mănăstirea Tismana, de staii închis în lăuntru, având
împreună ş,
pe iscravnicul Gorjului, că pe cela-l-alt neputându-l prinde
şi scăpând, stati
întors iarăşi la scaunul isprăvnicatului, stringând orașul la
loc şi 'străjuindu-li
dar cu tâte îngrijirile ce. am făcut şi nu contenim a face,
vedem că ei nu
cowtenese de a pune în, lucrare vătămătorul “lor cuget, căci
acel Teodor Vladimirescu luând câți-va dintrai săi, ce din. însciințările
ispravnici!or . se
dovedesc că sunt şi arnăuţi, ai eşit din mănăstire, lăsând! acolo
pe alți paznici
dintr'ai lor şi plecând. spre: judeţul Mehedinţilor, aii început
prin scrisorile
sale a învita obştea norodului şi a-i chiama să vio să se
unâscă cu e!, luând
fieș-care arme, iar cel ce nu va avea să "Şi facă lance şi
turci de fier, arătându-le cum că cugetul lui privesce spre a ocroti de a rămâne
a slobodi de
sub supunerea D.mnilor şi a boierilor. Temerea cea mai mare
ne este, că acest
'Teodor, avendu-și locuinţa și casa în judeţul Mehedinţi, s'aii
ajuns de mult
cu vre unii din locuitorii acolui judeţ saii şi cu alţii din alto vecine
județe şi
având înclinare cu mai mulți, se întinde acest răi obştiei vătămător, precum
ni
s'aii şi vestit, că până acum se vor fi adunat acei făcători de rele şi
până la
500-şi cugetă a cobori și în partea câmpului. și .de acolo la Craiova și
apoi aici.
Dar socotind fapta numitului drept urmare tâlhăriscă, fiind-că şi “împuținarea numărului Gmenilor ce avea cu dânsul ne-aii încredinţat de
acâstă
şi pildelo de mai nainte urmate a altora asemenea tâlhari, de acea n'am
în'sciințat pe loc prea, puternicei împărăţii, bine nădăjduiţi aflându-ne, că printr'alt
e
ale herecheturi ce s'aii fost făcut îndati dupe ivirea sa, se va potoli răul
făr
de zăbavă; acum însă, de sunt donă gile, vădând că prin mare crescere
se
întinde r$ul, împuternicindu-se numitul prin alăturarea şi altor asemenea lui
cugatători, po de-o parte dupe a nâstră notăgăduită datorie. nu numai am
întărit de isnâvă nizamurile ce am fost dat mai nainte, ci am îngrijit a alciitui
şi alte străjiuri, care aii să se şi pornâscă dupe dânșii, iar pe' de altă
parte

maro grije având de răul ce pâte pricinui țărei acest tâlhar şi văgând că de

se ya întinde crescerea alăturașilur săi, precum Stati început, nu va fi
ţâra în
destoinicie a-i împotrivi, de aceea, după datoria supunersi nu lipsim, până
cu cea
la pământ plecăciure, a face arătare, ca prea puternica împărăție să chibzuias
că
mijlocul cel cuviincios spre: apărarea țărei despre acești tâlhari.
|

“

|
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V. A. URECIIIĂ Mai adres6ză Boierii şi alte acte

dela

Giurgii şi Dragomanului

Porţei.

de tânguireşi anume
Se

pot ceii în anexele

lui Pașa
II şi III.

Tudor prevăduse, cu deşteptăciune, asemene arz duşmănesc al
„Boierimei, şi-l preintâmpinase incât-va, adresând şi el din partea lui
şi din a țărei, diverse- scrisori- arzuri

către

Paşalele

din

serhaturile

Dunărei, explicându- le, că mişcarea, nu este contra Turciei, ci contra
„Grecilor neamicii Turciei şi contra aliaţior acestora. 1)
|
Tudor, mai înţelept decât sunt de ordinar capii mişcărilor convulsive populare, nu să la îndoială de a indemna şi pe însuşi guvernul din Bucuresci, stă fie înţelept, să nu se impotrivâscă la. lucrarea
lui; nici să se amestice. fiind-că el este înclinat cu alte puteri mai

înalte şi apoi îi vor da semăt...a.ae,
„Ce

voia Tudor

-

să dică cu cînclinarea hi cu alte puteri

mai în-

ulte?» Naum vede aci legăturile lui cu consilul rusesc. E posibil
ca Tudor, după încredințarea ce-i dăduse Pinis şi C. Samurcaş, unul

„din şefii eterisci de la Bucuresci,
cas

nu putei

bănui

că Tudor

spera în ajutorul Rusiel. In -ork-ce

spera

în Turcia,

.

.

Dar tocmai asemenea indemnuri ale lui Tudor, nu le ţinu în s6mă
otcârmuitoriă

din

.Bucuresci.

atât arz la Portă;:cât şi
Dunărei,

Tudor,

Ei

cu cărţi

trimit

către

de

astă dată «pe .de o parte

vecinii” Paşi

după

de la 30 Ianuare, desluşină tâte cele întâmplate

marginea

şi urmate de

iar pe de altă parte aii într'armat oraşul Bucurescilor. cu paz-

nici din tâte işnafurile, orînduina- prin tâte mahalalele şi pe-tote ulițele.
străjuitori” cu căpetenii peste ei, Omenii cei mai credincioşi şi cu câte

doi din boierii căi mai tineri, ca să păzâscă totă nâptea (Naum).
„Şi pe când

otcârmuitorii

străjuiati

stradele Bucurescilor, revolu-

țiunea, ca o diră de iarbă de puşcă întindea: flăcările sele şi in cele
12 judeţe de dincoce de olt: «se clătea 'şi cele-l- aite 12 judeţe»- cum
„scrie Naum. |
Consulul Rusesc întrebă pre «oteârmuitori, la 19 Ianuar, că ce
este cu revoluțiunea

lui Tudor? .Eacă

ce răspund

1) Vedi arzul la Derviș Paşa Muhafizul
Pârtă și în Anexa V,

boierii: -

Diului, în Anesa IV

31 și către

|
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către cinstita Agenţie a Russiei.
2

Nota cinstitoi. Aghenţii, de la 19 ale lui Ghenarie trecut scrisă, cu cinste
am priimit-o ; şi la întrebarea ce ni se face, ca să dim o sciință pentru cei ce
S'aii ivit cu arme în: mâcă, supărind obstâsca, linistire a Valahiei cei mici, şi
ce 'miisuri s'a pusti în lucrare spre obştâsca siguranţă? căspundem cinstitei Aghenţii, că un Teodor Vladimirescu, care, în vremea _trecutei resmiriţe, a fost în
slujba, ostășescă, sub numire de ofițer, însoțindu. se și cu un Dimitrie: Mache" donschi, ofiţer rus, îndată ce și:a dat sfârşitul reposatul Domn Alexandru Suțu
V. V, încârdoșindu- se și cu alţii, aii eșit din Bucureșci și apucând drumul tot
prin p6lele munţilor, aii ajuns la Târgul-Jiului, sud Gorjii, Vineri sâra, la 21
ale trecutului Ghenare, făcându-se tâtă ceata lor la No. 40; de- aici şi până
acolo, pe drum, n'aii supărat pe nimeni, nică ai păgubit; iar acolo," într'acea
- s6ră sosind, aii coprins fără veste pe Cluceru C. Otzteleş6nu, ispravnicul, şi Vaii
ridicat, dicându--i că, după ce vor prinde și pe: tovarășul săii, atunci îşi: vor arăta şi poruncele ce aii; pe tovarășul lui însă n'aii putut să 71 pringă, fiind-că
lipsea în ale judeţului, după trebuinţă, iar pe Oteteleşânu tot într'acea n6pte,
luîndu-l cu dânşii s'aii dus de Vaii îuchis înMonăstirea Tismana; de acolo trecând
Teodor în învecinatul judeţ al. Mehedinţului, ai făcut înscris publicaţiele sai'e,
chemând norodul să se un6scă cu dânsul, fiigăduindu-i slobodenie de sub supunerea Domnilor și a Boerilor. După însciințările ce am primit până acum de Ja
„Dregatorii Valachiei ci mică, nicio supărare saii vre-o pagubă n'aii făcut aceia
nimenui şi se află cu toții închiși în numita Monăstire a Tismanoi, „mai sporin-

du-și numă:ul Gmenilor..

Noi, după datorie, îndată am pus în lucrare tote: curiincidsele mijl6ce,
atât pentru a le tăia tâtă eghemonia ce se silesc a avea, cât şi pentru a le
zădărnici

cugstele

lor,

și ai

risipi

cu

|

totul.

Intru, aceste îngrijiri aflându-ne, “nu lipsim a face șciut Cinstitei K. K.
Aghenţii. (Urmâză semnăturile Caimacamiler): 1821, Febr. 1.
“Tan urma
se

acestui răspuns,

adros6ză direct

boierit dela otcârmuire fac un pas mare::,
către Tudor cu următorea scrisore:

- Cartea Boerilo»' Divanului către
Cu

mare

mirara

luarăm

în

getând însosire de mai mulţi, și
cu toţii spre isbăvirea răului, şi
urmări, că nu ati sfârșituri bune,
pre tâtă, giua. Judecă care poto să
toți credincioșii stăpânirii, te vor
7

scire' de

Slugerul

urmăririle

Tudor,

ce-ai început

a face”, cu-,

împărțind cuvinte către lScuitori; ca .să sară
să iasă din întunerec la lumină. Acest fel de
este șciut Şi din istorie și din pildo'e ce se văd
ți Ge isbânda, când înarmându- -so împotrivă-ţi
supune prin răsboiii, și te vei îndatora însuţi

30

AF

A. URECHIĂ

a cere mântuire, care'nu vei putea-o găsi! Aii nu scii că plătesce țâra ia atâţea
ogeaclii și panduri, pre cari, când îi va însoţi și cu_alţiă ce mai sunt po din
afară, ce cu arme se vor ridica asnpra-ți, încotro vei nărăli ca să te mântueşci ?
Vedem că prin cuvintele ce prin nejudecată: ai alcătuit către lăcuitori, propovădueșci, că pentru folosul obstii și binele ţărei te-ai pornit întracestă faptă
şi voiesci a arăta, cum că nu eșcă tâlhar saii.voitor de răii,ci îndemnător.binelui
și săvârșitor isbăvizii obstei din ispita răntăţilor. Dar care dintre ldcuitoră îţi
va da credământ ? Şi în ce tomci redemând, se râ însoţi cugetiirilor ce at de

vreme ce cu toţi cunosc și înțeleg câtă însărcinare, câte cheltueli și câte pagube
se pricinuese satelor dintracest fel de nstrebnicie ? Deci, te sfătuim părintesce,
şi ca nisce adevăraţi patrioţi, îți poruncim să te părăseşci de asemenea fapte,
păgubitâre” ţărei, aducătâre de smintâla linistei lăcuitorilor, şi pricinuitâre de
mare nevoe asupra-ți; şi te încredințăm cu jurământ, că, de te vei supune
povăţuirilor şi poruncilor nâstre și lăsându ţi armele, te vei scula şi vei veni,
fără, tăgăduire vei scăpa de ori-ce urgie; căci cu toţii vom fi mijlocitori către
Domnul ţărei, ca să “ți trecă cu vederea urmarea ce-ai cugetat; și pâte vei fi
ascultat la multe destoinice arătără. spre despiimubirea jafurilor-ce vor fi cercat
l&cuitorii; pentru că la o asemenea dreptate mai cu s6mă privesce stăpânirea
țărei, decât ori-cine alt pe din afară; şi nici odată nu voiesce, ca locuitorii
să: cerce năpăstuiră; de vreme co acâstă ţcră este sciut că se ocârmuesce-sub:
lege şi sub pravilă, Iară când din nenorocire-ţi nu'ţi vei lua s6ma cu dinadinsul
şi nu te_vei supune acestor părințesci. povăţuiri, ce-cu iubirea de omenire îți
dăm (nevoind turburarea și smăcinarea satelor), atunci, nu numai că te vor
isbi cei ce sunt gata asupră-ţi până acum, ci şi alți se vor mai porni, câţi
trebuinţa

osânda

va

cere;

şi

fii

încredinţat

că,

după

morţii îţi va fi grozavă şi cumplită,

de linistea lăcuitorilor. Către

acesta te sfătuim

ce

nu

vei găsi

scăpare,

apoi

şi

ca unuă turburător şi amestecător
iarăşi

Şi "ți poruncini, că îndată

ce vei primi acâstă scrisâre a nâstră,în soroe de două câsuri, să'ţi iei sâma
bine, și către cel ce "ţi va trămite seris6rea
să dai răspuns în scris, curat;
că de va fl făctit cu coprindere de supunere, şi prin vrednice dovedi. ca să pâtă

fi credut,

să înceteze numai

decât

pornirea ce este gătitii asupră-ți

și să te

„aşteptăm aici, precum mai sus pre larg ţi se arată; iar de nu ţi se ror precurma, relele cugetări, hotărăsce-te singur morţii ; și fii încredințat că nu vei
găsi scăpare. Citesce cu mare luare aminte aceste scrise, ia-ți sâ&ma bine,
supune-te povăjuirilor ce privesc spre binele: -Fi şi fil sănătos 1).
1821 Ghenarie 30,
|
Aliiropolitul Dionisie, Gherasin Buze, Ilarion Argeșiă, Gr. Brâncoveanu, C. Creţulescu, Gr. Ghica, Barbu Văcărescu, Ist. Creţulescu, Gr. Bălenu,

Dâh. Manu, Gr. Filipescu, Iord. Stătineanu.
" Scarlat Grădișteanu. Vel logafitu.

G. G. Filipescu.

Dum, Racoviţii,

|
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- In desperare de alt ajutor şi pâte flind-că se svonise un moment, că Mihai Vodă Suţul ar putea fi Domn al Munteniei, Boierii scrit a
cestuia «Socotindu-l; dice Naum, credincios al împărăției, povestind-i
t6te: făpturile lui "Tudor şi planul de a veni: la Bucuresci». Ei cer 'de la
“Mihai Suţu sfat şi povaţă. Mai vârtos! să se explice vorbele lui Tudor

că este înclinat cu el şi alte părți mai mari?

1).

|

„Mihai Suţu, care credea că Tudor e cu eleria,
ce-a lucrat Tudor e bine, — dar despre alianţa cu
tace. Inir'aceste

oglan,

aducând

Imediat
resc,

sosesce

vestea

la ”Bucuresci

numirei

boerii,- români

să se ia noi

măsuri

la tran

în

3

Februare

a lui Scarlat

1821

că tot
mare,

un

Capi-

Calimach.

pământeni, mai prind curagii ; ei olă-

.de-urmărire

a lui Tudor

serii Caimacamului de Craiova:
Ordini

răspunde
o putere

al Cătimăcămiei către

|
Divanul

din

şi altele.

Iacă

ce

ia
Craiova.

Cu mirare şi durere sufletâscă am citit cea către noii însciinţăttăre scris6re
de la 81 alo trecutei luni căci, precum ne adăstam să arățați fapte ce am Cf
dorit, şi isbînde asemănato cu împrejurările și cu fir6sca D vâstră, mărinimie,
am vădut lucruri nesăbuite, și pline de micşorime de suflet, împotriva celor
ce nădăjduiam ; cazi lăţindu-se şi pe acolo, fără îndoială vor pricinui pustierea,
atât a orașului Craiova, cât şi în judeţele din partea locului, Ast-fel, r&spungând Dumnevâstră, vă ceroni-să vă întrarmaţi cu chipul cel mai înţelept
şi bărbătesc, punând în lucrare tâte câto privesc spre înfrângerea și nimicirea,
scopului acelui răsculător al norodului, şi mai vîrtos pentru obştâsca linişte
a lăcuitorilor. Aicia, tot ce trebuo să'se facă, s'a făcut, cu prisos. Oameni
înarmați s'aii trimis, zaherea îndestulătâre, orînduială de bani. Assemenea și
despre cele de neapărată trebuinţă, pre cari de le-aţi încuviințat pentru. is-.
prăvnicie, şi noi. ne-am: învoit. Acum dar, nu se-aștâptă altă decâtca și Dumnâvâstră, să întrebuinţaţi tâto chipurile ale înțelepte şi tâte orinduelele cuviinci6se,
după cum trebuinţa va cere; și să îmbărbătați pre cei căguţi,. însuflețind. şi”
duhurile celor mai mici, spre a face să domnâscă liniștea norodului, pentru care
veţi fi supuși la răspundere, şi iarăși asemenea la laudă, şi la, dobindirea drepturilor Dumnearâstră, . Cât pentru nelegiuita sculare a acelui” răsvrătitor, am făcut cunoscut,
prea puternicului nostru Impărat 2),

-

1) Vegi epistola, inedită paro-mise, în anexa VI.
2) Februarie 2,

a

3
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ȘI “ x
la Otcârmuilorii
ţtrei rumânesci.

De

.

:

Cinstite Dumnâta frate biv-vel Bane,

epistatule al Spătăriei, fiind-că pentru

-_a se păzi buna orîuduială & nizamului și a nu se întâmpla pricini de gâlee.
vuri aici în politie am hotărît, ca de la 2 câsurTdin nâpte să se închigă câreiumile i cafenelele precum şi 6meni fără felinar să nu mai âmble pe uliţi, de

acaea, scriem

D-tale,

ca de

acum”

înainte

toți

cei ce aii

cârciume

şi cafenele,

de la 2 câsuri din 6pte, să 'și închiză prăvăliile şi să nu mai primâscă pe
„nimenea, căci oră care se va dovedi împotri că următori, se va pedepsi cu .bătaei
la falangă în faţa prăvăliei, precum asemenea și cei ce vor avea trebuință să
umb!e n6ptea pe ulițe să âmble cu felinare, căci cei ce nu vor păzi orînduiala acestui nizam, se vor socoti de nesupuși şi li se face căgută certare.

A)

Ungro- Vlahiei Dionisie, Grigorie

Ghica, Barbu

Filipescu. Asemenea sai, făcut și la vel Agă 1).
Cond. 96, pag 202 şi 204. -_:

„-

,

EA

:

,

y
”

12

Văcârescu,
1621

,

Grigorie

Februar.

3.

+

pitace de la orinduiţi pe poduri pentru nizam,
.

“

.

*

wi

j

pr

vw

1

.

N

-

. Noi Olcârmuitorii erei.

Dumnâta . . . iată printr'acest.pitac al-nostru îți poruncim, ca de acum
înainte, în tâte nopţile, luând împreună pe .toţi noferii ce-i aă, să te înconjuri
pe podul... .. de la 2 câsuri din npte și până diminâța'în diuă, ca să se păziască
buna orinduială a nizamului, spre a nu se face xze o urmare netrebnică de către
'cinevași, iar dese va întâmpla vre'un fel de pricină de gâlcâvă unde va, numai

„ decât, pe de o parte potolind gâlcâva, să popresci pa cei ce vor fi pricina, iar pe
de alta îndată să dai de

şcire D-lui

cluceralui

Alecu,

ca şi D-lui

făcândune-o

cunoscută, să se dea cuviinciosul nizam ; către acâsta,. fiind-că staii dat- osebite 7
poruncile nâstre către D-lui fratele bivvel Ban epistatul. Spătărieă şi către D-lui
„tratele biv-vel -Logofăt epistatul Agiei, ca prin pristavi să'se facă cunoscut la
toţi de obște, să scie, că de acum înainte nu sunt slobogi,- nici cârciumarii, nici

cei ce ţin catenele, să le ţie deschise nâptea, ci de la 2 câsuri din nâpte îna-

inte, și cârciumarii şi cei ce ţin cafenele să si închidă prăvăliile, no mai primind

pe nimenea; deosebit şi pe ulițe nu este slobod nimenea â ămbla n6ptea
fără
felinar, de la 2 c6suri! înainte ; pentru aceea să privighezi şi să păzesci
nizamul acesta întocmai, iar pe cară din cârciumari saii din cei ce
aii cafenele îi
vei dovedi cu urmare împotrivă, să i faci cunoscuţi la Spătărie,
sâii la Agie, ca
să'şi ia pedâpsa, după, hotărîrea co s'ati făcut; precum asamenea
şi pe cei ce îi
vei. găsi fără felinar şi vorfi necunoscuți şi sub bănuială, să'i dai în cercetare

,
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iară'şi la Spătărie, saii la Agie; fil darcu ochiii deschişi, ca să nu
col mai puţin cusut, că însuşi ai a fi răspundetor și a da s6mă.
„1821

se întîmple . |

Eebruar

45

Intre măsarile de astrăjuire» fa şi apărarea organizată la țărmii
Oltului, cu actul următor:
< Vremea povăţuind ca spre întimpinarea răului, ce se vede pornit de către
acel turburitor Teodor Vladimirescu, si se facă tâte pornirile cele mai ' bune,
între

altele ce s'aii chibzuit,

s'aii găsit cu

cale

și străjuirea

vadurilor după apa

Oltului, ca nici de cum să nu mai pâtă avea'unii ca aceștia împărtăşire, trecând
saii de aici dincolo, saii de dincolo aici, ca să facă întovărăşire şi clădiri, prin
cuvânt,

prin

scris, prin care

să

potă

săvirși

deşartele

lor

cugetări,

a căror

sfirşit nici aii fost vre a odinidră, nici nu va puteafi buni ; pontru care fiindcă s'aii orînduit 6meni credincioși cu cărţile Divanului, coprindetăre, ca tâte

podurile, luntrile şi morile să le'trâcâ dincâce,

a le avea

sub

zaptul

lor, ca

nici de cum să nu îngăduiască pe nimeni ă trece fără a avea. la mânile lor
Cărți doveditâre, că sunt-cu totul fără nici o bănuială, iar pe carei vor bănui
că pot fi cu vre o înclinare cu acei turburători, săi prindă şi cu cărţile, Sail
alte semue ce se vor găsi la dinșii, trimeţându-i la isprăvnicat, a li se lua
tacrirurile, isprărnicatul să'i trimiți aici în bună pază, a se cerceta; nu lipsosce Divanul a da în scire dumnâvâstră și a vă scrie: îndată co. vor sosi
orînduiți acolo, să ră sculați unul din d-vâstră, să mergeţi pe la -vadurile ce
cad într'acel judeţ şi după ce se vor trage tâte vasele mari şi mici i morile
dincâco şi se vor da sub zaptul orînduiților, să întăriţi străjuirea cu din căpitani i catanele, ce vor cădea mai cu apropiere; ciitre cari căpitani: ca să fie
supuşi şi următori, se trimite d-vâstră şi osebita poruncă spătărâscă și fiind-că
"Sati scris d-lor boierilor ispravnici din sud . . . a veni şi unul din d-lor
:

1)

Cei ce s'a orînduit cu aceste 'pitace |

ss
e din capul podului Mogoșdiei până “la motohul episcopică Rimnicului
„se
de la metoh şi până la porta din sus.
„se.
de la pârta din sus şi până la biserica cu sfinți.
„se.
de la biserica cu sfinţi până. la capul podnlui tirgului do afară.-:
se s_. + de la pârta din sus; până în ulița co merge la.metohul Argeşului.
* +» +. de la uliţa co merge la metoh până: în capul podului Calicilor,
„e
e. de la Butuc până În sfâritu Spiridon noii.
„dela
stântu Spiridon noii până în capul podului Şerban-Vodă.
„e.
. din capul podului: de pământ până la Zlătari.
"es +.
“podul ce merge spre Hagi Moscu până spre margine.
+ . . . podul ce merge pe din dosul Colţei până spre margine. :
«+ „ podul ce merge spre Radu-Vodă până spre drumul Dudesci. .
Zstoria

Românilo»

de

V, A.

Urechiă
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Ss

pe la vadurile ce se: îmbină cu jmdoțal „d-vâstră și-a orindui și în partea
acea: pe la fieş-care vad străji destoinice cu boerinași deai judeţului, credincioși, ca întimplindu-se să năvălâscă vre unii dintr'a cei făcătoră de rele, oră dp
aică acolo, saii de a-olo aici, ca să trâcă spre întovărășire, să se ajutoreze
străjuitorii dintr” amândouă părțile, ca nu numai să nu pâtă izbuti a trece, ci
încă să se şi pringă negreşit, trămiţându-i la isprăvnicat, cu veri co lucruri
se vor'găsi la dânșii și ispravnicaturile săi trimită aici în bună pază, a se
cerceta ; vă veţi corespondarisi, vă veţi şi întâlni, ca cu cele_mai destoinice
n:&suri şi bună orînduială, Să se întoemâscă acestă străjuire ; veţi face cunos"- cută acestă și lăcuitorilor judeţului, ca când va avea trebuință a trece de din
câce din'colo, să'și aibă adeverinţă la mâni, prin care să p6tă fi afară din
ori ce bănuială; aşa dar urmând d-vâstră, de săvîrșire să înşciinţaţi Divanului.!)
Ac6stă măsură a apărări Oltului e departe de alinişti pe cotcârmuitori>'
neîncregători în „cetele ostăsesci ce otărăsc a fi trămise la Olt cu acest Scop.

Deci la 3 Februar 1821

mai Gail următorul

pitac:

«Divanul având ne adormită îngrijire a întâmpina turburayea ce se pote
pricinui locuitorilor 'ţărei de acâstă câtă de tâlhari, ce s'aii 'arttat peste Olt,
„cu. căpetenie un Teodor Vladimirescu, ai chibzait între altele, să se facă şi o
străjuire. vadurilor de trecătâre peste apa Oltului, aii seris Dumnâlor boerilor
ispravnică ai acelor judeţe, chipurile cu cari să se pue în lucrare acâstă străjuire și pentru că la fieș-care vad să se afle şi câte un credincios al Divanului,
deosebit de cei ce vor orîndui isprăvnicaturile spre privighere, a nu se strocura
din

făcătorii

de rele,

nici

de dincâce dincolo, nică de dincolo dincâce ; orinduim

pe...
. „carele să mârgă la vadul ce sodice. . . . .dinsud. . . unde
acolo cu catanele spătăresci, ce i se vor orîndui de către boierii ispravnici ai
judeţului, să aibă a sta napristan, str ăjuind ej armele în mână, diua și n6ptea,
ca nimenea din cei ce va socoti că pot fi sub bănuială de cugetitori de rele
nu numai să nu fie slobodi a trece, dar încă, pringându-i, să "i ducă la ispriv nioat, cu cărţile şi altele ce va găsi asupră-le, ca și Dumnlor ispravniciă

n.

să

"i trimită aici, cu tacricurile

lor, a se

cerceta;

iar pentru

locuitorii

ce vor

avea trebuință a trece, de la o parte la alta, s'aii scris Dumntlor ispravnicilor,
a le face cunoscută rînduială acâsta a străjuirer, pentru ca fieş-care când vor .
avea a trece, să'şi aibă adoveriri la mână, prin caro să pâtă fi afară de veri
ce bănuială. Poruncim dar Dumitale, orînduite, să fii cu ochii deschişi a nu se
face vre-un cusur la străjuire, strecurându-se vre-un bănuit, oră din neîngrijire, saii pentru interes, sai să te abaţi a cere de la cei curaţi şi nebănuiţi
trecători, covaşi cu numire de vre-un 'avaet, că „Strașnie vei fi pedepsit; și .
1) Cod.

96

pag.

205,

-

N
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pentru

cheltuială ți S'aii orînduit a ţi se

95.

da câte taleri.

.

„po lună; așa

dar vei urma negreşit». — 1821, Februar 3.
"10. carți sai scris, 2 Argeș și Oltul!).

|

Pe dată ce «otcărmuitorii» primesc scirea de noua domnie, ei
iati titlul de «Căimăcămie» şi scrii lui Scarlat Calimah, la:4 Februarie
1821, că Măria sa să facă ar&tare la Prea înaltul Devlet, ca să se mi_lostivâscă' asupra n&vinovaţilor supuşi şi să chibzuiască cuviinciosul
mijloc, spre izbăvirea de nesuferitele ticăloşii şi primejduiri 2).
Ba v&dând cotcârmuitorii» că le vine un noi Domn direct. de la

Pârtă, ei credură că numai de la Portă trebue să ceră aşedarea, potolirea resmeritei din țeră. Deci bobrii se decid a chiăma -pe Paşalele vecini cu oştiri în ţ6ră. Totuşi inainte dea lua asemenea demers,
boierii

simt

ei adres6ză

nevoia

acestuia

a întreba pe consulul

următorea

rusesc Pinis.

La

4 Februar

|

notă :£) -

Subsemnaţii boeri ai ţărei rumânesci, avem onâre a comunica lx. sale
D-lui Pinis General Consul al al. Sale Imp. al tutor Ruşilor, cavaler. al mai

multor ordine, din cele coprinse in scrisorile Divanului din Oraiova din care
Excelenţa Vâstră se va informa îndeamănuntul de tâte ce privesc pe rebelul
sluger "Tudor Vladimirescu. Negrăită e confusiunea în care cu drept cuvînt se
" găsesc s&rmanii locuitori de pe acolo, și desolarea ce resultă din ea; cu tâte
aceste cu mult curagiii indură aceste întîmplări „neașteptate, în faţa încertitudinei de co e de făcut? Cu tâte măsurile co s'aii luat până acum, ca să se în

lăture răul ce amenință obştea, ne informăm pe t6tă qiua, că rebelul (se ridică

contra tuturor celor subserişi în adresa do la Craiova, dar încă se xidică şi în
contra liniştei şi siguranţei obștesei și neiutrevăgând alt mijloe de scăpare, în
chibzuirea comună n'am găsit alt remedii mai eficace la răul acesta fără de leac
de cât să recurgem la câte-va paşale din vecinătate şi să le cerem ajut6re în
contra relelor co ne amenință și în contra turbuzrărilor urzite pe î6tă întinderea țerci rumânesci, care ia nisce proporţiuni uriașe din causa tribunilor cari
aranghează poporul. Subsemnaţii sciind însă destul de bine; că nu trebue să
facem un asemenea; demers la serhaturile din vecinătate, fără a însciința și po
Ex. Ta, şi a te întreba despre modul-ue scăpare ce ne mai: rămâne de fiicut,
ne facem o datorie de a aduce acâsta la cunoscinţa Dumnâvâstră și nu ne îndoim
că Excelenţa Vâstră luând informaţiuni despre rău! ce ne ameninţă, voţi încu!
1) Cod LĂXAXAVI. pag. 205.
2) Naum.
5) Vei varianta adusă de Axicoscu, în Anexa

i

nota VII.
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viiuţa acâstă

a n6stră otărire, care este singurul mijloc de
scăpare a acestui
pământ ameninţat. Subsemnaţii tenoind cererea.de mai
sus,vă rugăm ferbinte
să ne trimite

ţi în scris răspuns,

-

Cod. 93 pag. 194.

1821 4 Pebruar.

Ă

!

Naum amintesce de acestă incercare a «oicârmuit
orilor» cumşi
de răspunsul ingâimat al lui Pinis.
|
La nota boierilor,

răspunde

sesc prin o notă a, căreia 'minută
produsăîn «Trompeta

imediat

la 5 Februarie

n'o aflarăm

Consulul

Tu-

în original, ci numai re-

Carpaţilor» (pag. 651), din memoriul lui

Dărzeanu.
Pini discută mai lung deacă a chiăma oştiri turcesci
în ț6ră nu era o

>

faptă contrară tratatelor? Dar termină aprob
ând cererea. boierilor, pe
a lor răspundere, de consecinţi, şi nu
fără a li imruta că n'ati luat

energice
_

m6suri

Pinis

de comprimare
comunică guvernului

a. mişcării 1),
săă cele urmate

,
până

la 5 Februarie

şi Capo-D'Istria aprobă în totul atitudinea
consulului ruseșc din Bu“curesci. Capo-D'Istria ordonă degradarea
lui Tudor din rangul de ofiţer
rusesc şi din ordinul st. Vladimir, deacă
nu se va supune. Nota mi- nistruliii rusesc află conexiune între mişca
rea din Oltenia şi acele cari
agitai

sincronistie

Spania, Italia de

sudşi alte

ţări. Din

acest

punct

de vedere Rusia doria nimicirea: imediată
a mişcărei 2),
at
Cu tâte aceste declarări de ne patronare
a Eteriei Şi a mişcăre
„lui Tudor, căpitan Gheorgache, care
avea comanda. străjilor din Bu„curesci,

declară boierilor

otcârmuitori, că deacă cum-va ei ar chiam
a
pe turci in Bucuresci, el va trece cu tâtă
6stea lui la Tudor: «Ajung
ei cu arnău

rescii

ţii mei, striga semeţul Gheorgache,
— ca să
de Tudor şi de adunarea de pământen
i ferani».

apăr

lucu-

Boierii otcârmuitori vor acum să fie mai”
energic: ei decid să
“trimită la Craiova pe Gheorgache 3) şi
pe acolitul s&ă Farmache, cu
800 de oşteni. Acestia nu pleacă până
nu li se dai înainte lefile-pe

3 luni
„- Puţină incredere puteai în definitiv
să aibă otcârmuitoriă în aceşti
mercenari. De aceea, ca suprem coma
ndant ei numesc pe Vornicul
AI
|
|

1) Voi Anexa VIII,

a

a
|
> 2) Vedi nota lui Capo-d'Istria şi
în Prokesch Osten vol. III pag. 58
Vegi şi Aricescu (Istoria revoluțieide
la 1821) pag. 117. Vegi Anexa IX. 3) Naum dice, că după îndemnul
lui
Pini. Veţi Anexa

X,

|
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a capacita

pe Tudor, ca să

inceteze el inşişi resmeriţa.
La prima seris6re ce «Ocărmuirea»
modul următorii:

in

”

adresă lui Tudor el respunsă

Cinstiţi Doieri!

|

_

Prea cinstită cartea Dumnvâstră de la 30 ale trecutului Ghenare, la 3
ale următorului, cu tâtă plecăciunea am primit și cele poruncite- am vădat;
dar sciut fio- Dumnâvâstră, că nu este precum Dumnârâstră socotiți ; că prea
bine este sciut Dumnâvâstri,- că eii din mica copilărie am slujit cu mare credinţă şi stăpânire

hătărit a sluji

patriei

mele ; precum

și acum

şi în 'tâtă

viaţa

“mea,

sunt

şi a mă jertfi patriei mele”; și eii de capul meii nici decum n'am

plecat, fără cât tot

norodul

cel amărit

și dosătdit

al acestei

ticăl6se țSră, atât cei

de loc, cât şi cei streini, vădând că stăpânirea, sub care sunt încrodințaţi de
călre prea puternica împerăţie, stăpînitârea n6stră (a căria mărire Domnul
Dumnegeii să. o întărâscă în veci) "i-a adus în cea mai desăvârșită prăpădenio,
și ne mai putând suferi ardimea focului care le-a pus peste capete, cu toţi
întrun gând s'aii unit, şi ai hotărit, ca să se seâle, cu mici cu mari, şi să
se adune la orașul cel de căpetenie al țărei, şi acolo stând, 'să coră împărătâsca
milă, pentru care până acum prin cinci arzmahzaruri "și-a arătat ticăl6sa stare,
precum şi la alte înalte locuri, şi sciindu-mă norodul po mine, dintrialte
vremuri, că sunt un adorărat “fii al patriei mele, cu silnicio nvaii luat a le fi
şi “la acâstă vreme chivernisitor pentru binele și folosul tuturor.
Dar ei, cum am vădut: pr6 cinstita porunca Dumnâvâstră, supus fiind,
m'am ridicat de loc ca, să plec, iar_adunarea norodului,. nu numai că nu ma
lăsat, ci încă sub mare pază m'a pus,
_ Diceţi Dumnâr 6stri, că din ridicarea mea, se supără odihna lăcuitorilor;
dar ei, după ce ” le- -am citit întru: auqii prea cinstita poruncă Dumnâvosthă, cu
"un glas r&spunseră: că acesta nu este nimic pre lângă tirăniile cele cumplite,
cari le, pătimesc de la dregători, Acestea "i-aii adus la o desnădăjduire, în cât
sunt bucuroşi mai bine să piară cu toți, decât să mai fie vii.

Iar ridicarea lor alt răi nu face, decât numai lucruri de mâncare,

care

sunt muncite iarăşi de dânșii; precum nici împotrivitorilor până acum nu li
Sati făcut nimic, prinqându-se. de la satul Timna Vistierul Crăinicenul, comandirul Pandurilor, cu una sută cinci-deci 6meni înarmaţi. Asemenea s'a prins
şi la mănăstirea” Strehaia un bir--ceauș- Costache, cu șepte geci Gmeni înarmaţi.
Intr'acest chip era gândul norodului, ca să se pârte până la sfîrşitul trebuinţei;
iar la mânăstirea Motrului, unde se află închis Dumnâlui Căminarul Bibescu
-şi Stolnicul Viișorânu, cu vre-o patru- deci 6meni, fără nici un cuvânt al

“dreptăţii, aii pornit bătaie.cu arme

do mârte

asupra

norodului;. şi norodul

38
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vădând. vrăjmăşâsca socotâlă a Dumnflor, a închis mănăstirea cu mare străjnicie
şi pe Dumndlor în năutru mănăstirei, unde nu aii nimica de ale miăncării,
Dâră norodul, vădând nemilostivirea Dumnţlor,, astă-qi cu toți hotăriră ca să
argă mănăstirea ; şi după ce'i vor prinde; să nu lase nici unul “viii; gicând
norodul că nu “le este îndestul pedepsele care le-a pătimit până acum din

mânele. dregătorilor ? ci acum, când nădăjduia şi ei vre-o milă ca să dobîndâscă,

atunci, în loc de milă, se văd uciși cu arma de morte, din mânile celor ce
L-a hrănit și i-a poleit cu sângele lui; şi când şi de acum înainte dregătorii şi
otcârmuitorii locului se vor purta tot asemenea, și nu vor îngădui pe norod
aşi cere împărătâsca milă pentru lipsirea jafurilor tiraniilor, ei sunt hotăriţi,
ca pe câţi vor prinde, pe toţi săi jertfescă, pen!ru că eă, din multă
desnădăjduire, sunt bucuroși -ca mai bine să p6ră cu toții, decât să
trăiască pre-.
cum

aii

trăit de

la o vreme

încâce.

!

Pr6 cinstiti boieri, de sunteți Dumnârostră patrioți și părinți ai
norodului, precum o qiceţi, cea de slugă a mea socotelă este așa:
că acum aveţi
Dumnâvâstră treme: a scăpa de hula tuturor n6murilor, şi să vă
faceţi patrioți
adevăraţi ; iară nu vrăjmași ai patriei, precum aţi fost până
acum. Bine ar fi
ca Dumnâv6stră
-să popriţi răutatea şi pornirea armelor ce ați cugetat asupra
norodului celui nevinovat și credincios, şi să urmați precum aii urmat
strămoșii noştri; adecă, să vă înroiţi cu norodul la cererile ce face,
pentru că că
nu cer vre-un lucru necuviincios, sâii care să nu'l fi avut, ci
cer o dreptate,
„care pâte fi Dumnârâstră de mai mare folos ; iar într'alt chip nu
va eşi lucru

la căpătâiii bun,

Iar că vă lăudați

Dumnvâstră

cu armele,

noi scim

ci avem Impărat, aă

căruia suntom prea credincioși și supuși întru tâto; şi nu este nici

credut, că
judecare;
- pentru că
nvâstră,

odată

de

prea puternica Impărăţie să'şi prăpădiască Raiaoa fără cercetare
şi
ci la vremea judecăţei, norodul cu nimica nu se va învinovăţi
;
nici o învinovăţire nu are, și numai cât işi cere dreptatea. Dumnu numai-că nu-i ajutați spre a 'şi o dboândi, ci încăîi împilaţi şi

la mârte, punând și pe Arhierci ca, să-i. afuris6scă
; ci de va fi Dumnedeii
vii,va vede
şi ava judeca. — 1821 Februare 4. ' Theodor.
Boierii răspund

la acâstă epistolă astfel:

|

<Primindu-ţi scris6rea co ne-ai scris, răspundându-ne cu lipcanul co
într'adins am trimis, am vădut tote îndreptăţirile ce ne areţi. Dâră să
scii că
urmările ce facă sunt urmări răsvrătitâre, iară nu de patrict, precum (ici
; pentru
că tulburi norodul,' îl dai în osiînda judecății ca pe nisce însoţiţi
Ja fapte
de resvrătire; şi în loc de a'i face bine, precum qici că îți este rîvnă, îi vei
aduce mare foc şi peire la capii; fiind-că vor fi judecați ca nisce protivnici

stăpânirii, fără de a cere mai

întâi îndestulare la năpăstuirile ce vor fi cercat;

-

,
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şi în cele după urmă, când. nu-și vor veni în cunoscință, vor fi isgoniţi. prin
arme. Şi vedi că, din pricină-ţi, se va pricini omoruri și vărsare de sînge
al. crestinilor nevinovați. Apoi co curânt voi da înaintea stăpânirei ? Şi ce
suflet vei avea înaintea judecății lui. Dumnedaii ? Urmările ce te-ai apucat să
săvârsesci sunt fapte de resvrătitor ; sunt pricinuitâre de periciunea crostinătăţii, sunt întradevăr nelegiuiri ; sră patrioţi adevărați suntem noi, căci nici
o odiniâră nu am voit vărsare de sînge ;;-şi te hulim cu osebire, într'acâstă
vreme, când te faci pricinuitor acestei vărsiri, în vreme ce starea întru care
“te afli nu to iartă să faci acest fel de lucru, cu mijlocul are”] creqi, .
Aii d6ră nu suntem. şi noi aceia cari voim să se.păzească dreptatea

tâtă ţâra de obste? Dori la ori că ăpă-tuitâre
chiar

poruncelor

Dumnezeirii,

audire, urmând. orânduelii,

no facem "mijlocitori. către

stăpânire;

în

şi

şi îndrop-

tim tâto relele câte ajung în augul nostru. Socotesce-te mai cu întregime ce
cuvânt vei da înaintea lui Dumnedeii şi înaintea Stăpânirii, când din pricina
notrebniciei "ți voi aduce lucrurile la vărsare de sîngo și la. răşboiii, a omori
„ fraţi po traţi, Şi crestini po restini, născuţi tot de un neam și supuşi tot
la o stăpânire?
Ci deră scriindu-ţi și acum la cele ce ne zăspundi, to sfituim păzintosco,
și îţi poruncim, să te păr ăsesci de urmările ce faci; să isgonescă norodul ce
ai strins lânsă sine-ţi, să „mârgă fio-şi care pe la urma sa, să'și caute de munca
şi hrana pământului; și cu ori ce mijloc vei sci spre scliparo-ți să potolesciă
pornirea locuitorilor ce ai amiăgit pănă. acum, decă le voescă binele, precum
dică să escă patriot, și să scij şi acâsta, că Domnia ţărei s'a încredinţat Măriei
Selle prea înălțatului nostru. Domn Scarlat Vodă Calimach, luându-se sciri de
la consulaturi, carele este Domn, nu numai înțelept, cu. vrednice măsuri, ci
şi cu iscusință, și cu temere do Dumnedeii, iubitor de dreptate şi de liniștita
petrecere a supușilor înălțimei S6le.
Apoi, către: un acest fel de Domnie cuvânt vei da, când nu vei fi următor povăţuirilor ce "ți dăm? Te vei isgoni adovărat ca un resvrătitor, și veifi
învinovăţit ca un fără de-lege; cum și acei ticăloși ce, amiăgindu-se, îți urmâză.
"şi so ameţesc la disele ce le propovăduescă. Ci dâră potolesce aceea ce ai încoput, ca să nu fii în:osândajudecăţii Domnului; şi să putem şi noi a ne face |
mijlocitori spre isbăvire-ţi. Ascultă-ne, casă nu to căesci 1) — 1821 Februare 4
[Urmeză
In 9 februar Caimacămia

adres6ză

semnăturile

o a

trea

Caimacamilor).

epistolă lui Tudor.

Boierii, declară că şi ei ca Tudor, voiait să facă dreptate norodului dar
că lucrarea a fost împedicată din causa revoluţiunei. Să inceteze Tudor
«netrebnicile urmări»

şi programul lui se va realiză şi boierii îi asigură

iertarea,tot odată îl ameninţă în cas de continuare, cu ostiri şi pedepsă.
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V. A.

Arhaon
Am

priimit scrisârea ce ne-ai

URECIIIĂ:

Slugeriă

trimis

pe

siniorii

Machedonski,

și

nc-aii

arătat numitul prin graiii, tâte câte âţi vorbit amândoi, din .care înţelegem două

lucruri, adică: unul că, sub numire de bun patriot, ceri îndestularea năpăstui- zilor ce ar fi cereat lăcuitorii, şi temainica păzire a dreptăţii şi altul, încredinfare cu jurământ din parte-ne că și vița îţi va fi siguripsită şi Greși care folosiră și drepte împărtăşiri vei dobândi, şi vre-o câţi-va Gmeni din- cei co îţi
vor fi alăturați, cn asemenea căutare se vor privi din partea stăpânirii ; şi până

îţi va veni acest răspuns, vei sta pe locul! întru care

te afli, fără de a to mișca

măcar de o palmă. Spre răspuns vei sei cum că, cât pentru despăgubirea năpăstuiţilor şi păzirea dreptăţii, aflându-ne şi noi tot întru aceiaşi cugetare, am

fost hotăriţi să trămitem cercetători, pu caro îi şi găsiserim, din Gmeni vred-

nică. şi cinstiți, -că nu numai să cerceteze, faţă cu lăcuitorii şi cu cci co so va
| “fi aflat în dregătorii, ci încă să şi întârcă înapoi celor co vor fi năpăstuiţi,

„infurile ce vor fi cercat; dar s'a poprit acestă lucrare, din pricină căcial turburat satele şi tahturiie dregătoriilor cu amăgiturile ce âi pus în lucrare, în

cât şi acei rinduiţi n'a fost mijloc să vină în partea locului, pentru că nu avea cu:
cino să vorbescă; îndată însă co îţi vor înceta netrebnicele urmări, să scii că
0 asemenea urmare negreșit trebue să se facă, pentru că o cere iubirea de drep“tate. Iar pentru do aţi fi viţa siguripsită, cele co a mai alăturat lângă acâsta
trămisul, precum mai sus arată, să scii că din parte-ne îți dăm t6tă făgiiduiala
și
încredințarea în ceea-ce vei hotărt și prin fapte voi arăta încotarea urmării
ce
-— ai început. Dară ca_să fio mai temeinică pentru însuţi, am chibzuit ca să
mai
asteptim o qi două; până vor veni şi caimacamii prea Inălţatului Domn,
ce
S'aii orânduit, şi atunci să-ţi trămitem acostă încredințare în scris prin întradins
trămis, Ci dar fil acele puţine qile adăstător, până vei vedea trămisul nostru.
Dar să scii și ac6sta că împotriva-ți sunt orînduite arme, nu numai cole din

partea locului, ci mulţime altele co s'aii trămis de aici, și pe tâtă diua

se trămit,

și că tot6 căpeteniile acestor puteri, Gri mai vârtos cei ce sai aflat destoinici
ca să.to sfărîme în puţine c6suri, sunt, povăţuiţi și porunciţi ca să-ți
bage de
s6mă în ce chip te urnesci, şi de te vor dovedi cu cea :mat mică
călcare peste
„cele ce ai grăit către trimisul de aici, adică că ori nu încetedi din amăgitorele
propovăduiri ce faci către “sate, oră” îți mai îmulţesci suma 6menilor
ce af
strâns până acum, prin deșârte făgăduoli, sati că te misei de acolo
de unde

aşteptăm răspunsul, atunci să socii hotărit, că at să_te isbâscă,

-

si te stirime,

şi judeciiți singur stirșitul ; iară mai vârtos cuvântul ce at să
dar înaintea lui
Dumnedoii pentru 'atâta vărsare de sânge ce ai să pricinuesci
novinoraţilor

creştini, cari amăgindu-se

ţi s'aii supus;

către

acâsta

să te părăsoști şi de soco-

tința ce ai pus în gându-ți pentru monastirea Motrului, şi
să laşi intrarea şi oștirea acestei monastiri slobodă, fără, de a cuteza: să
dat pricină a sc arunca
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o pușcă: măcar; căci şi prin ac6sta vei da pricină de -lovire
asupra'ți. Urmâză
întru tâte după cum te sfătuim şi îţi poruncim ; și nu cuteza
a crede mai mult
pentru sine-ţi de. cât ceea-ce firea to-aii clădit; căci cu acâsta o se
aduci mare
-turburare stăpânitorului asupra'ți şi atunci, de- vom voi să to ajutăm,
ns vei

aduce la neputință.—1821

Februarie 9, (Uimcz semnăturile Caimacumilov)

„Da 2 Februare 1821, vădurăm, N. Văcărescu fusese trămis în Oltenia, ca să supună pe acel turburător şi tilhar Tudor Viadimirescu,
care ameninţa să cuprindăşi oraşul Craiovei. Nicolae Văcărescu [fusese
numit căpetenie. «asupra agalelor.... cu toţi neferii lor ogiaclii,
cum
şi asupra altora ce mai sunt în - partea locului, întocmiţi şi adunaţi

de Divanul de la Craiova». Văcărescu primesce depline puteri împotriva tilharilor, de a stărima imputernicirea tilharului şi a potoli r&s„-26la: ț&ranilor. 1)
ie
|
|
NE
„N. Văcărescu

provâcă

pe Tudor să depună armele, promiţendu-i

in numele boerimei şi al Patriei amnistie şi renumerări pentru el
şi
al lui.
|
|
N
|
La acâsta răspunde Tudor cu frum6sa, pe cât inţelepta, energica.
pe

cât

cumpătata

“Scrisdrea

lui

următorea
Tudor

epistolă

Vladimirescu

:

către Vornicul Nicolae Văcărescu

Cinstită serisârea Dumitale cu multă plecăciune am primit, din care alta nu

„înţeleg, fără, decât văd că tâto pornirile cele vrăjmăseșci ale mai marilor noştrii,
cari „le-aii pornit asupra Patriei, le grămădesci asupră-mi, ca şi când eii aşi
fi făcut, sati aşi face vre-un răi Patriei m6le ; ci pre semne dumnâta pre
_morod, cu al căruia sânge s'a hrănit şi sa poleit tot nimul boeresc, îl soco-

tescă nimic şi numai pre jăfuitori “1 numeşci patrioți; măcar.că eii nică-asupra acestei tagme nu sunt voitor de răii, ci încă mai vîrtos je voesce întregigimea

şi întărirea privilegiilor.

Apoi de ce, fără de nici un cuvântal dreptăţei

- mă catigorisiţi ? Şi cum nu socoță, că pre mine mă catigorisesce numai tagma|.
„ jătaitorilor, iar pre jăfuitori "i catigorisesc tâte neamurile ? Văd dar că alta nu
este, fără numai Dumnedei a împetrit înimile mai marilor noştrii, după cum
Gro când pre alo: Egptenilor. Dar cum nu socotiți dumnâvâstră, că Patria se
chiamă norodul, iar nu jătuitorii ? Şi cer ca să-mi arăţi -Dumnâta ze împotrivire
.
arăt ett împotriva norodului ? Că_eii alta nu sunt decât numai un om, luat

de către tot norodui al ţtrei, cel amărit și dossodit din pricina jăfuitorilor, ca
să le fiii chivernisitor în treaba cererei dreptăţilor ? iară tagma jătaitorilor,
căci
„1)

Vedi

întrog

acțul

de

numire

la anexa
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ticălonu le place una ca acâsta, a ridicat arme de mârte asupra patriei şi a
şi nadrâptă,
lor
jăfnitori
tagma
sului n6rod. O! ce mare jale! Dar dacă este
ca
n6muri,
tele
învecina
la
rodul vinovat, cum nu trimeteţi Dumnâvâstră şi pe
cine
cu
Şi
să vedeți pe cino catigorisesc ? Pre norod ? Saii pre Dumnâvâstră ?
în
voesce a ținea? Cu Dumnâvâstră, saii cu norodu ? Căci acâsta s'aii vestit
tâte laturile. Prea bine sciii pre Dumnsia că ești fârte înţelept, şi născut din
neam slăvit şi iubitor de Patrie, ce cu înțelepciune: „multe orânduele bune aii
făcuț : Patriei.- „Socotâscă de către înţelepeinnea Dumitale şi ac6sta: că norocurăsboiului, este numai în mâna lui Dumnegeii a tot ţiitorului, şi nu so scie
cui 1 va da; şi măcar de va birui tagma jăfuitorilor, dar tot nu pste fi norocită, că va să-l hul6scă tot lumea; iară do nu ra putea birui, unde va scăpa
din înaintea norodului? Ci de vosscă Dumneata binele Patrici, precum aii voit
părinţii Dumitale, trebuința este, ca să ne întâlnim negreșit ; însă de vei „binevoi, să am cinstitul răspunsul Dumitale: unde și cum ? Fiind că norodul nu
cere alt-cora decât numai o dreptate, ce pâte fi folositâro şi tagmei booresci ; şi“
cum dic, oră în ce chip vei pofti Dumnţta, să am cinstitu răspuns. Teodor

Nu ne importă a sci decă
nirea cerută de Tudor ; ajunge

boerul Văcărescu a dat stii nuintilsă fie probat, că Tudor are cunosciinţă

de rolul ce este chiămat să joceşi că este «un om luat de către tot
norodul

ţării,

cel amărit

şi dossodit

din: pricina jăfuitorilor,

ca să le

fie chivernisitor în treaba cererii dreptăţilor».
Ca tote guvernele sele, Căimăcămia nu înţelege, că Tudor nu făcea
el singur o răsvrătire, ci că revoltată era întrega naţiune. Cu ce mijlâce spera să nimicescă mişcarea ? Cu inşelarea cetelor de Panduri
prin promisiuni falaci6se, prin darea in judecată a unui biet ispravnic,
a lui Racoviţă de la Mehedinţi, prin obligătivitatea felinarului n6ptea

prin stradele Bucurescilor!), prin străji înin oraş şi la Olt!...
prin

ademenirile
La 10

"după Naum,
dere

lui N. Văcărescu.

Februare

sosiră

ai lui Scarlat

Şi în fine.

isbucnesce

eteria

iin Moldova, iar la 11 FFebroare.

la Bucuresci cei doi Caimacami, 6meni de increCalimachi:

1) Nică în Bucurescă

Const.

Negrea şi Vogoride 2).

+nu eraii ascultate asemenea

ordine. In Cod. „NOVI

pag. 212, aflămo notă, din 20 Februarie 1821, scrisă consulilor, prin care Qăi-

„măcămia se jiluesce, că sudiţii nu.se supun la regula felinarului. «Pe aceștia
străjilo n'aii cutezat să-i -atingă>. Căimicămia a dispus să fie arestați și a doua
di duşă Ja “consulatele' respective. «După îmbrăcămintea lor strimtă, dice nota,
Sai cunoscut că eraii supuși»,
2) Ilie Fotino gice,că ati venit 3 caimacami și adaogiăi și pe I6n $Samurcaş.
Acesta însă e trămis ceva mai târdiii, nu la Bucuresci, ci Caimacam la Craiova,

i
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«Caimecamic» vechii «0t-

i cârmaitori» lăsaţi de AL. N. Sutu;-«în cea mai desăvârşită
neputinţă de
a lupta spre întempinarea reului, care se înmulţia din di în di»)).
Bucuria

clasei

cami şi le-ati vestit
tru obşteasca liniste
Cu totul altele.
macami. După cum
greci

erai

diriginte oligarhice

că au

venit Caima-

îngrijirea cea cu deadinsul a noului Domn pena fărei şi că în mniţine dile va sosi. şi Domnia.
eraii sentimentele țărei cu privire la cei: doi Caivedem în. notele diplomatiei streine, aceşti doi

cunoscuţi

de

6meni

jăcaşi

hypocrites ct artificieua,?)
Căimăcămia
greci Caimacami,
Vodă Calimah un
bine înţeles insă

fi mare,

şi duşmani

nâmului

românesc

A

de

păminteni încă înainte de sosirea celor doi boieri
în Bucuresci, la 4 Februare, trămisese lui Scarlat
lung raport, făcend istoricul revoluţiunei lui Tudor,
cum convenea boieri imei. Eacă acest raport:

Anafaraoa

Divanului către

Vodă

Scarlat Calimah.

Prea. Jnălțate Dâmne |
Faptele răsvrătitorului” Peodor Vladimirescu, privindu- -le supuşi Mărici
Tale la începutfca nisce întreprinderi tâlhărescă, am pus la cale pre dată tote.
—mijlocele trebuinci6se spre sfărimarea lui, prin cară nădăjduiamii că fără întârdiere îşi va lua răsplată îndrăsnelei sale, ca şi alți tâlhari de mai înainte de
dânsul ; dară fiind-cărlucral a laat altă față, că numitul mai sus Teodor s'a
arătât la iv6lă vrăjmaş înarmat aliă stăpânirii, din preună cu cei do pre lângă
densul adunaţi, mărturisind prin scris scopurile lui primejdisse, și însuflând
duh de răscdlă între lăcuitori, făgăduindu-le Să "i izbăvâscă de Supunerea lor .
către stăpânire, am luat pre dată sciință despre _răsvrătirea lui, care era precugetată şi pregiitită peste tâtă întinderea țărei. Deci, pre de o parte, chibzuind.
cu multă trudă și în tâte chipurile, după puterile nâstre, despre cea ce era de
făcut,

am

pus

în lucrare

măsurile

dărnicirea înaintării mişcărilor

trebuinci6se,

ce am

şi primojdi6sele cugetări

găsit

cu

cale, spre

ză-

ale acelui răsvrătitor -

şi tulburător al linişter obstesci al nevinoratului norodii din acâstă
pre do altă, am
a „pornit de grabă supusul nostru arzmagzar ciitre prea

țâră,. iară
puternica

împărăție, ca o datorie a umilitei nsstre supuneri, arătând și încunosciințând
celo despre acâstă, răsr rătire, precum'și despre cele făcute de noi, supușii Impărăției Tele mai cu deamăruntul după cele întâmplate p'atunci ; care arzmugzar

1) Naum.
2) Veqi N, lorga LL: pag. 564,

.
pr
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sîntem încredinţaţi ca trebue să fi ajuns până acum în strălucitâle mâni ale
Impărăţiei Tele, care va fi luat destulă pliroforiă din cuprinderea lui.
'
Nu lipsim și acum, prin cea de faţă. „supusă“a nâstră anafora, de
a-aduce la' cunosciință de. Dumnedeii sprijinite Inălţimei “Tale, că acel răsvrătitor nu înceteză nici acum d'a inSufla prin pristăvirile sale îmboldirea resc6lei
în suflotele celor mai nevinovaţi şi momindu-i-cu făgăduiala slobodeniei de
sub jugul. supunerii, rătăcesce mintea lor cea prâstă şi îi târăsco după sine,
cu care împuternicindu-se şi măriudu-şi întinderea pe: fie-care di, nimicesce
tâte chibzuirile nâstre, spre a lupta scopurile sale; fiind-că, după sciințelo ce
am>primit de la Caimacamul Craiovei şi do la Divanul do acolo, şi de la cei-l-alţi
ispravnici şi mai mari din Judeţele de peste Olt, acel răsvrătitor cu poruncile ce
a dat către licuitori de a nu se supune 'la isprăvniciele: judeţelor și la zapcii
pentru plata dăjdiilor împărătesci şi cele-l-aite trebuinţe ale obștiei, a aprins
capetele celor mai nevinovaţi lăcuitori; şi adunând împrejurul săi pe toți
“aceia cu cari

s'a înțeles,

şi pe câți

în

împrejurarea

acesta

S'aii

giisit într'un

gînd cu el făcători de relo și aţiţători do norod, a coprins jumătatea jndoţuluă
"Mehedinţi ; iar locuitorii oraşului Cerneţii, înfricoșindu-se s'aii risipit, şi ispravnicii spăimântați. fiind să nu cagă în mânelo lui, s'aii depărtat în părţile

cele”mai de aprope ale Craiorej.

-provisia

și îngrijirea

celor trebuinti6se. Am

pornit şi la Craiova câţi-va

nsferi

dintre păzitori orașului Bucuresci, cu gephanâoa lor trebuici6să, spre paza acelui
oraş, care este scaunul color cinci judeţe de peste Olt, și să 7] ferâscă de nă-

vălirile ce sar putea întîmpla

din partea vrăjmașului;

pentru

că

dacă

sar.

întâmpla (fer6scă -Dumnedeii) să intre şi colo, urmâză atunci ca şi ale l-alte
orașe și judeţe, care și ele aşteptă cât de curând la asemenea năvălire, să se
risipescă şi să se tulbure și judeţele de dincâce de Olt; iar podurile de peste
rîuri, pre undesunt trecerile călătorilor, li-am închis cu paznici, pentru ca nici
cei ce sînt înțeleși cu dînsul să nu pâtă trece către dânsul, nică cei de pe
lângă dînsul să găsâscă înlesnitâre trecere,. ca să se întindă în părţile de
dincâce. Nu lipsim de a priveghia și a fi cu cu cea mai mare luare aminte
asupra mișcărilor acestui vrăjmaș, nici ne scumpim de a jărtfi munca nâstră
și oră câte mijlâce am găsit cu cale că ar fi mântuitâre şi destoinica. le-am
întrebuințat împotriva isbirii aceluia. In urmă, cu mare mâhnire am primit şi
alto scrisori din partea Caimacamului Craiovei și a boierilor Divanului de acolo,

printr'un trimis boier şi prin ccare no. face cunoscut, că acel
>

răsvr ătitor_a

în:

2

Sa

.

Noi, supuși Măriei Tale, luând sciință despre acâsta, n'am întârdiat do a
pune în lucrare cele mai rabnico mijl6co putinci6se, spre întîmpinarea râului,
ce ne ameninţă, schimbârid pe Ispravnicii cei depăriaţi şi orânduind în locul
lor pe alţii ce i-ati cunoscut mai fără preget şi mai îndrăsneţi, de a se răsboi
împotriva urmărilor obstescului dușman, căror le-am și dat Gmoni câţi am putut
să strîngem şi gephanea, precum și bani cu împrumutare am strîns pentru

>
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duplicat pre mulți dintre -cei proști şi din semenii lui cu acâstă

aplicare, și

armându-i cu armele ce s'a întîmplat să aibă, s'a obştitii către părţile
Craiovei ;
şi sosind la Monastirea Strehaia, care e depărtată cale de două-spre-gece
câsuri.
„de Craiova, a făcuto zapt, stăipânind'o cu Gmenii lui; fiind-că
cei într'insa

orinduiți puţin

paznici, ori-că s'aii înţeles cu dînsul, saii că simțindu-şi slă-

bicinnea lor, nici o împotrivire nu ati arătat; ci deschiqând îndată
- porţile
s'aii unit cu el. După aceea pogorâid la Mănăstirea Motrului, cale de opt
câsură departe de Craiova, a avut so stăpânâscă și pro dînsa ; dar
fiind-că
pre ac6stă mănastire puseseră mâna mai nainte Ispravnicii din judeţul Mehedin
ţii
cu vre-o câţi-va păzitori. armaţă, aii stat cu peptul împotriva încercării sale,
făcându-se și Gre-care bătaie, în care din partea protivnică s'aii omorît doi,
şi
alţi doi s'aii rănit; și ast-fel s'aii mai depărtat puţin vrăjmașul de zidurile mă-

năstirei. Acâstă năvală a răsvrătitorului întratâta a speriat pe tâtă boierimea și

„Pre

cok-i-alți orăşeni din Craiova, în cât, de şi a năvălit asupra

acelora un dre-țare Serdara Iamandi, orinduit

fiind

turburătorilor

pre lângă alţii cu vre-o

câţi-va Neferi și Panduri, dar iară ne 'scriu cu hotirire că, vădând pe vrăjmaș
întindându-se și apropiindu-se de Craiova, aii venit la desăvârșită desnădăjduire,
şi ca să stea pre loc nu este cu putință, dacă nu le va. sosi de aici vre'un
ajutor de 6mani înărmaţi, destoinici spre a sfirîma scopurile. răsboitre ale
răsvrătitorului, dicând și acâsta că, dacă se va găsi cu cale, să se aducă rugăciune din partea ţărei către prea înălțaţi Muhafizi ai Serhaturilor împărătesci,
ca să pornâscă oştirea împărătâscă împotriva vrăjmașului, şi să-i scape de
primejdia ce-i ameninţă. Acestă împrejurare ne-a tulburat şi pre noi fârte mult,
şi ne-a adus ast-fel gicând în zăpiieâlă, din pricinăcă cun6scem că nu vom
putea să întîmpinăm răul, dacă va sosi, neavând putere de oştire ; deci, adunând
din noii_pre câţi Neferi am putut, şi alţi Gmeni armați Neferi, i-am pornit;

şi acum pornim și noi căire acele locuri pe un boier de a noştrii, Dumnâlui

Vornicul Nicolae Văcărescu, căruia i-am dat şi-i dăm pre fie-câre qi tote trebuinci6selo, spre a se duce să stărniască pontru stirpirea răului în tâtă domnâsca

ț6ră. In acestă vreme primirăui și alte serisoră de la Caimacamul şi boierii Divaniţăai Craiovei, prin care ne încunosciinţâză, că răsvrătitorul s6 află acum
la mănăstirea Motrv,. îndeletnicindu-se de împresurarea ci, la care nădejde

pâte

vor rămâne

răbdători,

aflându-se

lipsiţi

de tste, flimândi

şi

setoşi ; şi se

crede cu mult cuvânt, că, siliți de nevoi, 6menii lui îl vor părăsi de la neomentsca lui r&tăcira. Către acâsta, lăcuitorii judeţelor Dolju şi Romanați nu -

se înduplică a da trebuincidsa
răsboiască.
-

hrană
|

ostirilor ce

avem orinduite
|

acolo să-i
AR

Tâte acestea văqăndu-le locuitorii Craiovei, s'aii împrăștiat cei mai. mulţi
şi dintre boeri aii rămas numai Divaniţii Caimacamului, păziţi de către slugile
lor pentru veri ce întîwmplătâre trebuinţă, căci pe dată ce sar preda mănastirea Motrului, şt duşmanul s'ar apropia către Craiova, trebuinţa va cere să se
rc.

-

46

|

V. A. DRECIIIĂ

_

.

|

-

mîntuiască prin fugă, și cele cinci judeţe să r&mâie sub
otcârmuirea apostatului. Acâstă mâhnitre veste ne-ati nevoit să pornim
do isndvă, cu mari
cheltueli,; alți trei căpitani, pre Serdarul Iordache, pre
căpitan Farnache şi
pre căpitan Tanache, cu două sute din cei șese sute hargiuri
, pre cari de isnâvă
după trebuință i-ati adunat, poruncindu-le acestora să
se adune la un loc cu
cei-l-alţii şi când vrăjmașul nu va înceta din netrebnicile
sale urmări, să!
-isbâscă cu toţi împreună. Tot de o dată “s'a porunci
t și Dumntlui Vornicul Văcărescu, ca cătra lăcuitori să se p6rte cu binișorul, spre
a-i face să cunâscă
sfinta datorie a supunerii, și să le întârcă nevinovatele
lor inimă, ca nu pre
viitor să se mai înșele de vinovatele și zadarnicile
mândrii a resvrătitorului,
nici de făgăduelile lui amăgitâre, și să-şi întârcă
gindul de la veri-ce scopuri
de resvzătiri, care şi pre îndemnători şi pre col
amăgiti şi aduşi la sfirșitură
rele; făcându-i să înțelâză că, de nu vor A următor
i, se vor da, cu resvrăti
torul dinpreună, la tâtă asprimea legilor; iară
cei co vor lua de curînt, şi
vor vedea calea cea rea pre care aii apucat, chiar
din aceia ce alcătuesc oștirea
resvzătitorului, vor fi iertaţi şi ajutaţi,” pentru”
că şi-ati cunoscut rătăcirea, și
S'aii întors pre calea cea dreptă; iar aceia însă
co vor rămânea întru cele
rele, pentru că nimic, nu este în stare a le seâte
fumurile ce le-a intrat în
cap, şi pentru că nimic nu-i pote aduce pe calea
drâptă spre pocăință, aceia
nu vor mai avea iortare; pocăința trebue să
o facă până este incă vreme;
căci mai târgiii nu se va băga în s6mă ; și prin
urmare trebue mai din vreme,
să se pună sub umbra înţelepciunii şi întru bine-fâ
cerea patriei lor care, ca
mumă bună şi blajină către toți capii ei, primesce
'cu blândeţe şi dulcâţă pre
toţi câţi vine înaintea ei, şi îşi fac sfinta datorie
a supunerii, trecând cu vederea
" rătăcirea trecutăşi dând iertarea păcatelor.
o
o
.
|
Iară după ce mai sus numitul boer va înduple
ca pe resvrătitorul cu
ast fel de puternice cuvinte, și”! va face să cunâscă
că e mai bine să se întârcă la „cele mai din ."'nainte, de .cât să facă rele,
dacă se va supune la: dreptul
cuvînt, atunci însuși acel boer să chezășudscă,
pentru. isbăvirea atât a lui cât
şi a Gmenilor săi, şi pre noi să ne dea
do mijlocitori către stăpânire pentru
părăsirea lor _şi liniștita lor purtare “pre
viitor; iară. dacă 71 va găsi stăruitor
în turbata sa nebunie, aiunci negreșit să'l
lovâscă cu -cei de pre lângă dinsul
şi cu oştirea orinduită „de către noi, și
să scape și pre cei din mănăstirea
Motrului închișiă ispravnici, spre a avea
trebuinci6sa lor comunicaţie. Către
acestea

chiar şi noi, supușii Măriei Tale, ne aflim pre
cale de

învoială dinpreună cu resvrătitoru
; lși fiind-că el ne-a făcut “propunerile
sale
prin graiul
„trimisului sei, cerând trei lucruri spre
încetarea desăvârşită a obşteștei turburără: 1 Să lipsâscă d'aci înainte cu desăvâr
şire mâncătoriile din țeră, 2. sti se
despăgubâscă licuitorii co ce sati nedreptă
ţit, şi 3. să-se chozășuâscă isbăvir
ea”
atât a lui, cât şi acelor de pre lângă
dânsul, şi plata unora din menit
săi,
am r&spuns asemene
a și supușii

Măriei Tale,

că, în cât despre mâncătoriile

,

+

,

”

,

,

.

>
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ce dice, şi despre despăgubirea lăcuitorilor, s'a îngrijit stăpânirea și cra gata să trimită într'adins boeri cercetători prin tâte judeţele, pentru ca să cerceteze
cu scumpătate până la cea mai mică nedreptăţire, să dospăgubâscă îndată pre
cei nedreptăţiţi şi să încunosciințeze oblăduirea ca să pedeps6scă pe cei-lalţi,
precum tot-d'auna cblăduirea a păzit “acestă datorie. şi acum era s'o pue în
lucrare; dar a apucat el mai "nainte să aducă, împedicare cu nelegiuita sa
faptă. ară despre părăsirea și despre liniștita purtare în viitor, atât a lui cât
şi acelor după împrejurul săi, vom mijloci la Măria Sa Vodă, pe care prea.
“puternica Impărăţieîl va trimite stăpânitor în ţ6ră; şi nădăjduind că!l va
milui cu iertarea sa, când şi Inălţimoa Sa va lua încredințare, că cu adevărat .
. şi din tâtă inima sa pocăit, şi că a încetat din ozi-ce fel de turburări către
norod şi către stăpânire. Așa dar de la respunsul ce no va trimite, să ne
încredințăm ce gîndu are, iară încredințarea ce vom lua despre firea lucrului,
o vom aduce la cunoscinţa de Dumnedeă păzită Inălţimei Tale. Într'asemenea
stare se găsese de o dată lucrurile, Prea Inălțate Dâmne, pre cari, după supusa
n6strii datorie, aducem cu scumpătate la cunoscinţa Inălţimei Tale, spre a le .
lua în vedere și a le judeca cu pătrunderea cea adâncă şi cu dubul cel destul

de încercat al Mărici 'Tale, şi ori prin: prea Inaltul şi prea puternicul braţ al
Impărăţiei va cunssce că trebue să se sfărâme dușmanul, saii prin alte mij'6ce
ce va chibzui cu mintea sa cea adânca că ar fi mai nemerită, este de mare
trebuință să se aducă cea mai grabnică locuire la răul ce ameninţă, pe t6tă
„ț6ra sa domnâscă, pâbă a nu ajunge la nelecuit; și pre nci, supuşii Măriei
Tale, să ne însuflețâscă, ca pre unii ce ne aflăm nedomeriţi, și să ne povăţuiască despre ceia-ce ar fi de făcut; căci resvrătitorul înaintâză; iar noi am
sfârşit şi. pazele înarmate din orașul Bucurescilor, trimiţ6udu-le în părţile.|
acelea ; şi n'am săvârşit până acum niinic care se fie destoinic spre a ţine pept.
vrășmaşului ; însă cun6ştem că fericita şi grabnica aflare de faţă a Mărici
Tale, va fi singuru mijloc ce- va putea s'aducă mângâiere şi îmbunătăţire neapărată în starea lucrurilor. 1) — Februarie 10.
„Prin

raportul

s&ii boierimeu

lasă să se * pere o incetare arevolu-

țiunei prin supunerea la aceste condițiuni ale.lui Tudor. Acele condiţiuni, cel puţin cele două dintâi (din t6te trei), confirmă teza nostră că
Tudor nu făcea atât o revoluțiune naţională, contra Grecilor, cât una
“socială El propnne boierilor, ca să depună el şi ai săi armele: 1) «să

lipsescă d'aci înainte cu desăvârşire mâncătoriile din ţâră şi al TI lea
să se despăgubescă locuitorii

cei cari au fost nedrept tățiţi?).

1) In un codice din timp. al nostru, acest act scris în grecosce,: nu este
întocmai cu cel aci adus. Il dăm în anexe.
1
7
2) Am adus actul mai în urmă,
7
7

i
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„In

dioa de 4 Februare. boierii mai adresaseră şi

Pini, nota acâsta;

.

Consulului

.

>
«Sub semnaţii boieri ai ţărei rumânesci, avem onârea a comunica Excelenţei: Sale D-lui Pini, general consul al Maestiiţei Sale Impgratal al tutulor
Rușilor, cavaler al mai multor ordine; cele coprinse în scrisorile Diranului
din Craiova, din care Excelenţa Vâstră se va informa în deamăn untul, do tâte
ce privesce pe rebelul Sluger Tudor Vladimirescu. Negrăită e contusiunea în
care cu drept cuvânt se găzese sărmanii lăcuitori de pe acolo și dezolarea ce
resultă din ea; cu tâte acestea, cu mult curagiii îndură aceste întâmplări neaşteptate, în faţa incertitudinei de co e de făcut. Cu tâte măsurile ce s'aii luat
până acum, ca să se înlăture r5ul ce ameninţă obştea, ne informăm po tâtă

diua, că rebelul lucră contra tutulor celor subscriși în adrosa:de la Craiova,
dar încă se ridică și în contra liniştei şi siguranţei obștesci și nevăgând alt
mijloc de scăpare, cu chibzuirea "comună n'am găsit alt remediii mai eficaciii,
la r&ul acesta, fără de leac, decât să recurgem la câte-va paşale din vecinătate şi să le cerem ajutâre în contra relelor ce ne ameninţăși în contra tur-

burărilor urzite pe tdtă întinderea pirei românesci, cari iaii nisco” proporţiuni
uriașe din causa tribunilor, cari harangează poporul. Sub:semnaţii,
sciind încă
destul de bine, că 'nu trebue sii facem un asemenea demers, la serhaturile
din
vecinătate, fără a însciinţa şi pe Excelenţa Ta, și a te întreba despre”
modul
de scăpare, ce ne mai râmâne de făcut, ne facem o datorie de a aduce
acestea
la cunoscinţa Excelenței Vâstră şi nu ne îndoim, că Excelenţa Vâstră,
luînd in- formaţiune despre răul cs ne ameninţă, veţi încuviința acâstă
a ndsiră hotiiriro E
care este singurul mijloc de scăpare a acestui pământ ameninţat.
Sub-semnaţii,
reînoind cererea n6stră de mai sus, vă rugăm ferbinte să ne
trămiteţi în scris
răspuns.—1821, 4 Februarie.
-

Tradus din cod XOIII pag. 191. Vegi anexa XV.

Căimăcămia,
„lui Scarlat Calimah,
revoluțiunea.
|
-

Tera

era

complectată la 11 Februare

prin cei doi trămişi at

se pune pe mesuri noue, cu cari crede a potoli
E
nemulțămită de regimul grecesc şi Căimăcămia
crede a

da satisfacere plângerilor ţărei, rinduind o comisi
un», compusă din
boierii cei mai iubiţi de popor: biv.vel Vornicul
Iordache Golescu, biv
vel Logofătul Nestor şi biv vel Logofătul Costac
he Câmpineanu, să cerceteze «pricinile dintre boierii lui Al, Sutza
—greci— şi pămeântenii».
„ Istrate CreţulescuGr,
, Băleanu, Gr. Filipescu, lord. Slătineanu,
sem-

nând pitacul de rânduire a .acestei Comisiuni,
uitai, că nu numai boN
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ierii greci al lui Al. Sutza jăfuiseră jâra şi o
ingenuchiaseră, ci -tâtă
boierimea aprope de la olaltă, cu rare excepţiuni
. A trage în judecată
pe boiarii greci ai lui Sutzu, era însă mai puţin o
satisfacţiune adusă
tărej, ci mai

mult un mijloc de câştig pentru boierii nouei
domnii!!,
O măsură mai energică hotăresce să iea noua Căimă
cămie.

»

Ndoua-qi după ce boerimea din Bucu esci expediă anatoraua
către

Scarlat

după

Calimah,

făcend

istoricul

revoluţiunei

găsirea cu cale a nouilor Caimacami,

„Sărcinarea
potolirea

lui

Tudor,

de sigur

şi nouă dile abia de la în-

dată lui N. Văcărescu, noua Caimacamie insărcinâză cu
revoiuţiunei peste Olt pe boerul grec C. Samurcaş. N.
Vă-

1) Pitac prin care se orindueşce d-lui biv vel Vornicu Jordach
e Golescu,
î Duinelui biv vel Logofitul Nestor și Dumnilui biv vel Logofet
ul Costache
Câmpineanu, a cerceta pricinile dintre grecii reposatului Domn
|
cui pămentenii.
Noi

Caimacamii

țtrei rumânesci.

Cinstiţi Dumnâvstră fraţilor boieri: biv vel Banojlordache Golescule, i vel
Logotete Nestore şi biv vel Logofete Costacho Câmpinene, fiind că Măria Sa prea
inălţatul nostru -Domn. Scarlat Alexandru Calimah Voevod, prin scrisorile ce'
ne-aii trimis, între altele ne poruncesce 'și pentru grecii etpaieului Măriei
sale Alexandru Vodă Suţul, că da se va întâmpla a avea pricini de judecăţi
cu cei de aici pământeni, adică ori pământeni, trăgându'ă pe numiții la jude- .
cată, sati oi po pământeni, să li se cerceteze pricinilecu scumpătate, dându-se |
hotăriră după dreptate; şi fiind că pe Dumnv6stră vă şcim boieri cinstiţi, cu:
sciință și pracsis îndestul la ale judecăților, de aceea, după chibzuirea ce am făcut, iată printracest pitac al nostiu vă orînduim judecători tuturor pricinilor
ce so va întâmpla să aibă grecii etpaiului reposatului Domn, cu pământenii de
aici ; pentru care şi vă poftim, ca adunându-vă cu toţii la un loc, în gilele ce
veţi orândui, ca să căutaţi judecăţi,să cercetaţi cu scumpătate tâte pricinile ce
vi'se va orândui cu buiurdisma Divanului și cu iubire de dreptate făcând cuviinci6sa alegere, să ne arătaţi în seris prin anafora ; și pentru ca să nu se

"prelungescă și sii se cheltuiască ipotesiarii în zadar âmblând prin judecăţi, să

vă siliţi d-v6stră- în tot chipul, ca să se dea sfârşit pricinilor fără zăbavă.
Al. Ungro- Vlahiei Dionisie, Grigorie Brâncoveanu, Constantin Crețulescu,
- Grigorie Ghica, Barbu. Vasărescu, Dumitrasco Racoviţă, Istrate Creţulescu;
Grigorie

Băleanu,

Alhalache

Gheorghe Filipescu. 1821
Cond.

XCVI

AManu,

Grigorie Pilipescu, Iordache Slătineanu,

Zebruare 12.

pag. 207,

storia
Românilor de V, 4. Urcchiă

„

|

.

i

[Ta

_

|

|

-

XIII,

dp.

7
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cărescu nu se păru destul de energic. Credem că mai hezita Văcă„rescu 3 +considera
pe Tudor de simplu tâlhar, şi Samurcaş, grec,
era om mai de incredere pentru Scarlat Calimah. Apoi se presupunea
că el cunoscea din vechii Oltenia, unde fusese Caimacain. Deci să

"mergă acolo, cu depline pateri de a lucra şi a hotări cum

va socoli

mai bine, «fără de a mai cere sfătuire, sâui ' povăţnire de la Bucu-resci», ca să potolâscă acea tulburare» odihnind pe boeri, neguțători
şi pe

toţi locuitorii pe la sălăşiuirile lor 1).
Mai mult incă, Caimacamia dă la mâna marelui

Vornic

C. Samur-

caş.o declaratiune în scris: „carte de iertăciune din partea lor către
slugerul 'Tudore, ca mai eficcace să pâtă trămisul boerilor să negocieze 4
cu vitâzul român. Prin acestă carte Căimăcămia boerilor acorda amnistie comjlectă tuturor resculaţilor panduri2).
7
Alegerea lui G. Samurcaş o credâii boerii nimerilă şi prin impre- .
jurarea, că Tudor, cum vădurăm,

avusese

relaţiuni şi înţelegeri cu el 3)

De cât C. Samurcaş putea el— amestecat cu Eteria— să vojască inăbuşirea mişcărei lui Tudor? Evident: că cine-va -era: inşelat: boerii
„din

Caimacamie socotim că se jucati inconscienţi cu focul !.Boerii
nu
ignoraă că Samurcaş era cu Eteria: «Cunosceai firma ipochimenului»
au putut totuşi să'l trămită să negoţieze cu Tudor de
sigur numai
după îndemnul celor doi Caimacami.
Vom vedea_mat la vale resultatele obţinute de noul Caimac
am al
Craiovei +).
.
i
5
—

CAP.
Eteria

Provocată
reză

drapelul

tâiă la Iaşi.

Di

a

în Principate.

ori nu de impăratul
resvrătirei „Contra

IV.

Rusesc

turcilor,

Alexandru,
în

Febraare

Eteria
1821,

arbomai

in-

î) Trompeta Cazpăilor No. 634. Dârzeanu.
Memoriii.
2) Vegi actul XXXI din anexele lui Arice
scu.
7
3) Ba Naum susține, că Tudor a fost în. slujbă
la Vorvieul c. Samareaş
„și om al casei, de aprope» (Copie de la Galaţi
, pag. 89.
Pe
|
4) A se vedea la anexa.cu No. XVI în
care se dă versiunea rusescă
despre mișcarea lui Tudor,
a
o

7
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poierilor greci

din

Prin-

cipate şi sperând în ajutorul lui M. Suţu şi a cetelor adunate de
„Sava şi Olimpie, ese pe furiş din. Kişinăă, trece Prutul la 92 Februare
şi. merge

direct

la Iaşi,

Inţeles cu acesta, cu

unde

trage la casa

Cneazului G. Cantacuzino. |

Iacovache Rizu şi cu Mihaiii Vodă

Suțu,-pune

pe boieri să semneze o petiţiune către împăratul Alexandru, cerându-i protecţiunea Moldovei contra turcilor. Acâstă petiţiune e trămisă
prin Cneazul Gheorghe Cantacuzino la imr&ratul rusesc, care: se afla

atunci la Leibach.

|

Patru qile după aceea [psilaate 'concentră cetele, deja înjghebate,
la biserica Galata din deal. De aci ele intră în Iaşi in procesiune, cu drapelul

alb în frunte, :pe care

drapel eraii

diverse

inscripţiuni

ca:

«ty

zovzwp viza (in acest semn vei birui),ori 2 zîje Kovzos ov âyagtvouai (NRenasc

din cenuşa mea). Cu erncea şi ca fenicele eşind din facări...
La Trei-Erarchi

se fac rugăciuni.

la 23 Februare o proclamaţiune:

Alexandru

ÎN

Ipsilonte

|

adressză,

|

Proclamaţiunea prinţului Alexandru Ipsilante adresată locuitorilor Moldovei .
prin cari li anunţă că Grecia tâtă ai. apucat armele spre a'și
recăpăta

|

„În

neatârnarea.

-

cuartira generală din Iaşi, 23 „_Pebruare.
_
8; v., (7 Marte) 1821

.

“Lăcuitori ai Moldovei, noi vă facem sciut, ca astă-qi tâtă Grecia aii reaprins făclia libertăţii şi aii zdrobit jugul tiraniei, ea pretinde drepturile sale. Ei
mă duc unde vocea poporului mă chiamă, eii vă oterez atât din partea, mea, cât
și din acea, a compatrioţilor mei, cari se află acum aică, și-pe care am onârea
de a'i comanda, asigurarea şi garanţia, că vă veţi bucura de o deplină liniște, i
că persânele şi avruţiile vâstro vor fi respectate, voi veţi putea, dar, urma o=
cupaţiunile vostre ordinare, fără a vă îngriji de mișcările mele, căci cârmuirea acestui principat nu va suferi nici o schimbare şi legile cari. v'aii cârmuit,
până astă- Qi vor urma

tot cursul

lor.

:

|

Eii pot a vă asigura, că. providința divină v'aii dat în Domnitorul Mihaiii
Suţu, care vă guvern6ză acum, un apărător al drepturilor patriei vâstre, un
părinte, un bine-făcător ; el merită tâte aceste titluri ; uniți-vă dar cu dânsul
pentru a protege fericirea comună. -Dâcă niscai turci desperaţi ar face o incursiune pe pământul
pedepsi semnția lor.

vostru,

N

nu
7

vă temeţă, căci

o putere, mare

este

«Al. Tositante.

gata a

pg
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„ Alexandru Ipsiliante minţia când afirma, că Ereria va ti sprijinită de Rusia. La data acesta el putea bine să scie că lucrul acesta

nu era de aşteptat.

|

|

De-o cam dală, Eteriştii proced în Iaşi la măcelul a 80.de turci,
cari sperau să scape refugiindu-se în biserica Goliei. Jalul incepe...
Casele nu numai de neguțători turci, dar şi ale unor români, sai
chiar şi greci,
„De

la

Iaşi

presupuşi

că au

bani, nu 'sunt

Ipsilante

plâcă

spre

cruţate.

Bucuresci.

Ion

Ghica

scrie,

că

«Mersul lui Ipsilante spre Bucuresci a fost un adevărat marş triumfal.
Din Roman adresâză Ipsilante ţărei Românesci următbrea pro-

clamaţiune :

o

Proclamaţiunea lui Ipsilante, adresat

|
Mitropolitului, episcopilor

și boerilor ţerei Rumănesci.

_

Cvartira-generală din Roman,

17 Martie 1821.

5

Sunt convins că Dumnârâstră aveţi acum. cunoscinţă despre întreprinderea formată pentru mântuirea Greciei, și că, în ambele principate Moldova și
Valahia, un însemnător număr de greci vor lua armele pentru a intra pe pământul sacru al țăreă lor, și acolo, uniţi cu fraţii lor, vor combate: pentru
drepturile lor naţionale. Aceste corpuri militare (conform proclamaţiunilor mele
“de mai înainte, de pe care aiăturez aici câte-va exemplare), vor privi pe locui- |
„torii Moldovei şi ai Valachiei, ca pe fraţii lor, şi vor respecta pururea pers6nele lvr și proprietăţile lor. Cea mai bună dovadă de aceea ce gic este buna
ordine care aii fost, observată în cursul şederei mele în Moldova. Insă asti-qi
am fost cuprins de mirare, când am aflat de fuga cea fără de „scop a lăcuito-

rilor, din Buzăii și Râmnic; înriurirea ce aceste temeri pot să aibă asupra în.
„tregei țări, mă îndâmnă'a vă ruga din noii, să fiţi liniștiți și fără tâmă, şi dea

vă potti, să faceţi cunoscut tuturor lăcuitorilor și tuturor neguţătorilor, că
ei
nu trohue să se temă nici Cecum că vor avea vre-o supărare în ţ6ra
lor. Fiţi încredințaţi de asemenea,:că puterea aceea mare ce ocrotesce. aceste principate, nu va îngădui nici de cura ca barbarii să vie în ţările -vâstre.
Spre acest
sfirșit, E. S. generalul an: şef, contele Vitgenstein, nu numai aii primit
ordin
* de a duce, spre frontieră trupele. ce: el comandâză pe teritorul Varşoviei,
dar
ele sunt chiar în marș. Prin urmare,.nu mă îndoesc că Dumnâvrâstră,
din
noii aleși pentru a forma autorităţile patriei vâstre, vă veţi
griibi, ca buni
patrioţi, a pune, făcând să se publice proclamaţiunele mele;
un termen acester

băjănii şi acestei fugi așa de vătămătre lăcuitorilor,
Asigurați din partea nea pe toți conpatrioţii
N

n

=

[.

voștrii, că ei n'aii cel mai

|

-
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mic lucru de temut, şi că ast-fel ci pot rămânea liniștiți în locuinţele lor.
La sosirea mea, voi dovedi adevărul qisolor mele.- Insă trupele grecesci având |
să trâcă prin ţâra Rumânscă, este f6rte neapărat de a le pregăti provizii şi
cvartirele în drumul lor; căci, afară din .divisiunoa acâsta, voiii trece cât de

curând cu stă armata grecâscă.
La Focşani

Aa

este intimpinat

de

studenţi din şedla de la Bucuresci,

(Debats 27 Maii)
3 0 tineri

greci,

cei “mai

mulţi

flrea tinerimei, cu care formeză

legiunea sacră (îspâs X6:/06) imbrăcaţi în uniforme: negre, cu căciuli .
mari pe cap şi cu capul de: mort de asupra a două tibii ).
t

Rimnicul Sărat, Buzăul... tote oraşele, se pustiază, fug la „apropiarea cetelor eteriste.
|
Din Mizil, la 18/30 Marte 1821, Alexandru Ipsilante fiind răi imprisionat

de localităţile

ce in cale le află pustiite, adreseză

litului şi boierilor o nouă

proclamaţiune,

iar locuitorilor din” Bucu-

resci o alta, tot din 18/30 Martie 1821.
Eată acâsta din urmă:

.

“ Proclamaţiunea principelui Alexandru
locuitorii din Bucuresci.

Ovartira

Mitropo-

Ipsilanti, către

Generală

Grecă, de la Mizil

în 18/30 “Marte 1821.

,
|

Cutrieiând, Dacia m'am convins cu o forte mare supărare, că voi aţi
părăsit capitala vâstră, şi că vați împrăștiat. Locnitori ai Bucurescilor! patria
vâstră, națiunea vâstră, toți Gmenii bine cugetători descuviinţiază purtarea
vâstră, Patriotismul Gmenilor generoşi nu se arată decât în împrejurări ca
acestea. Dâcă sprijinitorii patriei dai un așa exemplu, ce va face dară poporul ?
Nobili” lăcuitori ai Bucurescilor, întârceţi-vă pe la vetrele vâstre,
Interesul patriei vâstre, a poporului vostru, însuși interesul vostru, totul
„vă îndâmnă a intra în capitală, căci este vorba de norocirea viitâre a. naţiei
vâstro «şi 6re-cine nu va voi să confăptuiască la acâsta? Dâcă s'ar afla vre
unul, acela merităsă fie şters, din lista căpiteniilor poporului! Patria îi va .
cere s6mă, despre nepăsarea sa; să fie el bine încredinţat, că temerile sale sunt .
chimerice, și că noi “suntem decişi a perde viţa, mai înainte de a se vărsa
o picătură «de sânge a vre-unui lăcuitor, al: Daciei.
”

|

(Subseris) AZ. Ipsilanti 2).

3
„9)

I. Ghica, Scrisori, pag. 78,
Din Gazeta de Augsburg de la 28 April 1821..

5:

VA.

ORBCHIĂ

-

Ajuns la Ploesci, Al. Ipsilanti primesce sciri rele politice:

Impera-

torul n'a voit să primescă in audienţă la Leibach pre trămisul Moldovei şi ah Eteriei, Colonelul Cantacuzino, ba a ordonat mai târdiii
Ştergerea şi a lui Îpsilante şi a lui Cantacuzino din contrâlele armatei
rusesci 1). Cu puţine dile înâinte de sosirea la Mizil a capului eteriei,
Strogonofi printr'o notă către Divanul Porţei, o reprobasă, o repudiasă.?)
Cetim și în «Observatorul
Declaraţiunea

Imperatului

Austriac :>
Rusieiîn cauza

întreprinderei

lui Ipsilanti. |

4. Prinţal AL. Ipsilanti va fi şters din cadrele serviciului “Rusiei.
2. 1 se va declara că M. S. Impăratul descuviințâză formal întreprinderea, sa, și că el nu va putea nică odată a se aștepta la nici in ajutor din
partea Rusiei... |

3. Ordinele

cele mai precise se

vor comunica

contelui Vitgenstein, co-

mandantul an șef al trupelor Rusesci de pe Prut în Basarabia, de a obserra
cea mai strictă neutralitate în: privirea tulburărilor ce ai izbucnit
în principate și de a nu lua, sub nică un pretext, .nici o parte directă,
saii indirectă: .

4. Hotăririle acestea

se vor împărtăşi Ministerului Rusiei din

Constan-

tinopole, cu ordin. de alo face cunoscut Porţei, și dea
reînnoi în acelaș timp
lângă dînsa asigurările france și leale, care i s'ai -fost
dat cu ocasiunea 15s-

c6lei din, Valahia, Baronul de

Stronogof

va declara anume,

că politica M. S:

Impăratului este și va rămânea străină de_intrigile, care
ar putea ameninţa și
de a tulbura liniștea vre: unei țări; că ori ce împărtășir6 în
mișcările do așa
natură ar.fi contrarie curatelor intenţiuni ale împăratului, şi
că în relaţiunele
sale cu. Pârta, M. S. nare alt scop, nici altă dorinţă de cât:
menţinerea și

stricta, esecutare a tratatelor fiinţânde între ambele

puteri.

|

“Ordinul de di al Imptratului Rusiei, care șterge pe prinţul
Al. Ipsilanti,
din, cadrul serviciului. Rusiei.

- Palatul 'Ţarscoe Selo. 14 August 1821.
Prinţul

Al. Ipsilanti,

adjutant

al generalului

de cavalerie

Bajeoski, și

„maior al regimentului de husari al gardei, este ștors din
lipsă de servicii.
“i
|
(Gazeta de Potersburg din 22 Septembre şi diarul Debats
din 16 Sep-

teribrie).

|

E

a

i

+

1) Pag. 92 Naum spune că Al Ipsilante âflă
despre repudiarea
do Rusia, numai. după ce ajunse la Bucuresci.
Mi
2) Veqi Iorga : Acte și îragmente II pag. 567,

Etorici .
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”

Făptuirile Caimăcămici la Bucuresci.—Tudor în Oltenia. —Sosirea lui în capitala ţărei.

Caimacamia
proprii

lui Scarlat Calimachi mai

de a opri revoluţiunea.

ia şi alte mici mesuri, “im-

La 14 Februarie 1821, Caimmacamia în-

| parte Bucuresci în 5 «sempturi» şi rinduesce asupra fie-căreia parte
"câte ud boier. care “ajutat de câte doi alţi boieri, la alegerea lor, să
privigheze

străjile oraşului, ca ele să vegheze, «ca să se pâăzâscă bunul

nizam şi odihna nebântuită a locuitorilor», Boieri, ca
Cornescu, Vornicul Gr. Băleanu, Vornicul. Alex. Ghica,
Gh. Filipescu şi chiar Vornicul Manu, aveai misiunea
âmbla -pe ulițele Bucurescilor ca să impedice răsmeriţa

Aga Costache
biv vel Vornic
de a se pre!).

Presupunem bucuroşi, că boieri păminteni ca cei cari erai lăsaţi
de Al. Suţu în fruntea țărei, aveaii cele mai bune intenţiuni de a îndrepta mersul lucrurilor în ţâră. Aceste intenţiuni, eraă tardive, revoluțiunea socială” şi. națională nu maii putea fi ezilă, chiar dacă par rai
5:
i
-..
fi existat-un Tudor.
_ Caimacamia: rinduesce' străji, schinbă ispravnici, le ordonă să -

fie Omeni de. tebă. Până şi pe ţiganii Domnesci
urilor.
E
1)

ii p: olege contra a-

Noi Camacamii .ţărei rumânesci, către Dumndlui. cinstitul, fratele
biv vel Vornic Gh. Filipescu.

Trebuinţă
fiind-că orânduitole străji să se afle împlinindu-și datoria mai
cu deadinsul, să- nu se întâmpieîn politie atacsii. mai 'vârtos nSptea, când toţi “
se ajlă în otihnă făr'de grijă şi cel cu cugete rele. atuncă pot să ȘI, găsscă:
vremea lor de 7ro:o supărare, când străji.e ce sunt orânduite nu'și vor păzi datoria a priveghea şi a so preâmb.a pa uliţa; de aceca poftim pe D-ta, să pri- mesei ac6stă însărcinare, de privighere în semptul podului Mogoş6oi, luând împreună.cu D-tă şi 2 alți doi din boierii părțai locului, ce vei socoti fără pregetare,

pe cari să ni

arâţi, ca să'i "poftim

osebit

și pe

D-lor

a

primi

acâstă

îngrijire și cu toții dimpreună luând cu D-vâstră orânduita strajă, să vă aflați
cu maltă privighere în semptul acesta, ocolind nâptea t6:ă partea acesta și băgând
do s&mă, ca să se păzescă - bunul nizam şi odihna nebântuită a tuturor câţi se
alla cu lucuinţa într'acest sompt. -1821 Februarie 14,
-. „Asemenea patra pitace s'aii făcut către 4 boeri orânduiți.
„Unul către Dumnlui Vornicul Manu: pe podul Calicilor.
"Unul către Vornicul Alexandru Ghica pe podul Beilicului.
Unul către Aga Costache Cornescu pe podul târgului. de afară.
Unul: cătra Dumnâlui Vornicul Grigorie Băleanu prin politia Bucurescilor,
Cod. 16 pag. 208

|

|

|

.

'
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V.

Tador—cum

vom

URECHIĂ .

vedea—de

mişcarea pre care insişi
|

A.

ar îi voit

chiar

el,

nu putea'stăvilă,

hoierii otcârmuitori, deja in Lanuarie o recu-

nosceaii.că ajunsese obştescă, peste tâtă ţera.

O putea stavila sosirea celor doi Caimacami numiţi de noul
Domn

Scarlat Calimah ?1)
|

Tacă

în ce

mod

de a îi.o promisiune
"cute

-

domnescă

fiiind deprinderile

Noi Caimacamii

|

se vestesce
rele

ț&rei

acâstă

venire,

care

de pace şi de dreptate,

ale celor

ţirei rumânesci, către

doi Caimacami.

Dumnilor boerii

e

departe

bine

cunos-

.

îspravnici ot sud...

Se vestesce Dumnârâstră, că eră la 24 ale următ
ârei luni,ati sosit aici şi
Dumnâlor fraţii boeri Caimacamiai ALărisi Sale
Prea Inălţatului nostru Domn,
însă Dumnlui vel-Postelnicul Costache Negre
şi Dumnţlui biv vel Hatmanul |
Ştefan Vogoridis, vestindu-ne că în puţine
gile va f și venirea Miirioi Sale în
ceasuri bune și: aducându-ne cu îndestulare
povăţuir-de
i cule co se cuvine a
pune în lucrare, la t6te chipurile bunei oblădu
iri spre folosul ţărei, să vestiți
dar şi Dumnâvâstră acâsta la toți lăcuitorii
acelui judeţ, ca să se bucure, încred nţându'i, că vor cerea milelo Măriei Sale
ce'e după cuviinţă şi vor petrece cu
t6 tă trebuincidsa liniște și odihnă, care
stăpânirea a pururea este gata să reverse din.părintescul săi libov, către supuş
i cei credincioşi, iar mai vârtos
Dumnâvâstră cu deadinsul vi se scrie, să
aveți datornica îngrijire pentru ocrotirea lUcuitorilor şi liniştita lor petrecere,
se supăra vre-unul dintr'enșii
cu vre-un fel de catahrisis, cât de puţin, căa nu
a
Dumnâ
vâstră învinovăţire se va
socoti negreșşit și veţi da greii răspuns,
ci mai vârtos să se mângâe ticăloşii
lScuitoră la nevoile:și păsurilo lor; pe câţi
se află în slujba isprăvnicatului și
îi metahirisiţi în trebiie judeţului, săi
înfrânaţă cu. strășnicie a se părăsi cu
totul,de obicinuitele catahrisis, co s'aii urmat
mai "nainte, dându-le să înţelâgă,
că măcar cea mai mică luare de la lcnitori,
o
cu ori-ce fel de chip, peste porunca
„stăpânirei și cea mai mică supărare ce so
vor îndrăzni a face, esto cu totul
nesuferit la audul Jăriei Sale, lui Vodă
și că Măria Sa are hotărire să orînduiască cercetători într'âdins prin tste
județele țăroi, care aii să facă scumpă
cercetare prin tâte satele și care se va
dovedi vinovat, cu câtuşi de puţin catahrisis, are să corea negreșit cele mai
strașnica pedepso, după co se va facedespăgubirea. De aceea dar şi Dumnbvâstră,
luându-vă cele mai bune şi întregi măsuri, spre odihna şi nebântuita petrecere
a, lăcuitorilor, să trimiteţi copii după
acâstă carte 'pe la tâte satele județului,
ca să so citescă întru audul tuturor,-să
se bucure și să se mângâe şi ticăloșii
lăcnitori şi așa întru tstă dreptatea păzind neclintita și buna orinduială să
:
vă siliți a săvârşi și poruncile cs
ri se
trămit la vreme cu tstă osîrdia, ca
să
dința și să dobândiţi mila Aăriei Sale vi să cun6scă.în faptă destoinicia Și cre-,
lui “Vodă, după dreptele Dumnâvâstră
slujbe, și că ați primit porunca ac6sta
şi
aţi puso 'în lucrare să avem răspuns
fără zăbară.—1821 Februarie 25.
a
a
Cod. 96 pag. 214
”

,

„2

1) Le nourel hospodar (Scarlat Cali
machi) a nommâ des Kaimacans..
ont quitt6 Constantinopie le 21/9
ils *
Fevrier. Malhoureusement son choix
est tombâ
sur des hypocrites artificiou

x, Anoxa

II pag. 564.
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dela

Craiova,

aducend după

_socotinţa oligavhiei veşti rele: «toţi cei trămişi de la Bucuresci contra
lui

Tudor

s'âii

dat

cu

el...

Peste

puţine

dile

se aştepta

Tudor la

Craiova: şi deacolo are să vie direct la Bucuresci cu tofă tâlharii hi».
-

Căimăcămia

numesce

pre credinciosul

minarul

Sava, cu câţi-va 6meni

păzitor

al

Bucurescilor.

Se

lui

Scarlat

ai lui aleşi de el şi în

reorganizeză

tot sub

Calimah,

Că-

chezăşia: lui,

el şi o

specie

de

«gardă naţională din isnafurile oraşului, ca să privegheze străjuind:
“ dioa şi n6ptea nu cumvaşi aflându-se tăinuiţi niscarevaşi 6meni rei
- înclinați

cu Teodor

(dice Naum),

să

facă -făr

de

veste

vre

un! răi,

dând

pote foc oraşului».
|
Spaima este mare in Bucuresci, mai ales între boieri. Dar atâta
aceştia au qualificat pre Tudor şi pe ai săi de tălhari, că acum şi
clasele desmoştenite nu mai sciii ce să cugete despre el şi spaima .
intră

şi în casele

neguţitorimei.

|

Ceea ce contribuisă la lăţirea spaimei, eraii veştile ce se. colportai
de unii şi de alţii,
Ca să impedice lăţirea unor asemenea veşti, Căimăcămia
următorul pitac:

adreseză

r

“Noi Căimăcamii ţerei Rumânesti,
către Dumnelui fratele biv vel Ban epistatul Spătări dej,
_Fiind-că cei nărăviţi în cuvinte deşearte, carii. înşişi de sineși le născocesco şi le presară în duhurile norodului celui prost și lesne a crede ori-ce,
unii” ca aceia acum trecând la obşte vorbe de Incruri cu totul neînfiinţate, aii
_ făcut pe coi“mai mulţi a se iugriji și a se spăimânta în zadar. Drept aceea
„Divanul pohteşte pe Dumntta, ca numai decât să pui să vestâscă prin. tâte
mahalalele, în vileg, să augă toți şi să înţelegi, că tote câte aii augit de la unii
alţii sunt minciuni, lucruri adecă care nu'și ati ființa lor, ci împotrivă, să fie
bine încredinţaţi, că este bino—pase, să le iasă tuturor aceste zadarnice fandacsii
din inimole lor și să petrecă toţi în liniște şi odihna lor pe la casele lor,
căutând fieşcare trâba sa, să nu mai dea de acum înainte credemânt la plăzmuirile unuia şi altuia, fiind-că stăpânirea . apururea are ncadormitii îngrijire

pentru odihna lor. — 1821 Februare 27
La Agă, în semptul agiei.
La starostea de neguţători, în auqul
"Cod. 96, pag. 213.
oz

tuturor do obște.
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VW.
| Spaima

nu era potolită cu

neguțitorimea
țiosele,

fiind

A. URECIILĂ

e

întrecea

gata a

asemenea

a aduna

pleca

din

care

ordine.

de

la ţâră

oraş. Căimăcămia

Boierimea,

ca

şi

şi a'şi incărca pre- . |
insărcineză

pe Gri-

gorie Baleanu,: îngrijitorul terguluă, să mergă însuşi «pe la casele
tuturor, fără osebire şi ori unde va afla car prins, ori incărcat saii
deşert, tâte acele care să le gonâscă numai decât, scolendu-le
. din
Bucuresci

afară,

iar acelora

8:

vor

fi prins

carele,
de

orf-ce

trentă

vor fi, să le arăţi a se părăsi cu totul de.a da cea mai mică pricină
şi bănuială şi turburare norodului».1).
|
„Uşor de a ordona, dar spaima estetot mai intinsă, cu cât Caima-

camii cerca a o potoli!
|

|

In 1 Marte, trei dile de la ordinea de sus, tirgul Bucuresci: este
—
aprâpe- pustiit! 2),
Lăsând acum DBucurescii şi Caimaimia lui Scarlat Calimah, să
urmărim.pe Tudor Vladimirescu in mişcarea sa.
Tudor, era inţeles cu boierul Samurcaş representantul eteriştilor ?
se dicea că Sumureaş îl pusă in comunicaţiuni intime cu Căpitanii Sava
şi Olimpie, cu carii impreună, se susţine, că-aii şi prestat jurăment
tainic în biserica de la Sf. Sava 5), şi că s'aii fost înţeles şi cu Makedonski

şi Aga

Profan

căpeteni de

cete

bulgare.

|

1). Noi Căimăcanii țăreă rumânesci.
Dumnilui fratele vel Vornic Grigorie Băleanu îndrijitorul tirgului.
Fiind-că norodul politiei Bucurescilor aă luat spaimă zadarnică amăgindu-se de nisce cuvinte neadevărate, ce aii plăzmuit și aii risipit cei nărăviţi
într'acost fel de turburări:şi se îndreptâză cu cuvinte că arsfi vădut care
prinse și aduse în curţile unora și altora, Divanul voind a le scâte tâto bănucliie din inimele şi findaciiile lor şi să'i încredinţeze că este bine, paco, ca să * se odihn6scă pe la casele lor și si patrâză în liniște, pohtesca pe Dumntta ca
să mergi pe la casele tuturor fără osebire şi ori unde vei afla car prins, ori
încărcat, saii deșer
pe't,
tâte acele care, să lo gonesci numai decât, scoţându-le din Bucuresci afară, iar acelora ce vor. fi prins carelo,-de ori co trâp'ă vor
fi
sâ le arăţi a se părăsi cu-totul de a da cea mai mică pricină de bănuială
şi
Către

turburare

norodului;

încredințâdu-i

ci încă și în primejdie. --- 1821

Către DumnGlui

Către
Cod.

vel agă

Căminarul

96, pag.

214.

Sava,

că

nu numai

Februare

27.

”

vor

fi sub. grea

.

răspundere,

-

:

2) O informaţiune
la Arhiva statului dice:
boierii şi neguţătorii şi
3) Vegi Aricescu

serisă cu mâna pe se6rţa ultimă a. codicelui XCVI de
«1821 Mart I sati spart Bucuroscii, fugind în Brașov și alţii».
|
şi I. Ghica,

N
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-De sigur că toţi aceşti aliați ai lui Tudor, alt-fel cugeta de cât
capul mişcărei române şi alte scopuri urmăreaii, Tudor in tâte oca* Siunile

şi

naţiunei

în (6te actele s6le
Române,

ca

ciocoi, de boerime.

scrise, spune

s'v salve de

domirit,

nedreptate,

că

este

de jătuitori

Laturea socială şi economică

în

capul

şi deci

dez

a mişcărai e chiar -

mai luminată. decât cea naţională în făptuirile lui Tudor. Evident că
era indicată de tâte mişcările anteridre, lupta şi: ura contra fanarioţilor
şi că

nu

Tudor, îi iubea

şi nici atâta

pandurii;

dar aceasta

nu-l îm-

pedică. de a se înțelege chiar cu

şefii mişcarei gr.cesci,

credu. afirmaţiunile

patronează Eteria. Alianţa cu Ipsi-

lante deacă

lor că Rusia

a. fost reală,

era pentru "Tudor un mijloc, iar nu scopul,

Plecând din Bucuresci, după unii biografi- insoţit de vi”o 40 de
de arme !), — precum afirmă şi insăşi „Otcărmuirea
remasă

soci
după

Al. N. Suţul, se

mărul

strecură

lesne

pânăin

Jiul de sus.

Tocmai

cel mic. de tova răşi cu care ese din Bucuresci Tudor,

Otcăârmuitorii

să nu

se prea

La 19 Ianuarie, Tudor

emoţioneze de

face,

în cale,

nim&nui

face ca

la inceput.

mari. Şi Ilie Fotino şi Dârzearecunosc, că Tudor'cu câta sa

nici o supărare

aprovizionările.
Vineri

nu-

trecu Oltul pe la satu: Budescii din jude-

țul Vâlcea şi apucă calea spre Ocnele
nul şi însuşi guvernul din Bucuresci,
nu

pe cât timp

: şi „că

po bani

işi face

!6le

|

la 21 Ianuarie

1821, Tudor

este ir

targul Jiului,

unde

se

mărgini a aresta pe ispravnicul Clucerul Dinica Oteteleşanu, al doilea
ispravnic, Căminarăl Iorgu Văcărescu, fiind absent iv judeţ
Legenda lui Dârzeanul că Tudor nu voiasă ia nici un ban din

o importantă sumă ce avea in casa zarafiel (a sameşiei) judeţului, nu
o putem
wilor

admite.

sale...

"asemenea

Tudor are nevoie de bani pentru

şi de, nici'era

în deprinderile

române,

urmărirea
atunci

mai

respect de banii Vistieriei; adică de banii cari aveau

tre in punga noului

Domn

fanariot,

de apuca să domnescă:

scopuales,

să in
_

1) Aricescu dice că cu 25 arnăuţi din cota lui Căpitan Iordache şi că la
Pitesei s» adaose alți 15 arnăuţi.: Istoria Bwoluţiunii de la 1821 pag. 90 și 91.
-Miltitz către regele Prusiei, raporteză în 14/26 Februarie 1821 din Constantinvpal: că 40 de Gmeni avea eu el Tulor la eșitea din Bucuresci.-Ac6stă
„cifră e dată și de boerimea Caimacamiei în arzurilo către Pârtă şi în explieaţiuvile că despre mișcare, date laa diverși consuli, .
:

|
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scop

urmăria

Tudor

la Tergu Ji?

|

El căuta să-şi asigure câte-va dile pentru concentrarea Panduri:
lor olteni, pe cari îi chiamă îndată sub stâgul revoluţionar!). Pentru
acestă asceptare şi pregătire judecă bine alesă Mânăstirea Tismana,
deci spre ea plecă chiarin nâptea sosirei lui în Tergul Jiă. Nu numai
din' Tismana face Tudor cetate de apărare, ci şi din cele-l-alte Mănas- |
tiri: Strihaia, Motru, Horezul. Posiţiuni tari, unele apropiate de fruntaria uustriacă, şi altele de Craiova, acestea erai indicate în sistema

de concentrare a oştirilor şi de apărare eventuală a întregai Oltenii.
Neintârdiat

prefectul

- prăvnicesci şi urmăresce

rămas

pe Tudor

liber,

Văcărescu, adună plăiaşii is-

cu pandurii şi arnăuţii săi. Tudor -

numesce ispravnici ai săi în Mehedinţi.
Aceștia primesc: ordine să aprovizioneze

Monastirile din judeţ

mai sus numite şi să chiame -sub arme pe toţi pandurii. In acelaşi
timp emisarii săi lucrati şi în cele-l-alte judeţe şi mai“ales la Craiova.
“Pe cât între ţărani şi treptele de jos bucuria e mare la svonu“rile ce se lăţese despre propăşirile oştirei în formaţiune a lui Tudor,
pe atâta groza imple ia tote judsţele Olteniei ve greci, pe funcţionarii jăcaşi şi pe boerime. Fug aceştia care în cotro şi negreşit nu
le e uşor de a scăpa nevămuiţi printre liniile de oşteni ce organizasă
- Tudor cu repeziciunea fulgerului, intre mai sus numitele Mănastiri.
Partea

comică nu lipsesce dramei boeresci-grecesci!

Tudor obligă -

pe ispravnicul regimului boeresc, pe care, cum vădurăm, îl arestase
in Jiu şi-l luasă cu el la Tismana, să scrie ca ispravnic legal, la zap“cii şi vătaşei de plaiă din Gorj, să se adune toţi plăeşii în anumite localităţi. Va să dică însuşi representantele Oicărmuitorilor din Bucu-resci, chiamă sub drapelul lui Tudor pe plăeşi....
i
1) Le Hloniteur

Une Lettre de Hermanstadt
d'une

revolte

eclatâe

dans

Univerael No. 52
+ Vendredi, 23 Jlars 1821.
„* Vienne, le 12 Jlars.

en Transilvanie,

la Valuchie;

datâo

du 19 Fâorier, parle

un bojar, nommâ

Wiadimiskoe, (sic) ă la

„tâte de 8,000 honmes, a tent6 de se faire: dâclarer Hospodar;' mais on ne
rend compte d'aucune des circonstances qui ont accompagnâ cet âv6nement

“dv

ni des motifs

qui

ont

occasionn6.
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el

Dupe ce Tudor îşi asigură locul de apărare şi la nevoie de retragere, trecu în plaiul Cloşanilor, unde era aşteptat de credinciosul

lui vechil, de pe timpal vătăşiei, acum
o câtă

de panduri.

La

satul Padeş,

căpitan Dumitra

Tudor

în

22

Gârbea, -cu

Ianuarie.

lanţează

proclamarea lui „revoluţionară.
Unii din biografii lui 'Tador afirmă, ca proclamăţiunile Şi în yenere

actele lui politice i le: redacta Episcopul
nimic

în acele

proclamaţiuni

de Argeş Ilarion. Nu

şi acte, ce n'ar fi putut

eşi

vedem

din

chiar

condeiul vitezului cap de Panduri. Dealtmintrelea nu ne impotrivim
a afla cea mai perfectă comnnitate de vederi între Tudor şi Ilarion,
Nea tâte că am aflat şi iscălitura lui Ilarion în epistola Otcârmuirei
către Tudor. Ambii uraii grecii, ambii urai pe jăfuitorii ţărei. Ori nu
era

Ilarion

acel care

trecea

cu trăsura pe lângă Curtea Domnescă, unia

ic pe lângă Departamenturile vis-a-vis de Domna Bălaşa şi striga la
vezetiu: mână mă! mână mă! să trecem de pădurea Vlăsiei!—
Intr'o

di

copiei:
|
—
Iar cel
„O

“

esplică

unui

boiar divanit, gr aiul celor

2 clopote

ale Epis-

_
Vegi D-ta Arhonda: Clopotul ăla mare dice: Bani! Banil..
micuţ, răspunde
: — Nici n'am luat, nici nu daă!..
incercare a ispravnicului de Jiul-de-sus, credincios regimului,

„Văcărescu,

de care

am

vorbit mai

sus,

de

a isgoni

pe Tudor şi ai săi

din judeţ, dă loc la o bătaie, care se termină cu învingerea autorităţel,.
Pe când până 'n Bucurescise lăţi spaima de isbindele acestea;-Pudor cuprindea rind pe rind mânăstirile mari din Judeţ.
-

După cucerirea mânăstirei Motru îşi aşedă tabăra la inţăreni,
unde

din

unutsiasm

Tudor

de Domnul

soseai

ţărani înarmaţi, proclămând pe Tudor cu

lorii. Tâte

cetele trămise

fraternizară cu rebeliunea. Căimăcămia

slugerului

S

t6te părţile

Tudor ameninţălorea scrisâre,

de regim în contra lui

la 30 Ianuarie adreseză

ce am

adus, prin care

i or-

donă să 'nceteze mişcarea şi să vină la Bucuresci,ca aşa să scape de
ori-ce urgie, promiţendu'i să mijlocescă iertarea lui de la noul Domnitor.
IE
La acestă ciudată scrisore a boerilor, scris6re pe care Tudor o
citesce în batjocoră înaintea poporului adunat in tabăra sa, .vitezul:.

Sluger r&spunsă,

in & Februarie

1821, justificăna

mişcarea,

ar&lând

-
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că nu de capul
al țării.

lai

EL declară

boerilor, dar

aă

inceput'o,

că gala era

să

ci

impins de

plece

nu Vaii lăsat alunarea

norodul

spre. Bucuresei

norodului.

cel amărit ..
după cererea

Ridicarea

norodului

nu face nici un râu satelor şi nici pe trămişi
contra lui nu iai vătămat nimeni, ci numai cât iati prius,
Dar la mânastivea
Motrului
unde se afla închis Căminarul Bibescu,
acest: a pornit bătaie cu arme
de mârta asupra norodului.

Asemenea

purtare a

iritat -POFOT aL. “care

toţi cei. cari nu'l vor ingădai-a cere
la .bovri: «De sunte- ți. Dumnev6stră
acuma aveţi. vreme a scăpa de hula
patrioți

adevăraţi,

acum».

iar

nu

Tudor sfătuesce

e hotărit să piardă pe

milă

de la Impărăţie. Tudor apelă
pate ioţi şi părinţi ai norudului..
tutulor nemurilor Şi să'vă faceţi

vrăşmaşi ai

patriei,

bocrimea,. să consimtă

pe

“noi
cu

şi după schimbarea
indărăt—, Tador pune

mai
care

a!

primi

să potolâscă

aţi fost

pină

cu poporul 'la cererile

ce face, că nu cere nimica necuviincios,
sau care
nici Turcia pu se va opune la cereri, Boerii
să nu
că de. va fi Dumnedeii viii va vedea şi
va judeca»:
„Dup sosirea în Olteniţa a tramisului
Boerilor

Văcărescu

cum

să nu'l fi avut şi
'mpingă spre rii,
1),
din- Bucuresci, N.

corespondenţei. cu acesta— aduse do
celor din Ducuresci condiţiunile cu

revoluţiunea : “Dreptate

țăranilor, conte-

nirea jafurilor: de către siujbaşii boeresc
i, în prima linie Şi. apoi amnestiz. pentru el Şi ai lui, sunt condiţiunile
puse de Tudor.
| Insolent fu răspunsul Căimăcămiei,
indârjite prin sosirea la 11
Februare a Căimăcamilor lui Scarlat
Calimah.
Boerii, din cari până adi unii vor să vadă
aliaţi ințeleşi cu Tudor,

lucreză tocmai duşmănesce în. contra
mişcărei, impingend consulii
străini în contra ei şi stăruind Ja
Constantinopole, să se dea ordine

acestor

mişcărei.

consuli, ca -să se inţelâgă

Reis-Elfendi

cu Căimăcămia

Sa-şi edresat

in primele

ambasadorii Rusiei Şi al” Aușiriei,
Strogonofi
in sensul mijlocirci. boeresci 3).
Tudor a simţit de intrigele ce
se lac la
ÎNC

R

Ă

.

- 5) Am dat în întregi.ne răspunsul
lui Tudor.
2) Veqi raportul luă von Miltitz
către regele
nopole din '14./26 Februarie . 1821.

pentru

im pedicarea

dile din Februare

la -

şi comitele

—

de Liilzow
Constantinopol contra .
-

Prusigi

do la.

.

ConstantiE

_
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lui, deci se grăbesce a comunica şi dinsul
ropene, copia dup proclumaţiunea mişcărei
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principalelor

puteri: Euşi explicaţiune asupra ei. -

«Facţioşii, dice regele Prusiei, aii avut neruşinarea de a reclama
jinul

şi intervenţiunea

celor

doi

im peraţi,

in. numele

spri-

usurpat al na-

“ţinnei- Române» !).
Strogonoi? şi negreşit şi Austria declară Porţei, că desaprobă miş-

carea lui. Tudor, pe când boerii la'4 Februarie 1821 provâcă din noi
“prin scrisore pe Tudor să se supună noului Domn Scarlat Calimah, ca
aşa
”
cum

să 'şi capete

crtare.

"
Succesele lui Tudor indemnă pe Căimiăcăraia de la Bucuresci,
v&durăm, să irămită in contra lui pre Samurcaş, inlocuind pre

N. Văcărescu.
“Inlocuirea lui Văcărescu prin Constantin Samurcaş, e departe
de a produce efectele sperate de Căimăcămie. Boerii din Craiova ait
fugit care incotro. Mai mulţi din ei sunt mai de mult relraşi la Pe- N

„neşti,

unde află despre numirea lui Samurcaş

peste Oltenia şi se

bu- |

cură de ucâsta. Noul Căimăcam
nu inainteză de loc trebile in sensul.
„boeresc, mărginindu-se a cere de la Bucuresci, sume mari de bani,

(200.000 taleri, după
“curesci

Naum), ce nu i se relusă, credend boerii din Du-

că cu asemenea

bani

Samurcaş va putea

conrupe

“jurul lui Tudor, şi vor isola pe acest cap al revoluţiunei.
- murcaş cu mare parte din aceşti bani, până astă-di
"Tudor merse inainte şi la 21 Februarie, el adreseză

Romanați poruncă, să i se supună, să
acesta nu e de cât judecata norodului
„Bocrii retraşi la Penesci, trimit la
măcam Sămurcaş : ce să facă dinşii?
„lire, ori să fugă peste graniță?

pe cei

din

Ce făcu Sa-

nu se scie 3) dar
către zabilii din

nu -impedice revoluţinnea, că
cu jâluitorii săi.5).
Craiova să intrebe pe noul CăiSă stea acolo închişi în monăs-

1) Ordinul regelui - Prusioi către von Miltitz, din Leibach, 6 Martie 1821- stil noii. Iorga II pag. 560.
:
22) După Naum, Sămureaș ar fi dato parte din aceste 200.000 taleri lui
Hagi prodan, caro i-ar fi promis să „ucidă -pe Tudor. Naum convins însă că
banii ai fost "daţi în ajutorul mișcărei lui Tudor, cu gând că el va rămânea.
aliat al eteriei... «Dar Sămurcaș a fost tot Samurcaș ! e:clamă Naum. Nu și-a
uitat că e grec, fanariot... S'a întors la Bucurescă. făr'” de nică o ispravă. Banii
i-ai dat lui Hagi Prodan».
3) Vegi actul acesta după Aricosev, pag. 77..
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Samurcaş

nici

le răspunde:

să n'aibă temă de Tudor, că el nici omoră,;

pradă, dar să se păzescă de cei 73 de hoţomani,

de Tudor. şi cari aceia

întradevăr .jăfuiai

In adevăr, că aceşti

evghenist...,

1821

mi-am

şi omorau.

noţomani atacă pe boerii din Beneşti, cari nu |

scapă cu viaţă decât graţie lui Tudor.
Tudor la 3 Martie

cari s'aii rupt

le r&spunde:

luat drumul

Boerii
«Cu

ş'am

chiămându!l

să'i salve,

tâtecă eii nu suni din sânge

pornit spre

a întâmpina râul...

«Tudor taie capul la 2 țăpitani din cei cari atacaseră şi prădaseră pe.
boerii

de la Benesci,

«Să. aveţi nădejde

şi întorcend

în Dumnedeă,

lucrurile pr ădate, scria

boerilor ;

că în scurtă vreme vă veţi despăgubi

şi de cele cevi s “ati jăfoit». La S Martie Tudor trămite boerilor acestora
o nouă scrisore asigurătore şi le dă adăpost la Mănăstirea Horezul,
ordonând

egumenului

Şi pe când

Tudor

să'i primâscă

spre

ţilhurul, cum

găsduire1).

îl numea

.

boerimea,

se

purta

ast-fel cavaleresce cu cei din Benesci, Constantin Samurcaş, după ce
întrebuinţase o parte din banii- primiţi de la Bucuresci pentru scopupurile eteriei, consultat incă odată de boerii din Benesci: ce trebue

să lacă dinşii? le răspunde: faceţi

ca mine.

- Dar ce făcea Samurcaş ?
EL abandona

<

Craiova, „Îugea de la postul ce i se 'ncredinţase de

Căimăcămie.
“spre

Fugea în adevăr, ori simţea - necesitate a se alla la Bucuresci,
a urmări mai de aprope mişcarea eteristă, ce avea să sbucenescă

în Moldova?

i

.

|

In 5 Martie 1821, Căimăcămia vestesce judeţelor oltene,că Domnitorul, a numit un not Căimăcam în persâna lui biv Vel Postelnie
Iancu

Samurcaş,

care. sosia din

Constantinopol

pe

ia 'Vidin 2)

Mare abilitate era act a lui C. Samurcaş: el dispărea la finea lui
Februarie din.Craiova, dar i succeda tot un Samureaş
Tudor

mâhnit mult de jafurile şi nedisciplina unora din: adherenţii s&i, recurge la cele mai exemplare pedepse şi
adres6ză oștilor
s6le de adunătură o proclamaţiune energică.

Tudor

se măgulea,

că Alexandruu, împăratul Rusiei,

1) Vedi Aricescu de la pag. 39 și 90.
2) Vegi actele relative, la anexe.
4
=

7

va

patrona
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mişcarea lui, Aşa i se spusese de: Samureaş,...... Acâstă afirmăţiune
avea in curend să fie dureros desminţită de ministrul Capo- -d'istria şi
de

Strogonoft. din

Constantinopole.

”

Se pare însă, Gă Caimăcamii din Bucuresci nu avură în timp util
sciinţă de atitudinea Rusiei faţă cu revoluţiunea, căci, o vedem, că
neputând
inaintarea

stavila

mişcarea, neputând impedica cu tote măsurile luate,
spre Bucuresci a lui Tudor, ea e gata a capitula înaintea

„aceluia pe care nu -se sfiise deal declara

Tilhariii şi turburătoriii. .

In fruntea a 8000 de panduri şi 500 arnăuţi, Tudor nu mai merge
la Craiova, ci înainteză. merei spre Bucuresci.

|

La 16 Martie, Tudor este la Cotroceni. El dice că este în fruntea
a 16000 de ţărani, cari, au legat tabără la Bolintin şi la Ciorogârla
domnâscă...Cu o parte din oştire
supra fântânei Moruzescilor.

ei a înaintat până la Cotroceni; Wa-

De aci lanţeză proclamaţiunea către Bucuresceni !),
Tudor spune că «unirea boerilor pomânteni ci cei după vremi»
trămişi domni, cu totul ai înghiţit dreptăţile ţărei din vechime, beneficiind de acele dreptăţi numai ei pentru. propriul lor folos. Tudor
declară că are să aştepte cu cei 16000 de ţărani să vină omul de în-

credere al Sultanului—pe care Vaii cerut—să le facă dreptate.
|

Deja

la 8 Martie

proclamaţiune,

cerând

Tudor

trămisese

ca Bucurescenii

|

la Bucuresci o altă circularăsă trămilă-în tabără la el câte

un om de fie-care isnat,
că aceştia strinşi în adunare să lucreze alăturea cu el. In proclamaţiunea de la 16 Martie Tudor impută Bucurescenilor

că n'au

implinit cererea lui de

la 8 Martie 2). El adaoge

că:

|

«Cine va ţine!cu el, cu norodul resculat, va fi patriot, cine nu, seva socoti ca vrăjmaş. Cine se va uni cu obştescul norod şi va fi intocmai
următor cu dânsul; nici de cum nu se va căi, sait boeri, sai oştân,
saii veri-cine va fi... Iar când împotrivă va urma, în viaţă se va căi 3)»
'1) Am adus aceste acte.
_
2) Vegi aceste acte, Aricascu, pag. 121.

3) Scirea de mişcarea lui 'Dudor străbate la Viena numai la finea lui Februar
1821. Din Viena se serie la <Monitorul: Universal» frances (No, 90 diu 31.
_ Martie 1821):
IL parait, d'apres des nouvelles de Buchazest, en date du 22 fâvrier, que
le chef des insurg6s Th6odoro Vladimiresko a 6t6 battu par les troupes que les
boyards

avaient

rassemblâes

Istoria “Românilor de V. A, Urechiă.
7

en

toute

hâte,
.

et qu

'on espere
.

bientot
_

Tom

voir cetto
XIII
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Pe când 'Tudor inainta spre Bucuresci, aci se petrecâii fapte cari
ori cât de aşteptate, nu contribuia ma puţin la mărirea spaimei şi

a grijei cetăţenilor.

.

La 7 Martie se
din Bucuresci,

Procesiuni

iască libertatea»
aci aii aflat

proclamă

nu

cu mare

pe strade,

lipsesc

că Alexandru

i
sgomot „«Elefteria»

cu

stâguri,

în dilele acestea,
Ipsilante

cu

pe

de Grecii

strigăte

dată ce

de

«tră-

grecimea

cu eteriştii aii părăsit Moldova

de
şi

S'aii indrumat spre Bucuresci.
“Prădarea Focşanilor
nu

era de natură

maţia

trămisă

de un căpitan

u: linisti

al lui Ipsilante, Vasile Caravia

pe Bucuresceni,

Mitropolitului Dionisie;

cu

totă

promițend

scris6rea

deplin

procla-

respect

al

persânelor şi averilor lor.
Ș
. Când Ipsilante fu la Mizil şi de altă parte se primi vestea că Tudor

e aprope de Bucuresci, boierii o iai la: sănătosa, dupe obiceiul lor.
Naum spune, că în Bucuresci nu mal rămase decât Mitropolitul, doi
episcopi, boerii cei mai tineri, cari neavând familii puteai fugi mai
lesne la nevoie şi dintre cei bătrâni logofetu Alex. Filipescu, Aceştia
rebellion 6touffâe. Le suceasseur de l'hospodar nomm6 par la Porte est arriv6
a Bucarest.
E. probabil. că vorbesca de caimacamii cei dot, căci Scharlat Calimah nu numai n'a sosit, dar nici nu ra veni vre-o dată în Bucuresci, după 1821. -Scirea
de învingerea lat Tudor, era absolut falşă.
Asupra mișcării lui Tudor, mai dă Monitorul Universel și alte informaţiuni :
Le

i

Iloniteur

Universel

|

|

No. 98.

Dimanche,

8 Avril 1821,

Vienne, “le 29 mars.
Peu de tomps aprâs la mort du prince Alexandre Suzzo, une insurrection
a 6elat dans la Valachie. A la tâte de ce mouvement est un "habitant du pays,
nomme
obtenu

Th6odore, qui, ayant servi comme volontaire dans Varmâe russe y avait
le grad d'oiticier, apr&s depuis cette 6poque, le nom de Wladimiresko,

Cette insarrection

â laquelle mont pris part que des Pandures et des Arnautes,

d'apros les protestations et les proclamations du chef, n'otait point dirigte contra
la Porte;

mais seulemnnt

du pays.

Cependant elle fit de tello progrâs pendant Vinterrtgne, que Thtodore

contre les boyards (nobles) et les

fonetionaires publics

a pu inpun6ment faire des incursions dans une partie considârable de la potite
- Valachie

(les environs

de

Craiowa),

et que

on

n'etait

pas

sans

inguiâtude

â

Pegard de ses demarches ultârieures. On se flattait nGanmoins, quo Larrivte
-du prince Cailimachi; nommâ en dernier lieu hospodar de la province, mettrait
un “terme

ă ces d6sordres lorscu'un 6v6nement d'un înterct majeur

lieu dans la Moldavie
—

(Etoria).

viont d'avoir
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ai hotărit să aştepte venirea lui Tudor şi atunci vrend să-şi primejduiască vița, sai să înduplece pe Tudor a se retrage din urîtele lui
lucruri şi porniri asupra patrioţilor luă.
Inicorigibili boerii!.

_

De la Mizil în 18 Martie, Ipsilante adreseză o nouă
clamaţiune

către Bucuresci.

se va face

pricină de mari

scrisore- -Pro:

1)
Tudor voia să apuce maj 'nainte decât Ipsilante a intra în Capitală,
Când Tudor ajunse lângă Bucuresci, Boerimea delegă la el, pe Al.
Filipescu. «Deci mergend A!. Filipescu la Tudor, până seara Sau prigonit (ai discutat) cu dânsul, arătându-i, că intrarea luj în Bucuresci
7

şenii

şi paznicii
Naum

sunt

pune

sub

tulburări şi vărsare de sânge, căci
arme...

pr& energice

oră-

gata spre impotrivire...»

cuvinte în gura lui Al. Filipescu,

căruia

este fârte favorabi! şi”l numesce: inţelept şi bun patriot. Asemene sfaturi
_şi cuvinte mai

fi cutezat a

mult

decât

energice,

ici-colo

insolente,

le dice boierul întocmai în faţa lui Tudor2.

este, că Filipescu

ne

indoim

să

Mai de admis

a arătat lui Tudor, ce s'ar putea intempla, dâcă

sar

isca o colisiune între „trupele lui şi cele ale lui Ipsilante, câre şi e era
să vină neintârdiat la” Bucuresci.

«Prostul
prins

a vedea

şi grosul pandur Tudor,

cum

îl califică Naum,

cel de-

în boeri numai 6meni celebrii şi subţiri, «s'a induplecat -

să. rămâie afară din

Bucuresci şi să locuiască în Mănăstirea: Cotro-

ceni, ce este lângă oraş! Totuşi Tudor

declară, că clui i se cade să

stăpânescă singur cu deplină putere t6tă țera rumânescă, fiind-că este
pămintean şi s'a străduit pentru dreptăţile patriei.»
De asemene declaraţiuni ce Naum pune în gura lui ador, C'ai

fost intwadevă&r făcute, noi ne indoim. Nici în un act semnat deel
nu am aflat ceva analog. Adevărat că poporul i-a qis Domnul Tudor,
şi că 6la

făcut acte de domn, dar

Al. Filipescu

a bucurat

pe

du-le resultatul întrevederei

titlul nu

şi-a

luat nici

odată.

prelaţii bisericei şi pe boieri

lui cu Tudor,

Ei spera

ducân-

că tot asemene

vor » isbuti a potoli şi pe Ipsilânte.
1) Aricescu-V pag. 753.

-

/

2). Vedi. întregul discurs al lui Al. Filipescu, după copia lui Naum, pag.

55—56. (Galaţi, Biblioteca

Urechiăj.

po
r.
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Frica de o parte de - Tudor,
cesci

la Iaşi, şi pote

credinţa

de alta sbucnirea” revoluţiunei gre-

în care

încă

eraă

boierii,

fi sprijinită de Rusia şi că acestă ţeră, ar putea

că eteria

va

sprijini şi mişcarea

românescă; asemene simţiminte şi credințe otăresc pe boierii din Bu.curesci să facă ochi galeşi lui Tudor. De allă parte şi acesta, în urma
greutăților întâmpinate până aci şi faţă cu nedisciplina regretabilă,

dar “ineviiabilă a lor săi, înţelese, că este necesitate de a face boierimei
„certe. concesiuni. Deâcă, allă dată, cătră Episcopul Ilarion, Tudor işi
“spunea gândul, că numai prin uciderea multora din boierime, era scă-

parea ţărei, de astădată el se mulţămesce

pe cât-mai

docile

A doua

a vederilor

di după

să facă

din
«
&i instrumente

lui.

convorbirea

Machedonshki cu o scrisore către
din Bucuresci:. Metropolia, Radu

cu'Al.

Filipescu,

Tudor

trămite

pe

boieri, cerând să dea trei mânastiri
Vodă şi Mihai
1
Vodă, să bage în ele

oştirea cea pandurescă, e
.
Aceste mănăstiri erat ocupate de paznicii
oraşului. Boieri 're“ fuză. Multă discuţiune urmeză. Tudor atunci
declară, căle va ocupa
cu forța, «cu sabia în mână».
—

«La

acâstă indrâsnâţă

vestire

a lui Tudor,

aţițându se paznicii

oraşului şi socotind-o drept afront şi ocară
cătră denşii,' s'aă apucat
să iea.m&suri de apârare: ei fac baricade
st icând căpătăicle pPodu-

rilor de
pe când

la ulițele cele mari, şi intărind mănăstirile
cerute de Tudor,
cetele de oşteni ai regimului se pun în linie
de bătaie la rind

pe dinaintea baricadelor, adăstând «cu armele
iin mână să se bată cu
„Tudor, strigând. cu pristav să se închidă
irgul şi fieş- care orăşan să'şi
păz6scă

casa

cu

armele».

|

* Spaima ajunge "la. culme... Boierii
intervin cu rugăciuni şi la paznici şi la Tudor. Acesta este învoit
să intre în oraş şi să iea reşe-

dinţa în casele
tropoliăi.

r&posatului

Manolache.

Cu puţine dile inainte, în cas
a acum

nescu „(care

venia

Tudor convâcă

pe locul

din

care

în 18 Martie 1821

Sa

Brâncoveanul!,
|

sub

aâ!ul

Me-

desfiinţată a boierilor Cor-

făcut

2/

din

strada.Regală),

boierimea şi, aclamat de mul
ţimea
de la Cotroceni până la acâs
tă casă, şi urmat cu iubi
re
şi admirare
de treptele nemulțămite ale
societăței DBucurescene, el
vine la Adunare, şi

II

Ii

aripa e AL

eee n rea a Rim ae

mmm

ISTORIA

isbutesce a convinge

Caimacamia

necesităţei de a apela
„mişcărei,

care

aretând

dr&ptatea

Acum

acum
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şi în genere

la Impăratul
nu

se pote considera

de

69

to'ă boierimea asupra

Alexândru

o mai

califică
ce ea urmăresce!.

Tudor

-

al Rusiei,

hoţescă,

un moment

ci o

în favârea
legitimeză,

ca deplin

stăpân pe

Situaţiune.

El, inţelege bine acesta şi face act de Domn, dând, în 920
Martie, două proclamaţiuni noue, una către, Ducuresceni, apelând la
ei : «să ne unim cu toţii, mică şi mari, şi ca nisce Îraţi, fii âle unei maice,

“să lucrăm

cu toţi impreură fie-care după destoinicia sa, la câştigarea

Şi Nascere a

d doua

a dreptăţilor nostre. Boierii se supun, ori a apade a se supune lui Tudor.
In a doua proclamare, cu aceeaşi dată de 20 Martie, el se adreseză către t6lă ţera, spunendu-i că: găsind mulți patrioţi boieri intr u
renţă

„ asemene

bune

cugetări cu ale

norodului” asemenate, am

hotărit; ca

un

voitoriă de dreptate, să cunosc vremelnica stăpânire a țării», Acestei
| stăpâniri vremelnice, Tudor cere acum ca să se supună t6lâ ţâra, cu

acest temperament,

că ţera să asculte de

se vor da prin el, Tudor.

povă&ţuirile şi cererile ce i

Cu acestă otărire, capul revoluţiunei indemnă

țâra să plătescă dăjdiile pe tetraminia lannar, în sume” otărite,
lipsă

de bani

pentru

urmărirea drepturilor

fiind

ţărei2

Ori-care
fie judecata ce se va formula asupra revoluţiunei de la
1821, conduita lui 'Tudor nu pâte fi desaprobată. Duşman al boierimei,
el, cu ageră minte, de o cam dată înlătură ura lui, pentru boieri. Pe
cine să compteze ? Bine simţia el nevoia de a abandona pe Eterişti ;
de altă parte presimţind că Rusia va denega ori-ce protecţiune miş„cărei; apoi după ce înşişi boierii denunţaseră la Constantinopoli miş“carea

“lui,

in termeni

cunoscuţi,

era-a

face act

de abilitate

poțilică,

a face ca boerimea să se desdică ea însăşi.
In acest plan isbuti pe-deplin. Boierii,la 23 Martie dati lui Tudor
„o declaraţiune, care în faţă Turcieişi a Rusiei, legitima
desvinovăţia pe capul ei, şi'i jură credinţa dejlină.
a,
Vegi
pag. 128).

actul

-

actul

2. Vedi

semnat
din

de

boișrime

20 Martie.

cătră Impăratul

(Ariceseu,

pag.

mişcarea

şi

Rusici, la Aricescu,

123—180).

”
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| Cartea de adeverire

ce s'aii dat Slugerului Tudor. In

și nedespărțilei

T'roiţe unuia

numele prea sfintei

adeviratului Dumnedleiă.

Incredinţăm cei mai jos iscăliți cu acest înscris al nostru, cum că am cunoscut că pornirea d-lui Slugerului Teodor Vladimirescu nu este rea şi
văt6mătore, nică în parte fie-căruia, nici patriei, ci folositâre și isbăvitore și norodulu
i
spre ușurință; pentru care și ca pe un de binele ţărei voitor și trebuinţ
a do
obștiei norodului Pl-aii primit tâtă politia Bucurescilor cu drag şi braţe
deschise.
Drept aceea și ne jurăm din parte-nc, sub aceste iscălituri, pe numele.
marelui
şi unuia adevăratului Dumnegeii, că nici odată nu vom cugeta împotriv
a, vieţei și a
cinstoi d-lui și ne vom uni întra tâte bunelor cugetări câte se vor. chibzui
între

Dumnâlui şi tâti cei uniți cu Dumndlui

printr'aceste iscălituri

și se vor do-

vedi întru adevăr că vor privi fără nici o părtinire la folosul; nebântui
rea, pacinică
şi de cinstită potrecere al acestui norod al Valahiei patriei
nâstre. Iar când
vom urma împotrivă și purtându-ne cu vicleșug împotriva
obştescului folos, și
cele mai sus făgăduite vom călca .vre-una din trânsele,
atunci ca nisco netemători de Dumnegoii şi vrăjmaşi patriei nâstre și
binelui obștesc, nu numsă
înaintea înfricoșatei judecăţi să avem pârâș pe Dumnede
ii şi să fim lipsiţi de
bunătăţile ceresci, ci şi aici judecându-ne de către toți
cei înfrățiți la acestă
sfântă, legătu tă, şi dovedindu-ne prin destoinice arătări,
să ne pedepsim după
> hotărîrea pravilelor; și spre încredințare am iscălit
înşine cu mânile nâstre.—

1821 Martie 23,

-

|

Al. Ungrovlahiei Dionisie, Gherasim Buzeii, Ilarion
«irgeșiu, Istrate Crețulescu, Grigorie Băleanu, Mihalache Manu, Gheorgh
e Slătineanu, Nicolae

Golescu, Fotache Știrbei, Ioan Știrbei, Scarlat

Grădisteanu,

Grigorie Ralea,

" Alexandru Pilipescu, Nicolae. Pilipescu, Alexanl
ru Nenciulescu,. Aleaandru
Vilara, Nicolae Văcărescu, Mihalache Cornescu,
Constantin Golescu, Dimitrie
Filipescu, Constantin Creţulessu, Iordache Știrbeiii,
Dionisie Lotino Serdar, An-

donie Papazolu, Iordachie Șlireiii,

Ștefan Bujoreanu,

Joan Fălcoianu,

Joan
Cătuneanu, Răducanu Serdar, Mihalache Nunovea
nu, Alexandru Sluger, Afihai
Pitar, Constantin Bujoreanu, Preda Săulescu,
Gheorghie Lehliu, loan Ninciară,
Ștefan Orășanu, Joan Jianu, Alecu Serdar,
Constantin Sluger, Alexandru
„„Îndronescu,
Nicolae Cataca, Ioan Stolnie, Bănică

„stantin Andronescu,
Nica

Serdar,

Mristolor Serdar,

Gheorghe

Tufeanu,

Bălăceanu,

Teodor Săvescu

IMatei

Greceanu

Joan

Sluger,

Pilaru; Con-

Ioan Băceanu,

Medelnicer.

Din
mari

subsemnăturile actului de sus se vede,
că mulţi din “boerii
lipsesc, nu mai sunt în Bucuresci, ca
Ghiculescii, Brâncovenii,

Dudescii ete. :
j

,

Intra cât era: de bună credință

revoluţiunea

din

1821,

o probsză

MR

Ma

adhesiunea boerilor subsemnaţi la
aclele

lor subsequente.

NI

N
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Tudor" după ce primesce adeverirea acâsta
o lasă, bine-voitor, să se justifice inaintea ţărei,
ati ajuns ţera în stare de ale în care se află, ci
rilor Domni ce ati stătut, cărora din slăbiciune,
se plece: boerii; apoi

deşteptul

cari

să

îl denigruseră,

Cap al mişcărei

trămiţă, în 27 Martie,

71

a boerimei, pe care
că nu din pricina, ci
din pricina oblăduide nevoie trebuia să

pune

pe aceiaşi

un noii

boeri,.

arz-magzar la

Pârtă, în care declară, că «am fost siliţi după datorie a asculta dreptele
plângeri ale ticălosului norod», care a însoţit pe Tudor Vladimirescu

«ca lacrimi de umilință,

imbrăcaţiîn vestmintul jalei şi acelei desă-

verşite prăpădenii şi săracii,acum când era vremea muncei pământului».

Acestă mulţime de norod reclamă contra jafurilor, ce in multe chipuri ai cercat şi pentru perderea drepturilor şi aa privilegiilor, ce din

"vechime ati avut țera acesta».

.

__Boerii cer voie să artte ei în deosebi, cari sunt reclamaţiunile poporului şi asigură pe P6rtă că ridicarea lui nu este spre împotrivire.
Noi prea plecaţii robi ai prea puterniciei împărăţii: Mitropolitul ţărei
episropi, egumeni, boeri mari şi mici, căpitani, manzâli şi totă obstea ldcuitozilor pământului ţărei. Valahiei, vechiul cheler al prea puternicei împărăţii, cu
cele până la pământ aşternute prea pleeutele nâstre închinăciuni, facem arătare prea puternicei împărăţii, că sosind până aici la Bucuresci Tudor Vladimirescu
însoțit cu mulțime de norod, cu lăcrimi de umilinţă, îmbrăcaţi în veșmântul jalei
și acei desăverșite prăpădenii și sărăcii, acum când era vremea muncei pământului, pentru jafurile ce în multe chipuri aii cereat şi pentru perderea dreptăţilor şi a' priveleghiurilor.co din vechime aii avut ţâra acâsta, cu milostivire
arătată de prea puternica împărăție către noi supușii ei, iar acum călcate și
ajunse mai cu totul a se perde, nu «din pricina n6stră a boierilor pământeni,
precum bănuia norodul, ci din pr icina oblăduitorilor Domni ce aii stătui, cărora
din slăbiciune, d6 nevoie trebuia să ne plecăm noi supușii și credincioşii prea
puternicei împărăţii, boerii: pământeni, pentru care apurarea găsind vreme de
îndeletnicire

nu

am încetat a ne plânge

către prea puternica împărăție, precum

şi acum am fost siliți după datorie a asculta dreptele plângeri ale ticălosalui
norod,însărcinându-ne pentru cererea acestor dreptăţi perdute, iar acum cer uto
de norod,.nu cu chip 'de împotrivitori către prea puternica împărăție, ci cu
chipul cei mai adânci supuneri și plecăciuni; -privind dar la vrednica de jale
plângerea lor de patimilg ce aii cereat, și părintscă datorie împlinind, îndrăz„_nim a face cunoscută către prea puternica împărăție ale sale drepte rugăciuni,
însoţind și cole. cu ferbinţâlă din parte-ne, că cu milostivire să ni se dea voie
a arăta mai pre larg greutăţile ce aii suferit aceşt norod din pricina numiţilor . y

V: A.. URECHIĂ
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oblăduitori şi a
răzite de către
să ne umbreșcă
pe acest norod
aii pătimit, iar
să se întâmpine
din ceea ce am

perderei draptăţilor ce. din vechime aii avut cu milostivire hăprea puternica nâstră hrănitâre împărăție, rugându- ne ca şi acum
cu cea deplină obicinuitii milostivire a sa,acoperind cu dânsa
credincios și despre o parte împilat din pricina necazurilor ce
despre alta îngrozit de întemplările ce pot să vie asuprăi şi
ori ce năvălire de decinde, că după cum ne-am încredinţat chiar
vădut acum cu ochii, radicarea norodului: nu privesce spre

împotrivire, ci spre cererea dreptăţilor sale, care înşine noi vom îndrăznia le
arăta când prea puternica împărăție se va milostivi a ne da voie ca să facem o

arătare ca acâsta din partea supusului şi credinciosului norod. Asteptăm dar
— 1821
cea milostivă prea înaltă și sfântă poruncă a prea puternicei împărăţii.

—

|

|

|

Marte 27.

.

Coa. 9, fila 196, |

După

cum

lui. La

contra

boerii-se temea ori
Constantinopole

ei erai cu el, ori

nu de Tudor,

încă se observă

versalitatea

boerilor

_

"din Bucuresci. Nici Turcia nu mai scia ce să credă şi ce să nu credă

despre Tudor. O spune acâsta însuşi Marele Vizir, în nota sa către

Neselrod,

E

|

din 16/98 Iunie 1821.

„...„«Când Sublima Por tă, conform datoriilor ei de suzeranitate, în-

_armă un număr

suficient de trupe, cu scopul numai de a estermina

pe revoltați şi pe răi-voitoii..... se întâmplă că mai întâii Mitropolitul
Valahiei

şi cu boerii săi, acum

raportând agitaţiunile revoluţionare ale

disului Tudor, ca periculose şi criminale,

anunţa că au

să întrebuin-

ţeze tote mijlâcele lor ca să 7] combată cu ajutorul proprielor puteri ale
"ţărei, acum înfăţişând conduita acestuia

că nn'e dă loc contrară

drep-

tăţii, şi că e fundată curat num ai pe planuri utile Principatului, ei solicită
adhesiunea Sublimei Porţi la propunerile lui-Tudor ; de altă parte con-

sulul rusesc, care se:afla în Valahia... se opune la intrarea de trupe
turcesci în ţeră 1)».
|

Agentul austriac intrigat
de noua situaţiure creată prin adhesiunea

boerilor la mişcare,

vorbung

întrebă oficial, la-98 Martie, pe boeri, ce e cu cacel

(sie) ce se stringe ?... R&spund

boerii:

.

Ă

|

„Către cinstita chesaro crăiască Aghenţie.
ă
Am orimit cu cinste nota cinstitei Aghenţii și am vădut coprinderea, la
caro şi răspundem, „Că oicârmuirea n6stră cum cii este vremelnică, singură cins- "

1) Lorga, Acte şi fragmente. II pag. 534—585.
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-

tita Chesaro-Orăiascii aghenţie o cunâsce, precum o şi arată prin nota ce no-o
trimite, şi pentru acel vorbung ce gico că se stringe noi nu suntem amestecați, :
ca una ce este trâbă oștăşască, ci căutiim numai trebile politicesci pe cât putom
a le întâmpina şi a le iconomisi. Do-aceea lu întrebarea și cererea ce ni se.
face acâsta -arătiim. — 1821 Marte 28..
i

|

ă
i

N
,

_

-

-4i Ungro-ulahiei Dionisie, Gherasim Duzti, Jarion Argeșiu, Istrate Cre- + .
țulescu, “Grigorie

:

Băleanu,

Mihalache

Manu,

Iordache

Slătineanu,Nicolae-”

Golescu, Grigorie alea.
Cod.

93, fila 195 verso,

- Nota lui Strogonoil către Pârtă, din 22 Martie 1821 declarând in
numele Impăratului Alexandru, că Rusia desaprobă mişcarea Grecilor
precum şi nota lui Capo-distria de la finea Februar, către consulul rusesc:
Pini :) desaprobândși mişcărea lui Tudor, nu eraii de natură -a linişti

”

|

boerimea şi nici pe Tudor. Nota lui Strogonoft determină şi mai mult
pe Tudor a diferenţia mişcarea sa de a grecilor şi deci dea manifesta alipirea. sa de Poriă, dela care singură aştepta r&staurarea

sale in anticele ei arepturi. Acum Yevoluţiunea înceteză de a
luând

caracterul de

iațională,

mai

ales în urma

patriei

îi socială,

adhesiunei la ea a

boerimei.

|

—

|

CAP. VI.

Ipsilante la Bacuresci.

Scirile de la Leibach nu
*.,

nainte

—

spre

1s21,

încă

“La

95 Marte
nu-i

Când

'Tudor este «Domn»

durăm,
Tudor

_

deja

Bucurssci.

de la 16/98 Marte,
stă

1821!)

impotrivă.

Al.

—. Relaţiunile cu Tudor,

împedică
va fi

pe Ipsilante de a merge. iu-

sosit

la

Colintina,

în Bucuresci,
tăbărând
eteriste

în

9% Martie

unde a intrat, cum
triumfal în

se preămbla

Bucuresci.
prin

câte- -va

strade, cântând marsilieza lui Riga: ide ov oypzarptorăt ?).
>
Al. Ipsilante - tăbărâ la Colentina, în casele Banului Gr. Ghica.
“ Boerii îl întâmpină, de şi cu o di inainte juraseră credinţă.
lui Tudor. «+

-

1) Vegi nota lui Capo-d'lstriă la Aricescu, pag. 117, Doc. LV, N

.

vă:

la Cotroceni.

Ipsilante intră

Cetele

-

|

2. Aricescu
Bucuresci.

din

erdre pine

data de

27 Marte

peairu

procesiunea din

3. 1. Ghica. Serisoră Il pag. 79.

EI

di

74

|

V. A. URECIILĂ

Decepţiunea lor e mare vădend cu cine e incunjurat Al. Ipsilante.
Ei se adună şi se intrâbă ce le rămâne de făcut ? Atunci iată decisiunea, la îndemnul lui Tudor, să câră ajutorul şi protecţiunea Rusiei,
“prin scrisre adresată lui Strogonol?Y la Constantinopole Şi chiar prin
arzul de la 27 Marte, Boerii explicâră Pârtei şi justificară mişcarea
lui 'Tador 3).
|
i
E
i
|
Al. Tpsilante avu întâlniri cu Tudor, sperând u-l ademeni să trâcă
in favârea
compta

eteriei.

Capul

pe Tudor 2),

acestei. mişcări r&mase convins, că nu pote
Atunci socoti să aibă pe boerime in partea sa.

„EL vesli acesteia, că indată o să se. şi ducă cu stea la Târgovişte şi
sfătui şi pe boeri să mârgă acolo-cu el, ca să fie în mai mare sigu-.
vanţă. Tpsilante voia să-i aibă la îndemână, ca prin ei să administreze
(era şi să-i

pună

a semna

actele

politice

de care

ar

simţi.

trebuință.

«De la Târgovişte, dicea Ipsilant, boeri!or, veţi fi mai înlesniţi a
co-:
munica şi cu cei-l-alţi boeri mai bătrâni relugiați deja la Draşov»?).
Boerimea gata e să mârgă la Tergovişte.
|

Acesta nu putea conveni lui Tudor.

Agenţii
“Bucurescii..

săi

vestesc

în oraş

*..

hotărirea

|
boerilor

da

a abandona

A

1) Cuvintul prințului Ipsilante adreșat companionilo»
proclamaţiunilor ruseșci,

sti, după publicațiunea

* Soldață, care aţi îmbrățișat canza sfântă a Grecici, voi aţi audit
declarațiunele făcute în numele unuia din cei mai puternici împărați
. Și ei vă
declar, că nici unul din Suverânii Europei nu va cuteza să mârgă
contra
vâstră. Care dintre dânșii va suteri, ca istoria să dică într”o di
de dinsul, că
el aii atacat pe Greci în momentul când ci mergeaii să apere
sfânta lor religiune și frumâsa: lor patrie, da atentaturile sacrilege ale
barbarilor, pe care
Europa creștină şi civilizată îi descuviințâză ? Dar să ne închipu
im că tâte
acestea ar fi cu

putință;

noi santem

prea

înaintați pentru

a ne

trage

acuma
îndărăt. După ce am compromis. națiunea până într'atâta,
ar fi lașitatea ceu
mai infămă de a mai voi să trăim după catastrofa patriei
nâstreN Totuşi, eii
nu fac acum “decât a vă rosti sentimentele ce mă însufleț
esc. - Dâcă însă se
a
află între voi persâne cars să nu le : împărtășească, aceia
să trâcă în stânga ;
iar acci ce stăruese în cele dintâi a lor simţiminte, să
trâcă din partea opusă». .
Totă armata trecu la drepta strigând: eMail bine
mârtea de câţ o astfel
de batjocoră».
CA
a
a
2) Aricescu din erdre pune data de 27 Marte pentru
procesiunea din
Bucuresci.
i
8) L. Ghica, Serisoră IL pag. 79,
7
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|

era pentru boerii slabi de dnger intuziasmul

eşi redacta

actele

sele 1).

9

1)

Eaca jurămentulpe care prinţul Ipsitante a ordonat să facă

trupele sule.

“Ca creștin ortodox şi fiii al sfintei Biserici a răsăritului, jur în numele
lut Dumnegeii, a-tot puternic, în numele Domnului nostru Isus Christos, și în
: numele Sfintei Treimi, de a rămânea credincios religiunei şi-patrioi mele ; eii
„jar de a ms uni cu toţi fraţii mei creştini, pentru libextatea patriei n6stre;
“ei jur do a'vârsa ultima picătură din sîngele mei, pentru apărarea religiunei
- mele şi a patriei mele ; eii jur de a muri cu fraţii mei pentru libertatea patrieă mele ; eii jur de a ucide pa însuși fratele me, dacă va fi trăditor de
patrie ;; eii jur do a mă supune şefilor mei pentru apărarea patriei mele; ein
jur de a nu mă mai uita nici de cum înapoi până ce nu.voiii fi alungat pe,
inamicul patriei mele şi al religiunei mele ; eii jur de a apuca armele în tâte
şi
- ocasiunile, când voiii afla că un corp de creştini merge contra tiranilor noştri,
de
jur
eii
;
urmeze
mă
să
mele
de a aţiţa pe amicii mei şi'pa cunosciinţele

a nu vedea nick o-dată: pe 'Turci, inamicii noștri, do cât cu ură și dispreț; eii
jur de a nu depune armele de cât când .patria mea va fi mântuită și inamicii
săi esterminaţi; eii jur de a vârsă sîngele meii și de a învinge pe inamicul
religiunei mele, saii de a muri martir pentru Isus Christos; în fine eii jur pe sf.
taine alo împărtășirei, şi să nu am parte de dânsole, la darea sutletului meii,
dacă, nu: voii îndeplini tot cea ce am promis înaintea Icânei Domnului Nostru
|
.
Isus Christos !
Proclamaţiunea
-

prințului
Greacă

Alexandru Ipsilante, chiamând pe națiunea
la arme contra Tureilor.
Coartira generală din Iaşi, 21 (5 dAprile) 1821.

,

La arme! la arme! voinici Greci! momentul a sosit; să combatem pentru
religiunea n6stră și patria nstră, popbrele civilizate ale Europoi, combiătând
pentru drepturile lor, de a le imita. De și folosindu-se de un 6re-care grad de
libertate, ele s'aii silit neîncetat de a o mai spori. Aceste-ași popâre, aţinția/
du-și ochii asupra n6stră, se miră de lenevirea nâstră.
Sulioţii
Sârbii,
când
și
așteaptă,
ne
noştri
Astăqi când toţi compatrioţii
şi tot Epirul răsculat ne chiamă, faceţi ca sunetul trâmbiţilor n6stre și vuetul
armelor nâstre, să răsbubue în t6tă Grecia, Tiranii noștri, tromurîngi și *ppaliqi
vor fugi din naintea n6stră. Făcându-ne vrednici de strămoşii noștri şi de secolul în care trăim, noi vom căpăta buna voinţă a naţiunilor civilizateşi chiar
ajutorul lor. Amicii ardânqi. de libertate, tote inimile generâse nu vor întârția
să vină a lua parte la nobila nostră întroprindere. Vot veţi vedea chiar mai
mulţi din inamicii noștri, înboldiţi de dreptatea causei nâstre, părăsind stin-

"16

|

Cât

ană

a

poporul

V.

de

A.

URIECIIIĂ

otărirea boierilor

Piserici elopotele sună de: «dandana»...
rice
mai i,
mulţi intră la Mitropolitul.
dardele lor şi venindsă se așede

supt ale nâstre.

alergă

la

Mitropolie... la

Daii năvală în curtea
I
Infăţoşedi-se

cheța! Patria îi va erta și îi va lua sub ogida sa.

_

Dise-

ei cu totă fran.

|

„.
Cine ar putea dar să oprească braţelo vâstre? Neamicul nostru este codard și slab; Generalii noştri sunt dibaci şi toți concetăţenii noștri tuprinşi
de entusiasmul

cel

mai

viii.

La

cel întâiii

avînt

al falangelor

n6stre,

vok

veți

„vedea îmbătrinitele colâne ale dispotismului, picâud înaintea drapelelor n6stre
victori6se ; acelui dintâiii semnal dat do trâmbiţele vâstre va răspunde
ecoul
țErmurilor mărei Tonice şi ale mărei Egeice. Marina tuturor insulelor
nâstre,
care în timpul păcei scica să facă comerciii şi să combată, va
duce spaima
şi mortea în tote porturile supuse tiranilor noștri. Ce inimă ar
putea rămâne rr
surdă la apelul patriei? La Roma, un amic al Cesarului, scuturând
hlamida
împărătească a acestui r&sboinic, ridică tot poporul. Ce” veţi
face voi Gre-

cilor, la privirea .chiar-a patrioi vâstre, crusită de sânge, și
sfăşiată de mâncle

- barbarilor ?

-

|

o

|
Intoarceţi. privirile vâstre în jurul vostru, ochir voştri
nu vor întâlni
pretutindenea decât. scârbăciunea cea mai Brofundă.
Aici, sunt templele nâstre
profanate și spurcate ; colo, fomeile și copiii noștri expuşi
tratărilor celor mai
uricidse ; casele nâstre jăfuite, țarinile nâstre pustiite,
şi noi înșine (trebue a
o spune), înjosiţi la condițiunea cea mai servilă. Este
timp, în fine, de a răsbunu sfinta nâstră religiune şi frumosa nâstră patrie,
de disprețul sacrileg al
barbarilor. Dintre noi cel mai nobil va fi acela
care va apâra drepturile nâstre

cu mal

mult curagiii.

înalt;

Naţiunea,

adunati

prin notabilă, va forma un consilii.

tote faptele nâstre vor fi supuse actelor co el le va
decreta.
Să cunfăptuim dar la acest scop, într'o unire comun
ă; cei bogaţi prin
„averea lor, șefii bisericii prin nobilele lor sfaturi
. ȘI toţi aceja care în diua
de astiqi, se găsesc în serviciul puterilor st tăine,
după juste mulțămiră, să se e
Srăbiască a părăsi
totul spre a sbura în apărarea țărei lor, și să vină
cu noi
pe aceaași cale de glorie și de ondre. Cari sclavi,
mârșavi şi merconari, vor

cuteza să ție pept unui popor care se ridică pentru
neatârnarea sa. ? Să imităm

combaterile eroice ale strămoșilor noștri ; să imităm
pe Spania, care cea dintânii
„rupse legi6nele, până atunci neînvinse, ale unui despot
înfricoșat.
Prin concordia generală, prin supunerea la legi
și ascultarea șefilor, prin
curagiii și fermitate, biruința nostri este asigu
rată; ea va încununa lucrările
n6stre eroice cu lauri neperitori, și va săpa
numele nostru în templul imor„talităţii, “spre a-fi exemplul generaţiunilor
viitâre.
Patria va hărăzi cu recompense, copiilor
săi vrednici şi ascultători pre- .
mii do gloric şi de on6re; dar tot ea
va declara de degeneraţi şi de viaţă
.

DS
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Acolo se întemplaseră să fie adunaţi şi_principalii boieri, ce mai
rămăseseră în Bucuresci. Un orator din popor apostrofeză
:A dunarea
şi impută i Mitropolitului că, păstor năimit, işi părăsesce turma sa, Poporul

declară

că

Deoda:ă

nu

va

îşi face

lăsa

pe

nimeni

aparițiunea

să

plece

din

Bucuresci.

lui la Mitropolie şi Căminarul

,

Sava,

care şi el declară, că cu cei 1000 de oşteni ai lui se va opune la plecarea, boierilor, fiind-că ţtra datoresce lefile lor pe trei luni cu anticipaţiune.
Aveau

puteai

Cinci-deci
boiari.

de “aTnăuţi,
o zardă

şi inconj6ră

progrie

Mitropolia.

a lor de 300 de individi,

dar

ce

aceştia contra a 1000 de arnăuţi şi a poporului asmuţat de ai -

lui Tudor?
Cu ce insă

P
lefile 6menilor

să plătescă

lui Sava?

Cu

ce

să

în-

trețină 6stea, la vr'o 4000 a lui 'Tador şi în plus pe cei 300 ai boierilor?
Adevărat că, la cererea boiarilor, Tudor, vădurăm, dete circulări în

(6ră invitând, pe [ărani a'şi plăti dările arierate şi leginite, dar puţine
parale mai veniaii la Bucuresci din asemenea,dări!...
Tudor, după. ce înțelese

urma

intrărei la Bucurescă

a-şi concentra

oştirea

definiiiv

situaţiunea

a eteriştilor lui

în Cotroceni

şi se

ce

rămânea,

Ipsilanti,-socâle

apucă

a

intări

in

prudent

mănăstirea

cu şanţuri. De aci Tudor face acte de adevărat administrator al țărei,

numind ispravnicipe la județe, etc.
asiatică, pe acei cari vor fi surqi la apelul săii, şi'i va declara, câ trădători şi

supuși batjocurei şi blăstemului posterităţii.

|

Să invităm dară, o bravilor şi generoşilor Greci! să invităm de a doua
Gră, libertatea să intre în pământul clasic al patrici nâstre,
|
_Să combatem între Termopile şi Maraton, şi. pe mormintele strămoșilor
noştri, cari ait perit acolo pentru a ne lăsa liberă și fericiţi, Sfingele tiranilor
este plăcut umbrelor lui Epaminonda, lui 'Trasibul, lui Armoilius lai Aristoghiton, Ini Timoleon, .care aii mântuit Corintul și Siracuza, şi mai cu seamă
lui Miltiade, lui Temistocle, lui Leonidas și celor trei suto de Spartani, care
aii dumicat în bucăţi armatele nenumărate ale Perşilor barbari.
"Acum trebue să osterminăm pe urmaşii "lor, încă mult mai barbari și
mai codardi.
—
.
La arme, amicii mei! patria vă chiamă?
Alexandru

Ipsilante, general
ţ

-

regent a gpaverniemântului:
_

-

78.

|

Tpsilante

V. A. URECHIĂ
de la Colentina

a Văcărescilor';

trase

la

casa

aci se ţinură discursuri

când

sporesce,

lui Ipsilant

Decepţiunea

Belului,

fosta

infocale...1)

locuință

-

,

află, că Tudor. s'a deo-

sebit -cu totul de eterie, mişcarea sa şi că acum, impreună cu boerimea pământeabă căută a se împăca cu Turcii contra fanarioţilor.
Descuragiarea pătrunsă nu numai în sufletul capilor eteriei, ci şi in

al arnăuţimei.

Mulţi incepură

a dezerta şi a se transforma

in cete de

noţi jătuitori.
In asemenea

condițiuni

nu

era.chip

de a duce

cetele

eteriste

spre Dunăre. Ipsilante. hotări să ia pâlele munţilor, între Ploesci, 'Tergoviştou şi Pitesci, linie deS apărare, contra eventualelor atacuri ale
oştirilor turcesci. Ast-fel, Principatul devenea
unui r&sboiii ce,nu interesa patria română.

câmpul

de făptuire

a

Boierii păminteni şi cu Tudor, căruia la 23 Marte, juraseră credinţă,
se sfătuesc ce este de făcut? Ei otăresc, la indemnul lui Tudor, să
nu

rumpă

cu Turcia,

ci să

câră

din

noi,

cu

arz-—magzar,

de la ea,

dreptăţile ţărei şi incetarea. resmeriţei. Pe deoparte, la 926 Marte, Mitropolitul Dionisie şi boierii se duc la Ipsilante, să reclame
'contra

jafurilor

cetelor

eteriste

*), şi pe

de alta

se adună

din

notă

şi otărâsc

vedacţiunea arzului de la 27 Marte, ce am adus mai sus,
- Tudor cere şi el lui Ipsilante, să abandone Bucuresci şi
(6ra şi
cu cetele Ini să-trâcă Dunărea, ca să înceteze jafurile
cetaşilor greci,

cari erai de r&ii. esemplă Îa pandurii lui Tudor.
Anarhia este la culme în (ră şi chiar în Bucureci,
unde acum
porancesc doi capi de direcţiune opusă: Ipsilante secondat
de boierii

greci şi de sigur şi de unii păminteni, şi Tudor Vladimirescu...
Ipsilante

repet, înţelese, că nu mai putea sta în Bucuresci. El lasă,
aci ca antegardă eteristă pc. Căpitan Savu, cu misiunea
secretă de a supraveghia mişcările şi faptele lui Tador, iar „CU restul
eteriştilor pleacă

ca să ocupe Ploesci,

Tirgoviştea

şi Pitesci,

1) Aricescu, după Filimon, Fotino și Laurengon,
scrie, că se
pentru locuinţa luă Ipsilante, casa Brâncorânului,
ccare era ocupată
pentru că n'avea destulă încredere nică în,
Căpitan. Sava, nică
(pag. 198).
2) Aricescu adaogă.că Ipsilante consilia boiaril
or, să institue o”
pentra administrarea ţărei, asigurându-i, că
el nu se va amoste-a, în

i
“pregătise
de 'Tudor,
în Tador
comisiune .
afâcerilg

.
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Nici

un

semn

aprobator,

O

ori binevoitoriii,

79
nu

venea

insă

de

la

Constantinopole, ca răspuns la arzurile lui Tudor. şi nici chiar la ul| timul arz al, boierimei, favorabil mişcărei. Şi nu putea veni aşa aprobare,

pe cât timp

cei doi Calimachi

ca Domn numit în locul lui Al.

N.

erau

în: deplină

Suţu,

şi cel-l-alt

influenţă,

ca

unul

Dragoman

-Puteaii Calimacheșştii” să stărue în favorea cererilor lui Tudor şi
celor din urmă ale: Boierimei, cereri contra domniei fanaridte ?

a

Intârgierea -sosirei unui răspuns, tocmai in momentele grave ale
inaintârei în nordul tărei a eteriştilor, îndeamnă pe Tudor la un noi
act.

Boierimea,

care

nu mai

administreză

ț6ra in calitate

de

Căim-

cămie de la supunerea ei lui Tudor, ci ca «Otcăr muire»!) adreseză un
Arz la Paşa de Giurgiu, în 12 April 1821, rugându-l a se face el mijlocitoriit, de
a se trămite «fără zăbavă un Efendi din cei -mai aprope cre-

dincioşi şi iscusili ai lui, carele să scie ori grecesce, sai românesce, 'de
va fi prin putinţă, iar de nu,să

scie şi numai

turcesce,

spre

a da as-

cultare plângerilor şi dreptăţilor ce cere acest ticălos şi năpăstuit porod

credincios şi supus prea puternicei împărăţii».
le comunice

apoi

Paşa

către Pârtă

Asemenea

plângeri să

2).

țărei. Ipsilante îndâmnă pe boiari, să se retragă la: Câmpulung, și de acolo
Divanul instituit să caute trebile ţărei. Boovrii, dice Aricescu, consimţiră, dar
“Tudor se opuse. Şapoi Consulul rusesc Pini nu mai era în Bucurescă.
Corespondenţă a < Jloniton ului Universal» frances, de la Viena (21 April)
după «Observatorul austriac» care reproduce o serisre din Iași de la 4 April
les consuls gintraux russes, residant a lassy et
Bucarest, ont vreu lordre de
se vetirer en Russie.
1. Boierii cei doi Citimitcami aii dispărut din Bucurosci, când sa apropiat
“Tudor de capitală (Garvinus). Aron Florian serie, că Tudor a însciinţat, că nu
va îngădui intrarea lui Scarlat Calimach în ţoră, decât dâcă va primi ponturile
ce

cere

țâra;

2. Iacă-actul întreg:

-

Arzul ce sai, trămis la Pașa de la Giurgiu
Prea inaliule și milostivule Pașa

Efendi

al Giurgiului

Râvna, credința și supunerea nâstră și a strămoșilor noștri către prea :
puternica, milostiva şi a n6stră hrănitârea împărăție aii fost, este, şi va fi în
tâtă vremea cunoscută și mărturisită, dar” fiind-că acum s'a ivit mulțime de
norod întratât” pătimaș de jafurile și nedreptăţile ce ati cereat, în cât aii ajuns
la acea din urmă desnădăjduiro, şi voesce a'şi arăta plângerile şi tânguirile sale
„ prea puternicei împărăţii și ași dobândi „milă şi dreptate de la milostivirea
=

-

r
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„CAP.
Tera împărţită

între

Tudor

VII

şi Ipsilante.—Sara

trădâză

cu boierii.
— Arestarea

lor la belvedere. —Trămișii Paşeă de Silistra.—Cotrocenii întăriţi.— Turcii jăfuesc.—
Noii arz,—Delegaţiunea Ia Stronogoff.—Glumă
Pregătiri

de apărare

contra

de artileriști.—Naturalizarea cu bloc.— ”

Turcilor.— Tudor

contra Turcilor.—'Tarcii

sosesc la Du-

curesci.—Boerii din Belvedere trămişi la munte.—'Tudor plâcă din Bucureşcei.—Sava
la Târgovişte.— Jafuri şi pustiiri.—Kehaia-Boy Ja Ducuresci,

Cursă lui 'Tador.—Omorîrea lui.

“Tudor
„cum

nu

plâcă

arâtarăm,

pentru
mai

-

şi el din

reşedinţa

ce

Bucuresci,

i se

dăduse

el şi o parte din oştire, mănăstirea

asigurat contra

ca
în

Ipsilante..
casa

Abandonând,

Brâncoveânu,

Cotroceni,

trădărilor boeresci. De aci Tudor

unde

reluă

se simţea

domnia asupra

unei părţi din f6ră, căci Ipsilante ocupase cu eterişti mai multe
judeţe muntene. De la mijlocul lui. April chiar se mai lăţi regiunea
asupra căreia Tudor nu putea nimica, prin fâptul că Gheorgache şi
Farmache cu oştirile lor au coprins, 'in numele lui Ipsilante, câte-va
judeţe câmpene şi se numiră la ei ispravnici Greci, spre mai nemi-

„l6să jăfuire a acelor judeţe.
„Eacă

după

Naum!)

April 4821:
judeţele
lante.

Argeşul

care era impărţirea

i
Dâmboviţa,
şi Slatina

Muscel
eraă

de

țări,

pe la mijlocul

lui

o

şi Vlaşea erai-sub puterea lui ipsijat lui Gheorghache şi Farmache.

Prahova şi Secuenii slălâi.sub puterea căpitanului Eterist Luca.
Tudor avea judeţele de peste Olt, dar şi acele încălcate şi jăfuite
de Turci. Oblăduirea din Bucuresci nu avea decât oraşul
şi a 1/,
parte din judeţul. [ltov.
”
„împerăţiei prin mijlocirea Inălţimoi tale, cunoscând firâsca
bunătate şi adânca
înţelepciune a înălțimei tale, ce ai arătat către țeră întwace
ste răzrrătiri, ne
rugim cu umilință, să te'milostivesci de ani se'trămite fără
zibavri un Efendi
din cei mal de aprâpe credincioşi şi iscusiţi ai Inălţim
ek tale, carele să scie
ori grecesce, saii rumănesce, de va fi prin putință,
iarde nu, să scie şi numai
turcesce, spre a da ascultare plângerilor și dreptăţ
ilor acestui ticălos și năpăstait norod, credincios ȘI Supus prea putern
icei împărăţii, care plângeri ascul„tându-se de către acel Efendi, să facă tacrir
către In ălțimea, ta, ca înălţimea ta
«să mijlocesci cu milostivire către prea
puter nica împărăție pentru oi.— 1821
April 12. coa, XCHII. fila 197.+,
ME
1) Pag. 68 copie de ia bibliotoca
, Urechiă,

+

la Plumbuita.—Ipsilante
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Dar şi în Bucuresci, Sava

împărţiseră

la sine putere,

Şi în

oraşul

şi Delibaşa Mihali. şi inrăutăţitul Ghencea

şi stringeai

dăjdii şi requisiţiuni

pe lângă că prerluii pe neguţătorii

asemenea

grele

si

imprejurări,

boerii

fără

milă,

cu:

cari cercai să fugă.

rămaşi, în

Bucuresci |

complotaii contra lui 'Tudor, în înţelegere cu al-de Căminarul Sava
şi ai lui! Tudor prinde cărți ale Paşei de la Giurgiii către Sava prin
„care

îi lăuda

credinţa

lui şi-l recunoscea

Eva o. trădare neindoi6să.
ţeleşi cu Tudor
-

Dar'Yon

să

facă

Miltitz

Porţei «Un noutel

revoluție

spune,

paznic al Bucurescilor.

Şi se mai dice adi, că boerii eraii in2!

că chiar

a

„.

atunci când Tudor abia adresase

acte de soumission,

demandant

seulement que la

Patrie soit liborde a Vavenir des ewtorsions des grecs
4
1), les boiards......
“avaient oilert, 'peu de jours auparavaat, la tâte d'Ypsilanti et de Vlaaimiresco, en s'engageant de râlablir les autorites Iâgitimes, ă condition

(cine ar crede ?) d'une amnistie g&nerale pour tous les grecs et nommâment

pour

les Fanariotes, dai devraient conserver. leur influence dans

les Principant6s.
Andiţi: Pentru

La

amnistia lanarioţilor,

boerii promit Porţei capul,

_
a
românului Tudor!
Acâsta aflândo Tudor trămise pe Ilagi Prodan, să coprinde Mitro-

polis, şi pe Macedonski să i6e Mihai-Vodă. Aşia «dela Cişmeana lui
Filaret, până în podul Calicilor şi de acolo în capul Podului ?Mogoşsei,
tot

locul acesta Vaii impănat cu panduri de ai lui».
A
Mitropolitul şi boerii înțelegând, că Tudor are sciri despre trădarea
projectată: a“ ui Sava, vor să fugă. 'Tudof ii aresteză prin Hagi Prodan.
Acesta şi cu AMacedonscki şi cu Iordache Polcovnicul duc j pe arestaţi,
din ordinul lui Tudor, la Grădina lui Dinică Golescu, ce "i dicea Belvedere.
Naum, ' de multe ori nedrept cu 'Tudor, “explică arestarea lui
Dionisie Lupul, pe motivul, că acest Mitropolit ar fi refusat de a'l unge

43
e.

ca Domn al Ţărei.

Tudor n'a cerut acesta. Mitropolitul şi boerii refusat

ceea-ce ţera dăduse mar elui seu apărător|
i
Arestarea boierilor Tudor o explică ca mijloc de ale asigura viaţa,

în

contra vre-unui atac, ori dela eterişti, ori dela 6menii lui Sava. Mai

ales că

Scarlat Calimah, trămițena cu câte-va dile în urmă, c6pii după

1) Iorga. Note şi Fragmente, il pag. 577.
Isicria Românilor de F. A. Urcchiă

4

“îşi
„de

A
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blăstemul

făcut

de Patriarhul

dela

Constantinopole,

asupra celor cari

vor ridica arma contra Turciei şi acest blăstem citindu-se din ordinul
Mitropolitului prin Bucuresci, puţin lipsi ca grecii din oraş, turbaţi
de mânie, să nu ucidă pe Mitropolitul :)Vo 15 fură la număr boerii arestaţi la Belvedere împreună cu

Mitropolitul Dionisie.

_

Despre acesta Tudor avea cea mai rea opiniune. EI scia şi scrisese
despre acesta, că Dionisie cumpărase dela boeri şi dela Vodă Al. Suiu
Scaunul arhiepiscopal, scuzânăd simonia sub calificare; că el era romidn,
Ajuns- aşa la scaunul arhiepiscopal, Dionisie, dicea Tudor, sa vindut
cu totul lui Vodă Al. Suţul 2).:
- 300 de panduri fură însărcinaţi cu paza boerilor şi a Mitropolitului arestaţi 3).

.

|

Ș

Vădend însă că nu pâte trage nici un folos pentru causa ce urmărea
- din r&mânerea în Bucuresci şi a familiilor boerilor, Tudor permise
-mergerea la Braşov şi pe aiurea

el .insuşi, sub
„mărei»

să lasă

asemenea
|

a familiilor, cu bilete de drum date de,

semnătură sa, prin

care scria. «Fraţilor 6meni ui adu-:

liberă, ba chiar să ajute, trecerea

peste

hotare a unor

familii 4).

In fine

sosiră

la Bucuresci, după

cum

ceruseră

arzurile

ultime—

câţi-va trămişi de la Paşa de Silistra, ca să se incredinţeze de adevărul celor afirmate. de boeri in acele arzmagzare. Ei sunt minunat
primiţi. de Tudor şi încărcaţi de daruri, se intârc la Silistra, încântați
de cele ce văduseră. Ei cerură dela Tudor, ca fără întârdiere să ur-'
mărescă şi să curețe țâra de cetele eteriştilor 5).
”
1)
2)
3)
4)

Vegi Naum. — Copie
Vedi arzul norodului
P. Poenar, Dârzeanu—
Vegi Aricescu LXVI

5) Firmanul

din Biblioteca Urechiti— Galaţi
către Pârtă, din lanuar 1821.
,
Laurengon.,
din note pag. 138.
-

adresat lut Kihaia-vei asupra tulburărilor din Tera
BRumâniscă . şi Joldova.

:

-

Constantinopoli, 26. Diemacral- Așir 1236
(50 Martie '1821)

Cu toţii cunose ovenimentele ce
Ţ6ra rumântscă, şi viclenia neveghiată

s'aii urmat în provinciile Moldova şi
a naţiunei grecesci. Trebue a spera în

Dumnedeii, că ordinea nu va întâria a se: restatornici. Totuși este

neapărat
e

"ISTORIA ROMÂNILOR

.

83

„Nu puteati Paşalele din serhaturile Dunărene, să nu se bucure de
asemenea constatări, căci mişcarea grecescă stirnise mare emoţiune
între Turci. O consecinţă a acelei emoţiuni fu publicarea firma-

nului Porţei către Kiaia-Bey, din 30 Marte 1821, prin care toți musulmanii sunt învitaţi la lucru cu energie şi a se pregăti de răsboiul sacru.))
ca fie-care musulman să incâpă a se deda cu împrejurările de faţă, care impun
nevoia de a renunța la plăcerile vieţei sociale, devenite în genere de mai
mult timp o a doua natură, pentru a se deprinde cu viaţa din tabără, stare
primitivă a naţiunei, şi de a conforma puţin câte puţin moravurile sale cu
acele ale stiiimoșilor noștri. Estede asemenea neapărat, ca miniştrii împărăţioi,
. funcţionarii şi impiegaţii biurourilor, să renunțe la ori-co risipă, şi să se de„prindă cu ac6stă schimbare în moravuri, începând a-și căpăta arme Și ca.
„Iată însăşi cuvintele hatișerifului dat în acest cas:
«Infidelii,marturii vrmărilur neregulate la care se dedaii miniştrii şi func<ţionarii împărăției mele, și provădând că ei nu vor întâmpina nick o împo«trivire din partea lor, aii avut semeţia a se abate la aceste răutăţi. De și
«faptele aceste sunt cunoscute de cei mari, de miniștrii şi de toţi impiegaţii
» - «împărăției mele, totuși nu-i yâd să pue mai multă râvnă pentru înlăturarea
«lor, Ordine, deci, să se dea tuturor claselor: " Impieg ați biurourilor se duc
eabia la trei ore la posturile lor; nu aşa se caută de trebi. Tote momentele
«nu sunt făcute pentru plăcere: iată-le urmările cele triste. Deriderile reciproce <a câți-va netrebnici, și libertatea ce'și iaii de a cenzura purtarea unul altuia,

<aii produs o răcâlă printre musulmani.

Acei ce nu vor

schimba-ast-fel

de

«traiti, caro fără privinţă către preceptul ce-i face să socâtă pa ori-ce musulman,
«ca frate, vor mai păstra ură, vor pune trândăvie .și nepăsare în împlinirea
cîndatoririlor lor; acei cari vor veni târdiii la posturile lor, care se vor
«cenzura între dânși, nu le voiii adresa mai inult imputări, ce îl voiii da în
<sâma călăului Ei să deschidă bine ochii; împrejurările de față nu se asa_<mănă nici de cum cu acele din trecut: acum este vorba despre religiunea
enâstră. Intenţiunea mea împărătescă este de a'mi câștiga inimele adevăraţilor
«musulmani și de a mă face folositor legei lui Mahomed. Facă- cerul ca cu
«toţii să fie cu privighere! Aşa să fie !>
Copii, după vointa suverană, fiind adresate tuturor. după firman, caută
de a împărtăşi aceste fapte - miniștrilor, şefilor de miliții şi altor - impiegaţi,
recomandând fie-căruia de a renunţa la plăceri, de a-și procura arme și cai,
-şi de a se conforma în totul „hatişerifului; sia aminte să nu te abaţi de la
cuprinderea lui».

(Debats 17. Maiii 1821)
1) Vedi L Ghica, Scrisori pag. 81, Aricescu,. pag. 210—211,

84

i

XV. A, URECIIIĂ

Pe când Tudor întreținea ast-tel velaţiuni cu turcii, Sava cel lăsat.
în Bucaresci de Ipsilante, întreținea corespondențe cu Eteriştii şi denunța lui Ipsilante făptuirile lui ador. Aşa cădură în mânile Capului
eteriei şi unele corespondențe ale lui Tudor cu Turcii.
Ipsilante trămite pe Căpitanui săă Iordache la Cotroceni, să eră
explicaţiuni lui Tudor, Mai alesii impută lui* Tudor, că şi-a permis
a destitui

luncţionari

administrativi,

numiţi

cu

de

la

sine

putere,

către Ipsilante, în judeţele ocupate de cetele eteriştilor.i).
Asemenea

îi impută

lui Tudor, că zadarnicesce cu contra ordiporunci date în judeţe de Tpsilante şi împedică apro:

nele s6lc, ori ce
vizionarea

oştirei

“R&posatul
spune,
Divanul

grecesci.

Petru

că Tudor-a

aceeaşi teacă,

de

|

.

Poenaru,

r&spuns

_

secretar de limba română a lui Tudor, |

lui Ipsilante,

că el e respundător

că două

cuțite

nu

încap în

de ordineapublică, fiind-că el şi cu

represintă oicârmuirea ferei; că Ipsiiante să trâcă Dunărea, ca

să nu provâce

o intrare de oştiri turcesci în ţeră, că alt-fel Românii,

ca să'şi recapete drepturile
pe greci din eră.

lor de

la Turci,

vor

fi siliţi să gonească

Arnăuţii lui Sava erau, intre aceste, spaima oraşului şi chiar a veci-

nătăţei. Tudor luă măsurile posibile contra lor, ordonând lui Sava aplicarea acelor măsuri. Dar în țâră, jafurile

cetelor de eterişti erau grâznice.

In acelaşi timp Tudor căută pe de o parte să intărească cu şanțuri şi metereze Mânăstirea Cotroceni, spre a evita "vre-o surprindere
din partea neamicilor săi, iar pe de âltă îngrija de complectarea muniţiunilor, de refacerea armelor,de aşedarea celor 5 tunuri, ce avea,

la loc apărat. şi ca să profite de ele.
Tote aceste

aaa

Rd

i

acm,
india

dătorul

Sava.”

lucrări
ă

|

eraii, de sigur, denunţate
N

lui

|

Ipsilante

|

de tră-

Intre aceste Tudor mereii se siliă în tot modal să probeze că» por-

nirile sale sunt pentru dreptăţile lăctiitorilor jeriă, şi să

mântuiască

pe nevinovatul norod de sălbaticele nâvăliri ale Turcilor, ce” din

di în

di se înmulţiaii. Intre acele dile ei jăfuiseră Roşiă-de- Vedea.
Boierii arată lui Tudor asemenea jafuri. El pune pe boierii de la
Belvedere; să trămilă un noii arz, cerând Domn pământân Şi di declară
1) Vedi Trompeta Gaxpaţilor No. 660.
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că Tudor «făr de voia lui este ales de noroi» (nu de boierii mai mari
“al lor, nu ca să se depărteze de buna îngrijire şi adăpostire a Inaltti . .
Porţi, «ci ca să scuture jugul cel tiranicesc al fanarioţilor 1.»
Arzul acesta e trămis la Paşa de Silistra. Acesta răspunde boierilor, că ori ce doresc, să ar&te ei» la căimacamii lui Scarlat Calimah,
"cari se găsesc petrecend. la Giurgiu».
i
Se face mijlocire şi la Paşa de la Giurgiu. EL răspunde, că numai .;
după ce Tudor va depune armele, Pârtia va cerceta dorinţele (&rei şi'i
va acorda dreptatea cuvenită.
Tudor; putea el, cu asemenea

vage

şi

falacidse

depună armele ?
Evident

promisiuni

să

Sa

că nu.

Ce

felii era
«

să

împlinâscă

cererea ţărei de a.nu

se mai trămite Domn fanariot, când Paşa învită pe Tudor şi'pe boieri,
a se adresa la căimăcamii. lui Scarlat Calimah ?
Atunci

el ordonă

hoierilor să

trămiţă

o delegaţiune

la

Constan-,

tinopole, la Strogonoil, să-i ar&te imprejurările şi să-i ceară protecţiunea

conform

tratatelor. -

Boierii
boierul

hotărăsc,

Alexandru

7

o

să fie compusă

Filipescu.

delegaţiunea

Alegerea,mai

din mitropolitul

şi

ales a lui-Al. Filipescu era

cu

rele intenţiuni din partea boierilor.
Cu temeinică neincredere in: aceşti doui delegaţi, “Tudor îi înlocuesce pin doi boieri din starea mai de jos: Stoluicul Burănescu şi Pitar

Jianul.

Acestia

ai să ducă

arzul boierilor, nu ia Strogonoli, ci la Paşa

de Silistra. _Mai mare probă de alipirea lui ador de: Turci putea el să
Ori cat sse silia Tudor
şi adherenţi

ai revoluţiunei,

să facă

din

ei

se

nu

dea?

poierii de la Belvedere patrioți
lăsau

de

obiceiul

de

a

con-

spira cu neamicii lui Tudor. Cu scirea acestuia, ori făr de scirea lui,
artileriştii panduri de la Cotroceni îndreptară intro di o ghiulea de tun
spre Belvedere.. Era un avertismeni? Era o glumă de artilerist?

Tudor

o. desaprobă şi asigură pe boieri, că nu aii a se teme de nimic, “căci
ei sunt

sub apărarea lui pe căt timp vorfi cu țera.

Dar boierii

1) Naum.
7

conspitaii

şi mai

inainte de vizita neplăcută

a ghiu-

_
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lelei. Ei conspiraă cu Căminarul Sava. Cu.el făcură planul să vină
el cu arnăuţi într'o seară şi să-i ia cu forţa de la Belvedere şi să-i
|
facă nevăduţi.
“Dece acestă conspiraţiune? La Belvedere nu - le lipsia nimica
boierilor şi Tudor nu le cerea decâtsă coopereze cu el după desideratele naţiunei şi cooperarea lor se mărginea în a semna actele
politice
ce. Tudor le credea utile triumfului revoluţiunei. Cât de pervertită
era
educaţiunea lor politică, ca să nu fie in stare nici
atât a contribui
la isbânda .causei naţionale, după ce Tudor renunţase
la revoluluțiunea

socială, numai

că d6ră va asigura triumful

domniei fanariotice.
|

|

„Noua conspiraţiune

marei

dorinţe:

|

a boierilor o află Tudor.

încetarea .

|
Acosta

ordonă

lui

Enache Polcovnicul să meargă la Belvedere şi să
comunice boierilor,

„că la ora în care Sava va cerca să spargă
porţile curţei şi să lee pe
"boieri, el Tudor, o să-i predea lui Sava, însă
scurtaţi cu căte o palmă“.
Naum

neagă acestă conspiraţiune a boierilor,
dar aduce totuşi

formațiunea, că Sava veni într'o seară cu
acest gind

in-

de a lua pe boieri

de la Belvedere;.. Care va să dică : înțelegere
a cu boierii era stabilită”

prealabil ! măsurile
de main»

de străjuire

al lui Sava.

„a-i trămite cu grabă
de plan,

Câna

de

şi că ei sunt

ale lui Tador preintâmpinară «le coup

acesta voi

să-l execute,

boierii

isbutiră

scire, să. nu incerce, căci Tudor are
şciinţă.

perduţi,

la prima

încercare

a lui Sava.

Căminarul Sava era interesat să-şi facă mână
bună pe lângă boieri,
căci scia că Turcii o să intre în
campanie

contra Grecilor şi el spera
să fie protegiat de boieri faţă cu
Turcia,
e
|
Sava cu acest cuget ceru de la boieri să-l
recunâscă 'de «simpatriot»
pe el şi pe toţi ostaşii lui. In urmă
insă a nereuşirei planului boierilor de evaziune din Belvedere, ei refuzară
a da lui Sava declăraţiunea
de «simpatrioți»,

dicând,

că nu pot face asemenea act făr de
voia lui
Tudor... Să cerce Sava a obţine asemenea
curi6să naturalizare en bloc
de la Tudor. Sava nu voi să câră asemenea
act de la Tudor!) pe care
insuşi

mereii il denunța la Turci, .cu
care ' continuă a se înțelege
- prin scrisori, după cum o spune
şi însuşi Naum,care nu este un scriitor
„Prea amic a lui

Tudor.

a

1) Naum,

Mai

-_

copie pag,

78,
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„Cu tâtă ura instinetivă pentru Sava, Capul revoluţiunei, care impusese tăcere urei sale pentru boieri, când credu_că aşa cer intere„sele causei ce aperă, cercă, după îndemnul boierilor, să apropie de el.

pe Sava. Urmară câte-va zadarnice întâlniri între Tudor şi Sava. cil |
vorbit, — serie Naum — s'a aşedat, s'aii jurat, dar necredința era înŞi cu cât „neinţelegerea

era mai

|

_

cuibată în sufletul amândorora»!).

mare cu Sava, cu atât boierii, de

“la Belvedere erati mai de aprâpe străjuiți de pandurii lui Tudor?)
Asemenea indoire de pază a.boierilor să nu fugă, se explică prin
tema lui Tudor, că ei aflând că Turcii aii intrat în ţeră, să nu fugă
la ei şi să-l denunțe ca rebel Turciei.
In adevăr Turcii inaintaă peste Olt, spre Craiova. Garnizâna tur“c6scă din Brăila înainta şi ea şi prăda în spre Buzău. Oştirea turcă
din Silistra năvâlia acum până aprâpe de Bucuresci, ţinută în curent “
de trădătorul -Sava de tâte miscările lui 'Pudor.
Evenimentele între aceste se precipitai şi schimbaii pe t6tă ora
situăliunea „politică la Constantinopol şi în intregul Orient. .
|

Scenele

de omoruri

tora din cei mai

între grecii

de la Constantinopol; fuga mul:

importanți de acolo la Odesa; uciderea

finalmente

„a. Patriarcului grec, ceea ce provocă rumperea relațiunilor Rusiei cu .
P6rta; fură urmate de o “mişcare de oştini turcesci de la Dunăre, ce
o
Tudor simţi că nu vin cu bine pentru el.
Tudor

otări anteiă

să

apere

se

contra

atacurilor

turcesci.

In

'1)»<Sava cugeta răii şi asupra boierilor și asupra lui Tudor. Se făcea
că primesce cuvântul de unire, dar nu vrea că cunscă pe Teodor de mai mare
al pământului ţsrei, pentru căci nu putea atunci să-și săvârgescă gândurile lui
-. celo s urcate. Tudor iarăși dicând că este sculat pentru dreptăţile ţărei şi
dându-se de_faţă, că este cu totul vrășmaș al fanarioților şi al fanarioticescei
stăpâniri; Căuta la Sava, ca la o frămîntătură fanarioticâscă>— Naum. pag. 79.
copie de la Biblioteca Urechiă.
2)
<Avendu-şi la bănuială (pe boieri) ai întărit mai cu prisos străjile paz“nicilor lor, în cât şi ferestrele prin care ved6ii și uşile prin care se scobora la
grădină le-ati. închis Și paznicii privegea diua și n6ptea», ĂNaum pretinde că
dintre oșteniă de pază, unii fiind sârbi şi arnăuţi, aceştia-îşi bătâii joc de boieri
şi chiar îi amenința săi despâie şi că numai punând pe Mitropolitul“ să ofi- cieze la paraclisul de. acolo și apoi se facă în curte o feştanie în faţa pandu:
rilor,

prin

domolit.

împunătârea

-

aeâstă

|

ceremonie

,

a potolit pre

străjarii

-

oșteni

ă 1 ati

7
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Bucuresci Tadur ocupă cu pandurii s&i Mânăstirea
Mihai-Vodă şi Mitropolia, iar arnăuţii lui Sava se
Şerban-Vodă şi cel de la Sf. Gheorghe.
Duşmănia Turciei faţă de Tudor era maniiestă
vanul

Porţei 'otăresce

să trămiță

din

Antim, Radu-Vodă,
concentră in hanul
|
din moment ce Di-

noi Căiinăcami,

cari,

in numele

lui Scarlat Calimah, să ia administratiunea ţărei din mânile lui Tudor.
lacă de ce la 8/20 Mai, capul revoluţiunei abandonă directiunea
politică de până aci de impăcare cu Turcia: și împreună cu Sava ridică
stindardul

rebeliunei. Sava,

care

era

credut

că

represintă

legalitatea,

„-surprinse pe mulţi boeri,cu alipirea lui aparentă de mişcarea lui Tudor.
-Nici de astă dată Sava nu era mai de bună credinţă laţă cu Tudor, de

cum

fusese până aci, faţă cu regimul țărei şi cu mişcarea olteană.
„Aceasta v&dend” Tudor, inţelese, că situaţiunea luila Bucuresci
devine „ameninţată, In aceeaşi qi în care Mitropolitul Dionisie sfinţiu
cu aghiasmă pandurii paznici de la Belvedere, la Cotroceni făcu «/iştanie»

înaintea frontului

pandurilor,

episcopul

Ilarion!).

Dar tot atunci Căminarul Sava. ridică în Bucuresci drapel noi
de eterist,?) dându-se pe faţă de partisan al eteriei, iar intr'ascuns
calomnind la turci pe Tudor. Era boerii înțeleşicu Sava? In aparenț
ă

s'ar dice că nu, căci ei intrâbă pe Tudor ce cugetă el despre unirea |

lui Sava cu eteriştii ? In realitate, în taină se inţelegeaă cu Sava,
“Tudor se declară cu totul impotriva acestei uniri cu eteria, dar

1) Du 5 Juin. La nouvelle de la d6faite des greos pres de Galatz, se
confirme;
maisil n'en est pas de mâmo de la marche des Tures, que Pon disait
Gtre dans les
“ environs,du Bucharest. Cependant cette nouvelle sâtant râpandu
, 'avait caus6
une grande dâsertion parmi les troupes, dites hellânes.- Les
nouveaux soldats
r6pandns devant.le couvent de Cotrosceny sont au nombre
de 400 ; on attendait un renfort de 600, et en attendant, P'evâgue Iilarion a
recu les nouveauz
arrives avec V'eau-binite et au Druit de trois coups de canon.
|
2)
Caminar Sava, qui Gtait sur le point de quitter Bucharest.
craig&na
nt
d'6teassassin6, a foit consacrer un drapeaa par deux evâques
greos. Co drapeau
est blanc, et on voit au: milie:un
u crucifix sanglant, aux pieds du quel est
__un ecel6siastique avec les habits pontificaux, et
qui paraît prononcer les mots
suivants, qui somblont sortir de sa bouche: <Jurez
par ce sana.de faire la
'guerzo ă quiconque ne croit pas en celui-ci !»
Ce drapoau a 6tă -consacră cet
promen6 dans toutes les rues de Bucharest, suivi
du' cierg6 ot de 500 soldats.
On a lu la formule. du serment en grec et en servien,
'd'âtre fidele ă la religion ct-ă la patrie. (Moniteur Universel No. 168
17 Iunie 1821, din Viena 4
Iunie,
..
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_are bănuială asupra boerilor, dice Naum, «că şi acâsta e o inşelă€
“ciune a lor».
Acum. bâerii stăruesc la Episcopul Ilarion şi la Stolnicu _Giani;
devotatul

amic

al lui Tudor,

să stee

pe lângă dânsul,

să-l rOge,

să

:1 cu Turcii la Bucuresci si să se depărteze de oraş.
astirei turcesci se.apropiase de Bucuresci. «Trăsnetele

-aii şi l&cuitorii

de afară

cercaii

„oi din mânile lor».

cele mai

grele şi

a

verii se adună la Tudor. Se ţine sfat. Doerii se râgă iarăşi
„or d'a se r&sboi in Bacuresci. Tudor se induplecă să plece.
„ nteiu liberă boetii deţinuţi la Belvedere, în 13/96 Mai, după
să subsemneze

un

protest.către

tra încălcărei teritoriului român

suveranii

adunaţi

la Lai-

de turci şi mai ales contra

şi măceluritor făcute de eteristi 1). Cu acest memoriii protest
Mişi la Laibach ; Ge ani, Ilarion şi P. Poenaru. Boerilor de la

„dere le ordonă

să mergă

în Austria, «căci eă trec peste Olt cu

Otă adunarea poporului, ca să mă întăresc în Mânăstirile ce
şi cu

- împlute cu zaherele

le am

panduri şi nădăjduesc, cu ajutorul lui Dum-

nedeii să mă ţin acolo multă

vreme,. ca în nisce

cetăţi, până

voii. sili pe Turci să dea [ării drepturile Şi. previlegiile ce

când

x

norodul le-a

cerut prin mine -de la Portă».
Tudor dete boierilor 50 de arnăuţi de pază. Se crede că căpitanul
acestei garde avea misiuvea de a nu duce pe boeri spre Braşov, ci.
la AMdnăstirea Cozia, că acolo să-i aibă la mână pentru a semna di- :
verse acte, ce ar crede util să trămiţă ţ6ra la Turci. Cât p'aci însă să
pună pe boieri mâna cetele lui Ipsilante. Şi acesta gândia, pâte, util Să

„aibă boieri de ai ţărei la îndemână, la Târgovişte. Boierii iSscumpărară
“cu

bani libertatea

lor şi ajunseră

la Braşov.

In. aceeaşi qi de 13/25 Mai, Tudor primise sciri, că Turci sosiseră la .

Obilesci;

inaintuse

adoua-di îi veni scirea, că. oştea turcă din Giurgiu.
până la Copăceni. De aceea, la 15/27 Mai pleacă din Cotro- iar

ceni, cu 4009 de panduri, 500 de bulgari şi 5 tunuri. Bulgarii călări
etuti sub comanda lui Prodan şi Macedonski. Tudor luă calea spre
Pitesci
|a
N

pe la Găesci.
Filimou- Vol. uu
|

pag. 157. Petru Poenaru. Aricescu
|

pag. 225.
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El se despărţia
| r&il, că un

acum
a cedat

moment

A. URECHIĂ

lor....«Vei da seamă

Ilarion, îi dicea Tudor, că nu m'ai lăsat

fără

şi nu

boieri

de

definitiv

să-i

la Dumnedei,

pară

Vlădică-

să tai pe cânii ăştia de Ciocoi?”

din ei aşi fi vroit să-i trămiţ impluţi cu paie, ca plocon,
„la împărăție 1). Vei vede ce vor face cânii ăştia pe urmă, când le-o
dece

Măcar
veni

bine !».

1
Sava eşi şi el din Bucuresci şi ocupă Mărcuţa
unde apoi. işi va lua calea spre Ipsilante. -

Acesta era 'la “Târgovişte încă de la primele dile din Aprilie, cu
Gmenii lui Vasile Caravia, Duca Constantina, Colocotroni, Vasile

"toți
,

şi Plumbuita, de
”

inu, Gr. “Suţu, “Dumitrache Chebap,_N.
Mihail Hristari, G. Manu,

Perla, Dr.
Scaia,

cel

ce a fost

gramatic

la

Gr.

Caliarh

Postelnicui

lui C Vodă

-telnicul lui Ion Vodă Caragia. Aceştia erai hiliarhi, căpetenii de
către 1000 de aşa dişi oşteni, dar cari nu erai de cât crunţi jătuitorii
ai creştinilor

|

români ?).

Ca să aibă aparenţă că voesce a face să inceteze jafurile şi uci_derile, Ipsilante constitui un tribunal militar, preşădut de Dr. “Hristari.
Acest tribunal
rului

nostru

avea în curând

să facă simalacrul. judecăţei

Tudor Vladimirescu.

„Naum descrie

.

nomurito-

Ă

jafurile, pustiirile, necinstirile de muieri şi fete, 0omo-

„rurile ce eteriştii comiteaiu în ţâră. EI scie că fanarioţii își puseseră
în gând, că de nu vor isbuti să-şi lihereze patria de la Turci, cel puţin
- să nimiciască neamul românesc şi să facă pe ruinile lui o Nexyps 00),
Şi pe când Ipsilante nu-şi mai putea stăpâni aşa disa oştire, - de

la jafuri, Tudor îşi instrăină iubirea, unora din oştenii lui, cari ar fi
dorit să imite pre Greci, să trăescă „în dobândă“ prădend propria
i. țeră. Cu cea mai neinduplecată crudime pedepsi Tudor pe câţi-va din
acesti râii inspirați, căci el a dis: «O ste fără disciplină e mai rea
de cât o haită de lupi flămândi» 4).
1) Afirmaţiunea lui P. Poenar. Apond. Aricescu pag. 225.
_2) Singurii Greci cari se luptară ca nisco bravi fură /ierolokiţii, tinerimea
cea care “luă de marcă pe căciulă capul de mort şi purta haine negre, otariţi
de a nu le schimba în haino de colori, decât după ce vor fi trecut Duniirea.
i

3) Vegi

4

Naum.

Aricoscu. Istor. Revoluţia, de la 1821 — pag. 228,

.
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Pe când la Bucuresci intraseră turcii sub Cheaia-Paşa de la Silistra
şi boesimea cât mai rămăsese ascunsă, primea oştirea cu urale ), la
15/27 Maiă, Tudor înaintă în calea Pitescilor.
Aci vine o întrebare: unii biografi şi istorici scriii, că Tudor continuă la data acesta a ţine secretă corespondenţă cu Turcii, că era
chiar inţeles cu Chehaia-Bei prin cunoscutul Udriski, că el, Tudor, să
atace, cu ante-garda oştirei turcesci pre Ipsilanti,- de la 'Pitesci pe :
când Sava cu Turcii vor ataca aripa stingă a eteristilor, de la Tergovişte.

Nici un

document

nu justifică

acestă

aserțiune,

La

plecarea

de la Cotroceni, din contră, 'Tudor, in haranga ce adreşeză Pandurilor

i, le spune, că "i duce la luptă contra Turcilor «de-acum în. colo, !
«fraţi mei, Panduri, Bulgari şi Serbi, conlocuitorii noştri, trebue săi
n6şiră în carne de turc, de vor năvăli pe noi». ?)
|
mai mult, că versiunea acâsta a fost făurită post ;

factum, ca să justifică pe Ipsilant de uciderea lui Tudor, că ar fi i
fost aliatul secretal Turcilor,. E probabil că neamicul săi. Sava, intri- !
gasă în contra lui Tudor şi pe lângă Ipsilanti, care inainta spre Pi;
tesci, pe la Bolintio.

,

Ipsilante se demască atunci şi căpitanul Iordache trămite lui Tudor:
un mesager cu-vorbă,

el la luptă grea 5).

că de va mai inainta cu 6stea, se va întâlni cu

-

_

Tudor totuşi inainteză.- Ajungând
găsesce

pre Iordache

şi pre Farmache,

Neaşteptat, ei primesc
cedeză locul Românilor,
Trădarea era însă

pretext că Tudor ar fi

i

|

la Golesci, lângă Pitesci, Tudor
tăbăriţi

acolo

cu

arnăuţii

lor.

pe Tudor cu amicie şi cu ceremonii. Eteristii
retrăgându-se la Pitesci.
ascunsă în asemenea acte

curtenitâre.

Sub

înţeles, cum vădurăm, cu Cheaia-Bei, Grecii fac

un plan perfid, cu care a'răgend. în cursă pre Tudor, să "1 omore. ,
In diva de 21 Maiii sosesce la Goleşci căpitanul grec Olimpie,
cu o mică

escortă

de

arnăuţi,

Tergovişte, spre a se otari

avec

dicend

că e chiămat

la

1) Gervinus spune că Paşa «fat salu6 par les notables rest6s dans la ville
la plus grando humilit6» (I pag. 200).

2) Veţi discursul la Aricescu, pag. 139 Nota LĂVIII.

N

de Ipsilante

planul de campanie. Olimpie isbutesce a

5) Veqi Scrisori... Ion Ghika pag. 83.

j
)

*
.

«deşertăm puşca
Noi credem
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convinge pre Tudor, să vină şi el. la Tergovişte, să asiste la consiliul

acesta de răsboii, promițând împăcarea deplină, intre Tudor şi Ipsilante. Tudor, îndemnat de unii din căpitanii săi, ințeleşi pare-se la
trădare, pleacă cu Olimpie. spre Tergovişte, fără de a lua cea maj mică

pază cu dinsul, în lealitatea lui de Român, dice [. Ghika 1).
Abia ajunşi în dreptul văilor de la Leurdeni, le eşi inainte Ou* fano cu 300 de arnăuţi, cari stăteaii ascunşi, le taie drumul, pune in
fiare pe Tudor

şi ?| duc

la tabăra

e judecat Şi condamnat

la mâvte.

lui Ipsilante. «Aci în câte-va minute
TI duc la iazul morei de lingă gră-

dina lui Gianoglu din Tergovişte. Acolo a fost asasinat mişelesce eroul
revoluţiunei române, in diua de 27 Maiă 1821.
A fost mişelesce asasinat marele cap al mişcărei naţionale, ale
cărei

origini le află investigatorul istoriei, în secolul anterior.
Ca să-şi cruţe obrazul de ruşine Ipsilante acredită versiuni

decât

cea "de

altele

sus,

“Asasinarea

lui

Tudor

o

explică

scriitorii

amici

ai

Eteriştilor.

„alt-iel. Aşa Gervinus scrie, că Sava «essaya de faire naitre dans Lesprit
d Ipsilantis,

des

soupcons

que par le mouvement
celui-ci

văulait

couper

sur

les

intentions

aflichs par Thâodre
au Prince

la retraite

de

Theodore,

en

disant

(de a veni spre Pitesci), en

Autriche. Le

Prince

chargea alors Gheorgaki. de mettre un terme aux iintrigaes de Vladimiresco. Sava crovant le moment venu pour prendre tous les deux

(şi pe Ipsilant şi pe Tudor), mit dans ce but 400 hommes. choisis
de
son corps a la disposition de POlympien. Ce dernier se trouvait
pres
de Golesci en face des troupes de-Thâodore et pret
ă ţles combattre,
lorsque, encore une fois, -une reconciliation illusoir
e eut lieu entre

les deux chefs. Vladimiresco cependant y insulta immediatemen
t apres,

en entamant de nouvelles n&gociations avec Kara Achmed
.
«Apres' s'etre entendu' avec les enncmis 6teristes que
T h&odore
avait dans -so propre camps, Georges resolut done. d'attaquer
sans
facon ce traitre. II occupa le pont d'Argeş, fleuve qui coule
entre Go. lesci et Pitesci ; il se rendit avec .quelques cavaliers
seulement â

Golesci el ccrasa le chef valaque (3) contondu, en revâlant Su trahiso
n
.

1) pag.

85.

o.

ma
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troupes

devant ses

rangdes

son

en bataile ; il lui arracha

6te

et -

donna ordre qu'on le trarisportat ă Ter govişte, ou d'apres les versions
du
07 dinaire s, Vladimiresco Îut sabre par les troupes, sans jugement

_ conseil de guerre».

După

Gervinus

trădătorii lui Tudor au fost Sirbul

Hagi Prodan şi. românul Makedonski D,
Versiunea trămisă in străinătate, -de sigur tot de ai lui. fpsilante,
|
dileră de cea- din Gervinus: lată corespondenţa ce publică «Moniteur

Universel» de Luni 20 August 1821, din Sibiii, cu data 1 Avgust.
«Depuis le commencement du moisde Mai, Th6odore Wladimiresko, servien vendu, aux 'Tures,. entretenait avec eux une
pondance secrete, par laquelle il leur faisait connaitre toutes

les pr&paratis

marches,

et les forces.d'Ipsilanti; il leur

corresles d6-

faisait des

instanices râitârees, pour entrer le plus tot y ossiblle dans les deux
_priocijaul6s, afin de presser de toutes parts l'armee d'Ipsilanti, et leur
“promettui! de faire marcher sous leurs drapeaux les 6 ou 7 mille hommes
loi
qui: composaient son arme. Les Tures hesiterent daboră d ajouter
se
s,
aux” promesses. de Phâodere, mais, aprâs plusieurs epreave
ils inondtrent
croyant certains de ses dispositions & trahir Ipsilanti,

e 12

-

Mai

les deux

principautes,

r&pandant

par-tout le

carnâge si

ă Bukarest,
Pefiroi sur leurs pas. Cinq heures avant leur arrivâe
silu€
Wiadimiresko partit avec son armâe de Cotrotzeni, monastere
position
pr&s de Bukarest.. Ipsilanti sortit de son. cote pour prendre

a Pitesti. Lă, informe par un message sur que Wladimiresko

devait le

eux contre
lendemain livrer son armâe aux Tures et combattre avec
le. capitaine Jordaki (Georges) lui, envoya un homme de confiance,
un

des

plus

habiles

et des

pagn6 de 300 Arnautes,

plus

fideles chels

de

son

arme,

accom-

pour s'emparer de la personne 'de Wlatlimi- . -

ore 3avec ses 300 Arna.resko. Jordachi entra dans la tente de Theod
moins; il sempâra de
utes, au moment ot celui-ci s'y 'attendait le
d'Ipsilanti. Traduit devant un conseil de
lui et Pamenă au camp
te sur-le-champ. - A
guerre, Theodore fut” condamne a mort et exâcu
ore se dispersa; le
cette nouvelle. une partie de Yarmee de Thâod
|
reste se joignit ă celle d'Ipsilanti».
a

1) 'Pom. 1 pag. 200—201.

s%e

QÂ

ON
Von Miltiiz

«On .assure
prince

raportâză

şi el Regelui Prusiei uciderea lui 'Tudor:

que Thodore

Ipsilanti,

aupres

A URECHIĂ

Wladimiresko a st6 mis ă mort par orâre du
duquel

il s'etait

rendu,

pour

lui faire

des

reproches de Vindiscipline de ses troupes» 1). .
„Un june poet modern

D. Iosif esclamă :

Eroii al unor. vremi

de slavă,

„Ce mici suntem, ce mare eşti!
Cu-a tale fapte vitejeșci,
Din suflet ne risipeșci,
A scepticismului otravă.

+

=

A tresăltat mâhnita eră
De dorul drepturilor sfinte;

Ai zis pandurilor : nainte!
Şi Oltul şi-a adus aminte
p

o

„De

--

bărbăţia seculară !

Ca trăsnet ai căqut, viteze,
Şi-aii tremurat fanarioţiă ; Eraii sublimă atunci iloţii,

Sburând -voioși, sburând cu toți,
La mârte dârji să te urmeze! a. Despică

vulturul văzduhul

e

E

Şi tot mai sus ar vrea-să sbâre,
De-atât de sus, de lângă s6re
Un

.

-

|

glonte- -ajunge să-l dobâre...

Se sbate ?n țărnă jos—și more,

„Și tu te-ai înălţat, martire,
O Tudor

-,

tot atât de sug,

Şi tot ca sl aă fost răpus...
Dar durerosul tăii apus
A fost semnal

de mântuire !

Dar in Tudor nu a perit şi însăşi revoluţiunea.
Râdele-i vor fi măn6se şi neîndoi6se în anii următori.

1. Nota de la Constantinopole din 13/25 Iunie 1821, la Iorga. Acte
II pag. 584.

fragmente

-

-

și

—
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Boerii pământeni şi Grecii, vechii lor aliaţi, vor triumfa un moment,

dar acel triumf

nu va fi de

lungă durată:

sângele

martirilor

ăcu tăria bisericei. Sângele marelui Tudor asigură mergerea. înainte a
mişcărei naționale şi sociale, care 27 ani mai târdiu, la 1848, va triumfa,
“iar

sub

altă formă,

“Frumâsă

dar cu acelaş

fond).

|

mânifestare a naţionalismului o daii pandurii. lui Tudor

după asasinarea lui de Eterişti. Ipsilant spera că «ridicând pe Tudor
dintre cei vii, de vreme ce nu se unea cu dânsul, să, adune
pe foşti

panduri, sub stegurile lui 'şi cu denşii să-și
pandurii, dice: Naum,
intrun chip a se uni
“părţile

de” peste

Olt1).

imalțescă

cu totă prostimea lor, nu
cu eteriştii, ci trăgendu-se
Acesta

o spune

oştirile,

dar

s'ai înduplecat, nici
înapoi, ai trecut în.

şi Corespondenţa

Universal frances din Sibii:» Une partie de Varmâe
dispersa. . . » (Monitevr 20 August 1821),

Monitorulu

de Th6odore

se.

CAP, VIII.
Eteria în Moldova. Ultimele qile ale Domnici 1uă A
mi

!

Ferberea. de care

Yremelniceasca

Suţu, ”

Căimăcămie.

mai sus vorbirăm, dintre țărănimea

venă, ne arată, că deacă existaii în
Panduri, adică o. parte din țărănime

moldo-

Moldova, ca în țâra rumânescă,
sub arme şi deacă era născut şi

in Moldova un Tudor, mişcarea, ar fi isbucnit şi acolo, precum isbucni

în jera rumânâscă. In lipsa
Iaşi se! manifestă mai întâiii
Grecilor, nu pâte să se facă,
neintârdiata alipire a lui M.

unui asemenea conducător şi fiind-că in
Eteria, revoluţiunea . moldovână contra
ea este înăbuşită în germenele ei prin
Suţu de mişcarea grâcă şi prin intrarea

i
“
Turcilor în ţeră.
ţera
Nu avem «le a face istoria mişcărei grecesci. Ca şi pentru
întru
Eteriei numai
rumânscă, pentru Moldova vom atinge din istoria
i s6rta Moldovei.
atâta, întru cât evenimentele vor fi in legătură cu insă
DN

N

_1) Manuseris Bibl. Urechiă pag. 83.
e la ultimele qile ale lui
2. Se pot citi în Aricescu multe detalii relativ
lui I6n Ghica,
a
ară
Tudor, Am preferit povestirea mai puţin 'egend
—255.
„_Vegi Aricescu pag. 192

96
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M. Suţu nu este străin Eteriei, încă înainte de _sbucnirea ei în
Moldova. Se pare chiar, că în primele momente înşii o parte din boeri
împreună cu Mitropolitul Veniamin, nu vedeai cu ochi r&i pregătirile
asociaţiunei grecesci. Evident că M. Suţu era ucel care influenţa asupra
acelor boeri şi a Mitropolitului.
Scriitorul Naum
spune,
cesci, Pini 'şi-a făcut drum

că inainte de isbucnirea . r&scdlei grepână la Iaşi, ca acolo să ia întelegere

cu M. Suţu în privința pregătinilor Eteriei ; bine inţeles, acâsta inainte.
de, ce..guvernul

rusesc

se pronunţă

“ decisiunilor luate la Leibach
Am

contra

Eteriei,

sub

impresiunea

de către Curțile Europene.

arâtat indărăt originea asociuțiunei Eteriei. „Acâstă asociaţiune

se simţea tare prin

numărul

membrilor săi, incă din 1820,

dar prin-

cipalii s&i conducători,
între cari Ipsilante, puseseră ca dată inițială a
„revoluţiunei anul 1825, când speraă că Rusia va declara răsboii Turciei.
Printr'o ingrămădire de imprejurări, ce nu intră in cadrul'acestei
?

|

ţ

4

i
4
As

|

lucrări să le lămurim, revoluţiunea sbucni cu 4 ani mai înainte, in 1891.
. Deja în Septembre 1820 Eteria lucra energic la Iaşi, unde trămisese. pe acel Duca. despre care bătrânul Drăghici nu are decât termeni

de ură şi de

dispreţ ID.

Mai. multe conferinţe se
in primele

luni ale anului

,

i

ţinură la Chişinăt de

1821,

la -care

luară

parte

comitetul

Eterist

Ipsilante,

Cnezal

Gh. Cantacuzino,.colonel in armaia rusâscă, cumnatul principelui Gorcealof etc. Şe aflrmă că M. Suţu se intilni şi el cu capii mişcării. grecesci
la Sculeni, înainte de proclamarea revoluţiunei. Acest ultim Domaitor

grec al: Moldovei pretindea, mai apoi, cum vom vedea, în protlamațiunea: ce dete către ţâră, că n'a fost înţeles cu Eteriştii, ci că s'a
supus lui Ipsilante, 'din causă că n'avea armată cu care să-i resiște.
Nu prea e de credut acesta, mai. ales când scim că Duca adună
volintiri

în Iaşi încă

inainte

de

sosirea

lui Ipsilante

nainte: de trecerea: acestuia dincâce

de Prut, Duca

celărit pe toţi turcii

fără-să

aflători în

partea guvernului ţărei 2.

Iaşi,

şi

1) Veqi Istoria Moldoveide Drăghici, pag. 119

cu o

di

cu ai săi ai mă-

întimpine

-

că

resistenţă

din

|

2) Vedi Hurmuzachi X. pag. 115 Doc. GLI.
Vice consulul, Prusian din Iași, în nota sa din 8 Mart (st. n)
1821
către Kreutchely, arată că măcelul turcilor din Iaşi sa întâmplat
în n6ptea

.
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Dapă versiunea "Dragomanului prusian Raimondi, M.
Suţu ar fi
adunat Divanul şi ar fi declarat «că: impotriva forţei el
nu pâte face
nimic». Domnitorul dădea vina pe boeri, că dânşii favoriz
ată Eteria.
Sosirea în Iaşi a “capilor mişcărei activâză recrutarea de volintir
j,

- mai ales că Ipsilanti
aprâpe

şi vor

asigura

pe t6tă

intra în țeră. Eteriştilor

lumea,
le trebuia

că Ruşii îl urmeză
iînsă bani

de

şi de aceea,

jăfuesc banca unui connaţional al lor, gr ecul Andrei Pavel, a doua
qi
măcelul

după

turcilor.

Una din primele

lucrări ale Divanului

vocată

lui M. Suţu, lucrare pro-

de Ipsilante, fu de a adresa o petițiune Impăratului Alexandru
al Rusiei, cerendu-i. protecțiune pentru ţâra Moldovei. Acestă petiţiune

e trimisă cu. Cnâzul Gh.:Cantacuzino la Leibach, unde se află. Impă-ratul. Pastorul Harte din Iaşi a aflat despre acestă petiţiune incă de la.
9ăMarte (st. n. 95 Februuarg). Va să gică petiţiunea a trebuit să fie fost
făcută chiara doua di după sosirea în laşi a lui Ipsilante !).
Al. Ipsilante adună oştirea improvisată la Galata' şi cum giserem
“se mută el însuşi acolo, apoi, la 26 Februare, iutră el, cu procesiune
solemnă, în fruntea volintirilor, in laşi şi merge la trei Ierarchi, pentru
sfinţirea drapelului rebeliunei. Din ordinul lui Ipsilante, - Veniamin

oficia Te-Deum

la acestă

Ta să nu pretextezi

.

. .

biserică. In ordin

ise dicea

«Prea Sfinţia.

+ pentru că vrând sai nevrând vei merge 2)»

Nu prea era lipsă de poruncă

de aşa fel, căci Veniamin, ca mulţi

"boeri Moldoveni, simpatiza, repet, încă de la început cu Eteria. Acestă
simpatie o manifestă Mitropolitul ţărei, inarmând pe propiele spese

un volintir, dând 10000 lei în bani şi dăruind

lui Ipsilanti 4 telegari:)

de la G-spre 7 Februare (st. n.) Acestaşi vice- consul dice, că Ipsilante a tras
„în gazdă la Iași la Domnița Ralu Calimach, pre când Ion Ghica îl găzduesce
la Cnâzul Gh. Cantacuzino, iar Iacovache Rizu, în scricrea sa, se apropie mai
mult. de afirmaţiunea lui I. Ghica, dicând- că a tras la Marghi6la Cantacuzino,
Dragomanul prusian din Iaşi Raimondi, în scris6rea din 8 Martie (st. n.)
către “Giacomelli, Dragomanul prusesc din Bucuresci, pune măcelul turcilor la
"7 Dlazte (st. n) nâptea la 4 ore turgesci, arătând că a scăpat numai comandan=
tul Beșiiilor, fugind la Curtea Domnâscăi şi punându-se sub protecțiunea lui M.
> Suţu. Vegi și Hurmuzachi Vol. X pag. î11.
|
_
1) Hurmuzache, Tom. X pag. 114.
2) Istoria Mitropoliei de. Iaşi, pag. 105.
|
,
3) Vegi Istor. Mitropoliei, de Erbiceanu, pag. 106—107,
FI
Dtorig Românilor de V, A. Urcohiă

To: XII,

— 7

9%

-.

|

VA,

URECHIĂ

- Intre boerii cei cu mai mare simpatie pentru Eterie era junele
mare Vstier Nicolai Roznovanu, care incă fiind în Paris intrase în
sfatul: eteriştilor de acolo.
|
In curând insă, boerimea moldovână se iheredinţă; că fapta lui IpsiJante nu este aprobată de Impăratul Alexandru şi atunci înţelese pericu“l6sa situaţiune în care se pusese. Consulul rusesc Pizani, primind ordin
de la Curtea sa, angajată la Leibach, să nu
Taşii şi se retrase la Sculeni, în Basarabia.

turbure

Orientul,

Acesta,

văgand

părăsi

boerii,

o

parte: din ei nu intârdiară dea emigra în Basarabia.
In acest timp, Ipsilante în fruntea, oştirei închegate, ia calea spre
Focşani şi Bucuresci lăsând în Iaşi ca arier-gardă pre Duca. Antegarda lui Ipsilante oc comand6ză Caravia, care
c
plecă din Iaşi la 1/13:
Marte.
- Mare

Ă
este

auxietatea,

de carâte boeresci apucă
sate 1)

grija

în Iaşi şi sub

impresiunea

calea Basarabiei, imprăsliind

ei lung Şir

spaima şi prin

-

-

Boerii fugiţi
Mitropolitul

în Basarabia,

Veniamiv,

indâmnă

să rămână

prin scrisori, la 19 Mar te, pe

în laşi,

ca să

„orinduială2)
Intre aceşti

Sandu Sturza

boieri

emigr aţi se află D. Sturza

şi Iordache Roset.

se “potă
-

păzi buna.

Logofătul şi Vistiorii

Pe lângă Mitropolitul Veniamin

mai

„rămâne cât-va timp, dintre boierii Bălşeşti, Logofătul Balş şi Vornicul
Th. Balş, asemenea Vornicii Iordache Donici, Drăcache Roset,
D. Ghica

şi Alecu Sturza Vistierul. M. Suţu remăsese şi el in
Iaşi şi prin
repețite preâmblări in trăsură deschisă prin stradele oraşului,
căuta

să liniştâscă pe l&cuitori. In diua însă când consulul
rusese Pizani,
cu scris6rea sa de la 28 Marte, din Sculeni, trămise
Mitropolitului
Veniamin actul de blăstem al Patriarchilor din Constantinopole
în contra

Eteriei, act ce şi lui i-se trămisese de Strogonoii, ori-ce
speranţă de
"ajutor din partea Rusiei nu mai pote exista. Atanei
M. Suţu se vede
1)

Mitropolitul

să se linistescă,

Veniamin

să n'aibă

rămas

t6mă,

fi nimic r&i pentru Moldova.
Nedisciplina cetelor lui
Focșani, nu eraii de natură a
2) Istor. Mitropoliei: de

în Iași, _fâce

să continue

publicațiune

a. se ocupa cu

la.„unele

azăturile,

că nu

sate
va

Istoria Mitrop. de Iași pag. 109.
Caravia, prădăciunile lor în cale şi mai ales la
confirma îndemnul lui Veniamin.
lași, pag. 107.
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a abandona

Tronul, dând către ţâră şi Divanul ei, la 29 Marte
1821, un pitac-proclamaţiune, prin care, pe de-o parte caută a se justiflca că a trecut de nevoie intre Eterişti, şi pe de alta indemnă pe Divan,
să rămână supus către Porta otomană, după sfatul Impăratului Rusiei
“şi în fine sfătuesce Divanul să alcătuescă «o
« vremelnicâscă Găimăcămie

'şi din cei dntâiii boieri hâlea şi proino, Un ultim îndemn adreseză M.
" Suţu boierimei, să fie unită şi să lucreze pentru

fericirea

şi linistea no-

rodului, ca să se polă ocupa de. agricultură. „Li nădăj duese maă vîrtos,
:

termină

mijlocul

a

dice M. Suţu,
Dumnâvâstră „.1)

că pronia

mă va. înturna

Pe lângă cartea de blăstem a Patriarhilor, coâtribui

în Bripă

mult.la

în

hotă=-

rirea lui M. Suţu şi răspunsul primit de la guvernul rusesc, in numele
Impăratului Alexanaru, la petiliunea trimisă acestuia, la 93 sati 24 Fe-

bruare. Impăratul desaprobă energic ori-ce revoluţiune şi refusă părtăşia Rusiei la mişcarea grecâscă. «La P6rta otomanicâscă trebue să te adresarisesci,dice nota

rusâscă

lui M.

Suţu.

Nici

un

ajutor

nuvi

se va da de la armia rusâscă şi oştile lui Vightenstein nu vor. lăsa
locurile sălaşurilor lor» Rusia îndâmnă în fine pe locuitorii principatelor
de a se supune grabnic Turciei, de la care atârnă,şi cu acest preţ pot
spera amnistie. Lui M. Suţu şi Moldovenilor compromişi nu li se de-

_negă însă azil în Rusia?).
_ Consulul rusesc Pizani în aceeaşi di trămitela Iaşi Cartea de blăstem; a .Patriarchiei, inainteză şi publicaţiunea in ţeră, prin care ind&mnă

pe Moldovenii, cari ar fi intrat in cetele Eteriste «de a'şi veni întru; cunoscinţă şi a se supune legiuitei puteri a Impărăţiei stăpânitâre, fiina
acâsta singurul :mijloc de a scăpa de pedepsele.pe care 'Impărătâsca

“curte le va cere, fără a voi să le miceşoreze, impotriva tutulor acelora
cari cu indărărătnicie vor rămânea in, lucrare dimpolrivă. «Fie, dice
Pizani, toți Moldovenii încredinţaţi, că -numai de la cea mai intregă
Ă
supunere. atârnă mântuirea şi fericirea patriei lor».
.altă proclamaţiune Pizani somsză pre Ipsilante şi pre parPrintr'o
tizanii săi, cari ar [i supuşi. ruseşci, să se retragă în Rusia, unde să
1) Vegi

acest

pitac

2): Veqi document.

în istoria Mitropoliei, pag,

110,

în Istoria „Mitropoliei pag. 121.
-
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aştepte hotărirea Impă&ratului asupra purtărei lor, aretându-le că nesupunându-se la acesta, vor cădea sub pedepsa Turciei, ca: nişce tulburătoră liniştei Principatelor, ca de o potrivă vinovaţi către Curtea împărătescă, cât şi către Pârtă!)
.
“ Scrisrea lui Pizâni
litului Veniamin,

cu blăstemul Patriarhiei o trămete 1Mitropoin 30 Martie 1821, Iordache Roset Rosnovanu.

Mitropolitul la 1 Aprilie 1821, împreuuă cu Gherasim Episcopul
Romanului şi cu Metelie Episcop Huşilor, comunică blăstemul la protopopi ca să'l cetessă «în aul pe la bisericile tote de obşte pentru că,
dice Veniamin, de şi suntem incredinţaţi, că din ai noştri nimeni până
-acum

nu

sai

abălut

la tovărăşia

de acum înainte să se ferâscă».

cu

resvrătitorii, cu atât mai: mult şt

Fă

In împrejurările acestea Domnia lui M. Suţu nu mai putea dăiui, deci, cum diserăm, cu o di două inainte de citirea în biserici a

blăstemului
politului,

Patriarhiei şi a scrisorilor lui" Pizani,

Episcopilor

şi

ţiunea de care am vorbit:
de intrarea cea grabnică

boierilor. veliţi, ' halea

el adresâză

Şi proin,

Mitro-

proclama-

«pămentul — adică ț6ra — fără veste lovit
a prinţipelui Ipsilante,» el Vodă nu are

nici un chip de ocrotire, mai ales că Ipsilante «s'a făcut în faptă stăpân oblăduirei, având lângă sine o putere înarmată destul de mare»,
la care el nu s'a putui împotrivi şi ai. trebuit să se “supună, ca să

evite ticăloşiele neînlăturabile, dacă

fel a'şi scuza
- da Porţei nici
“i-ati pricinuit
nosce, că n'aii

ar fi resistat.

M. Suţu

crede ast-

în public, purtarea şi adaoge, că se simte dator a nu
cel mai mic prepus, asigurând'o că mult amare scârbe
zurbăua, la care el n'a participat, dar pe care recuputut'o împedica. Cu acest scop: de a dezarma mânia

Porţei pentru a face să fie bine primită mâhniciunea, nostră,
"dice Suţu
şi a câştiga milostivire, de ertare, de la mărirea de.
suflet a" prea
puternicului Împărat rusesc, care a promis, că dacă
lăcuitorii Principatelor se grăbesc a.face act de supunere către P6rtă,
va interveni în
fav6rea lor, el M.-Suţu pentru motive personale
şi în interesul familie. sale lasă vremelnicesce țera, ca să mârgă
şi să caute un azil.De

aceea îndemnă să se constitue «o vremelnicescă
Căimăcămie. din prea
Sfiinţitul Mitropolit, iubitorii de Dumnedei Fpisc
opi şi cei dintâi boieri

PI

E

“1. Vegi

Istoria Mitropoliei Iaşi, pag. 112.

i

i

îi
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halea şi proin. Ultimul fanariot, pătruns
pentru

popor, scrie

î

de o dată de

Prelaţilorşi boierilor

101
un mare

dor

țărei : «privegheţi, mai ales

-- Vă pofitesc, pentru fericirea, liniştea, norodului şi întimpinați tătă spaima

„care ar putea 'să se mască, pentru ca lucrarea pământului să nu
„fie, nici întârgiată, nici lenevită . . ..», M. Suţu termină dicend, că |
nădăjduesce, că providenţa?] va întârce în curândla :tron şi că atunci
va răsplăti pe boieri

pentru

şlujbele

făcute

patriei.!).

1) Vegi Istoria Mitropoliei de Iaşi, pag. 110,
1) Eminence ! Son Excellence Monsieur” I'Envoy€ Baron de Strogonoff,
sur la demande de la sublime Porte m'ordonne de faire passer â, votre Bminenco
des exhortations et anathâmes Ecl6siastiques, que Sa Saintet6 le Patriaxche de Cons„tantinople adresse au: Mâtropolitain et aux Evâques Moldaves, par le paqust
ci-joint, pour leur prescrire d'employer leur ministăre et louzs 6iforts, pour
ramener aux devoir les sujets 6 gar6s,. pour menacer de sâvăres châtimens ceux
qui sobstineront dans la rebellion, et promettre cl6mence et pardon ă ceux qui
S'empresseront d'abjurer leur coriduite eoupable.
Des exhortations semblables ont ât6 lues avec solennit6 dans Ia capitale de
Empire ottoman; votre Eminence jugera sans doute n6cessaire, qw'elles soient
promulgudes .. dans lo mâme bât sur le thâtre des troubles.
- Votre Eminence a du d6jă se convainere par la protestation solennelle,
que j'ai faite contre I'Gtat d'insurrection de Moldavie, des principes que professe
ot proclame le ministăre Imperial, et du concert le plus parfait dintention et |
“de sollicitade- des deux gouvernements.
I'ordre que j'ex6cute en ce moment en est une nouvelle preuve.
Eloign6 de la Moldavie par orâre suptrieur, je ne puis y avoir aucun
moyen d'ex6cution directe ; je supplie donc votre Eminence, de vouloir bien
faire connaitre par les moyens, qui sont en son pouvoir, les proclamations quo
je joins ici. .
7
Je şuis d'autant plus certain du zâle, que votre Eminonce, youdra bien
y metre, qu'elle y reconaîtra un moyen de cvoperation morale, qw'elle sorpresserai dWaccueillir, !
|
J'espăre que votre Ewinence m'honnoreta d'une rponse, quo je m'empresserai de mettre sons les yeux de mes supdrieurs.
Je supplie votra fiminence de me permettre de lui ofirir les sentiments de
considâration

6levâs,

et de. vân6ration profonde,

avec

les quels.

J'ai Lhonneur

d'âtre.
De Votre

Liminence

Le tris —humble et tes —obtissant - Serviteur:
A. Pisani

Vedi şi anateza.
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E

V-A.

termină
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2?

la 29 Marte 1821

domnia

lui

M.

Suţu.

“Deja 'o mare parte din boerii acestei domnii, fugiseră din Iaşi.
Boerii adresâză 'Porţei otomane un arzmagzar, la [inea lui Marlie 1821,
prin

care

protestă

contra

mişcărei

grecesci

din

Principate

şi cer

re- *

"venirea la Domnia pămentenă, isgonirea “Grecilor din jeră şi luarea
de fcră a moşiilor monastirilor dise închinate. Ceea ce Tudor Vladimirescu cerea în numele revoluţiunei oltehe, o cereaii, îndemnați de
Pizani, inşii cei din cari mulţi împreună cu fanarioţii jăfuiseră Moldova
un secol şi mai bine.
|
”
lată acest important act necunoscut până la publicarea lui de

către noi în 1889:

«Durerea rănii_pricinuită nouă

|
de către stricăciosă împărechiere

a apos-

taţilor greci, ce saii obrăznicit a ridica arme şi cu cumplire a vătăma pimântul
acesta al Moldovei, ne silesce să cutezăm a năzui şi prin întinderea umilitelor glasuri acelor care ne aflim după împrejurările
să cerem ascultare de la înalta milostivire a Marii

tâmplării, cu plângere
şi prea puternicei îm-

părăţii : primesce prea puternice şi mult milostivule împărate, ascu'tarea tânguirei norodului Moldovei, cars de la moși și „strămoșii lor ai avut şi aii

prăvile în suflete a păzi curăţenia credinţei și a supunerei catre pragul prea
puternicei mari împărăţii ; acest norod pururea supus către datoriile lor, tot-

d'aura aii avut pironiţi ochii săi l4 Domnii orinduiți după vreme în oblădui-

rea pământului acestui și până la un păr fără de nici o împotrivire ai plinit
Greși-care poruncă s'a slobodit în țeră, prin rînduelele sub pocetea Dom-:
nilor, fără să-și deschidă glasul săii să facă vreo întrebare de sunt tâte cu
sciință și porunca prea puternicului împărat, măcar de s'aiiși vădut şi s'aii
ispitit.în faptă din noii izvoiită,. multe feluri de dări în bani şi în havalele,

cu multă greutate a ţărei, și precum la tâte acel6şi nu stati arătat, cu cea maă

—

mică împotrivire nici într'o vre-o-dată, aseniinea și pentru paza “pământul
ui acestui aii avut întomeete nădejdele sale iarăşi la Domnii cblăduitor
i țărei.
Nenorocirea
însă a nevinovatului acestui pământ, saii deșărtat de o-dată tocmai
în sînurile -păcei și a linistirei,, pentru că la trecuta lună Februare,
| fără de
veste ne-am găsit năpustițide o sumă Greci şi Arnăuţi cu toţi înarmaţi
atâta
în capitala țărei orașul Iașii, cât și la Galaţi, Focșani, ce sunt pe
marginea
- țării despre Dunăre, cari cu armeleîn mâni ai săvîrșit o crudime
fără pildă
-vre_o-dată în pământul acesta și urmând pretutindeni aici în
fără spaimă, desnădăjduire şi a ticăloşiei nevinovatului norod, siliți aii fost cea
mai multă parte
a fugi. şi a să împrăștie cu singura sciinţa lor, pe unde aii
putut, lăsându-și
stare și avuţie în risipa și prada apostaţilor, căutând fieş-care
ca să-și apere
macar viața despre înrăutăţiți vărsători de sânge din desnădăjduir
e care ; pentru
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cu lacrimă puind înaintea pragului prea puternicii împărații, nevinovăția. n6stră,
cu umilite glasuri cerem milostivirea vindecării ranelor, întru care cumplit. ne
ticăloşim ; tinde mâna cea puternică și ne miluesce cu punerea în bună rânduială, ca să voţuim subt umbrirea pragului prea puternicei împărăţii, în sinurile
păcei și a linistirei, şi cu lesnire să putem plini tâte datoriile curatei supunerii
nâstro către prea puternica şi hrănitârea împărăție — milostiveşce-te prea puternicule mara împărate, ascultă glasurile nerinovatului norod şi hărăzesce nouă
“ prin înalt vrednic.de închinăziuni înalt hatiserif pronomiile obiceiurilor, ce din
vechi aii avut norodul Moldovei, care din vremeîn vreme s'aii perdut mai de
tot fiinţa lor, din întrebuinţările cele rele a Domnilor Greci, ce aii fost orânduiți oblăduitori. pământului, căci nu am fost siobodi, nici putincioși a înfăţoșa
jalbele .nâstre. către pragul prea. puternicei împărăţii, cu arătarea, durerilor asupritâre ; şi pe lângă aceste, să fie milă prea puternicii împărăţii, a ne milui cu
dezrădăcinare din pământul acesta şi nici o-dată a mai locui împroună cu noi
Grecii și arnăuţii,
cu instatornicire de case și alte acaretură; să fim miluiţi şi
puși la cale și pentra pagubele și cea de istov sărăcie, ce ni s'aii pricinuit de
acâstii vătămătre urmare a apostaţilor, întorcându-se măcar cevaș din păgubirile
nâstre, cu averile ce aii în pământul acesta; să fim miluiţi a ni se da în purtare
-. de grijă a nâstrăi pământenilor tâte mănăstirile cu moșiile lor, ce “sunt în pă-

mântul acesta, făcute din în vechime, din moși și strămoșii noștri, pentru sprijinirea şi miluirea săracilor patrioţi şi pentru dania din veniturile lor subt nume
de embatic la Ierusalim, la Sinae și la Sfetagora; aceste mănăstiri cu moșiile
lor să ni să dea pe socotința patriei și ne îndatorim, ca și embaticul legiuit la
locurile hotărite, și. miluirea săracilor patrioţi, după hotărirea daniilor vechi, să
urmeză cu nesmintire, căci de când aii intrat aceste mănăstiri în mânile căcu totul, dar încă le ai
lugărilor Greci, nu numai că acele . miluiri aii lipsit
a ni se da voie, ca după
miluiți
fim
Să
datorie.
de
supus și subt grea sarcină
în-limba patriei, 'hotăpravile
alcătuim
ne
vechile obiceiuri a pământului, să
nestămutare judecăţile
cu
ritârela tot felul de pricini, după care să urmeze

și tâte orânduelile' pământului, ca să nu urmeze mai mult întrebuinţarea, c6 rea
şi voia cea slobodă a Domnilor oblăduitori. Să fim miluiţi a ni să da voie, ca cu

tâte moșiile din pământul
boari aleşi hotarnică și cu ingineri, să să hotărâscă
fieşcă care moştân şi a se
înfăţoșa
va
ce
+rednice
acesta 'pe glasul scrisorilor
stălpi

cu sămne despărţitâre ; să fim

miluiţă,

ca în purtarea

tuturor

trebilor. în

"patrie să fi orânduiţă de cătră Domnii oblăduitori ai ţerii din tâte nâmurile
"de boeri pământeni, cari vor fi vrednici a ocărmui cu dreptate şi bună orânduială
a
i
i
o
.
-pe săracul norod.
“Să fim miluiţi a ne se orîndui Domn oblăduitor pământului după vechile
- miluiri a prea puteraicii împărații, din însuși n6mul moldovenesc, pre care obștea
îl- va alege, pe temeiul credinţei și a închizășluirei a tuturor pământenilor, care
“ Domn va area tâtă supunerea către pragul prea puternicei împărăţii, oblăduind
N

104

|

V. A. URECHIĂ
pr

7

|

norodul, după hotărirea pravililor, obiceiurilor pământului, avînd şi capi-chihaele din, Boerii piimântului, cari să stea în Țarigrad, întru săvârșirea trebuințelor ţării. Cu aceste miluiri ne rugăm, prea, puternicule și mare împărate, să

hărăzescă prin înalt vrednic de închinăciuni sfânt Hatișărif, pe norodul pământului

Moldovei, credinciosa raia, cheleriul a prea puternicei mare împărăţiă.
La pragul prea puternicei și milostivei împărăţii credincidsele şi supuse

raele a Moldovei».

=

Pe deo-parte boerii din Iaşi trămit la Constantinopole: arzul de
mai sus, pe de alta cei refugiaţi în Bașarabia scrii, în 20 Marte 1821,
către ministrul Capo-D'Istria şi-i spun, că ei nu ai consimiţit la mişcarea grecâscă. Cette cause fut envisa, gee comme €trangere d notre
existence. politique. Boerii declară că n'ar fi abandonat Iaşii, nici după
19 Marte, diua când Consulul” Rusiei rupsă relaţiunile sele cu Dom- .
nitorul, dâcă acesta nu sar fi incăpăţinat să conserve frenele guver- nământului Moldovei, pe când făptuia în contra autorităţei care i le
incredinţară. Mai ales când vădură boerii, dic ei, că M. Suţu aţiţa şi
pe Moldoveni la r&svrătire, ca să-i facă volintiri, şi că aşa vor r&mâne.
câmpiile făr de braţe, ca să le lucreze, de unde va resulta: mare mi'zerie pentru ţâră, atunci numai ei abandonară Iaşii şi se refugiară în
" Basarabia. Altmintrelea puteaii să se compromite, luând parte în un
guvern 'privit ca abusiv şi luai răspunderea consecinţelor ce ar putea
resulta pentru patria lor.
.
|
Ei fac apoi un

abusurilor

tăpede

Domnitorului,

mulţi din e.

-

tabel

negru al situaţiunei

ca şi când

_

acele abusuri

|

ţărei, din

nu

causa

le făcuseră cu

_ «Un guvern provizorii or ganisat din un comitet compus din; piin„cipaliă boeri, în frunte cu Mitropolitul, ar fi inspirat încredere tuturor
lăcuitorilor

şi ar

fi preîntâmpimat

aceste consecinţe

suptrătăre.»

Povăţuiţi de aceste grave considerări şi plini de recunoscinţă
pentru bunătatea paternă a M. Sale, boeril pun religiunea, existenţa lor,
proprietăţile lor, sub puternicul scut al celui mai puternic
monare 1)
Aşa

dar

arzul

boerilor

către

Pâriă

se referă

la pronomiile

cele

vechi. ale ţărei, încălcate şi perdute din causa Domnilor
Fanarioţi. Moldova cere

«desrădăcinarea

din

pămentul

ei şi nici odată

1; Veqi Hurmuzache Vol. IV supl. 1 poe. 2

a mai lcui
ă
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Grecii şi Arnăuţii, ca să nu aibă voie a avea

statornice

şi acareturi

case

ROMÂNILOR

în acâstă

parte».

Domn pămenten «din însuşi n6mul Moldovenesc» încă este o cerera a arzului, dar mai cu deosebire cere acest act, ca mănastirile închinate să li se dee pe "socotela patriei, ca despăgubire pentru vătămările aduse de apostaţii Greci, întorcendu-se măcar ceva şi din păgubirile nostre cu averile ce ai în pămentul acesta.
Intre revendicaţiunele arzului este şi acea a autonomiei ţărei:
«să ni se dea voie, ca după vechile obiceiuri ale pământului, să ne alcătuim praavile în limba patriei, hotăritore la tot felul de pricini, după
„care să, urmeze cu nestrămutare judecăţile şi tote orânduelile pămentului, ca să nu

urmeze

slobodă a Domnilor
Cu
nesci,

mai

mult întrebuințarea

cea rea

şi voia” cea

oblăduitori».

vor bele din urmă

arzul cere aşa dar. temper area puterei domde sigur nu in favârea poporului, ci a oligarhiei, a clasei dia

'

rigente.

In fine mai cer boerii
“despărţitâre

un

în

orinduirea

şi finalmente

moşiilor

a tuturor

stâlpirea cu semne

general,

cadastru

slujbele

(ărei din tâte nemurile de 'boeră pământeni, cari vor fi vrednici
ocârmui cu dreptate şi bună orînduială pe săracul norod.

-

a

Boerii rămaşi în Iaşi nu se mărginesc a trimete numai asemenea
arz, ci scriii şi la Paşa de Brăila, mai ales în urma măcelului Turci- .
lor, s&vârşit'de Greci în Galaţi, cerend ajutor de oştiri,
Între acestea Ipsilante cu Eteriştii se îndreptă; cum am arătat,
spre Bucuresci pe la .Roman- -Focşani. Incă de la 1 Marte Ipsilante
|

'

plecă spre Roman !),

“Am arătat mai înd&răt mizerabila purtare a Eteriştilor î in calea

_

de la Iaşi la Bucuresci: 2)

- Nu toţi Eleriştii abandonă?Moldova, ba după învingerea lor în
țera Rumânsscă, o parte din cei „Scăpaţi de măcel se vor întorce în ..
Moldova

prin

Intregă

părţile munt6se.
luna

Marte

-

până la emigrarea

|

|

|

lui M. Suţu e caracterizată

1,
Veqi scris6rea către IKreutchely în Hurmuzachi vol. X document 154.
„2. Caravia pradă Focşanii, : Veqi şi documentul 155 din. Hurmuzachi
|
tomul X. Bă

n
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N

prin

documentele

politul

Veniamin

mai

sus

A. URECHIĂ
menţionate.

la 1 Aprilie

către

Prin. ordinul

protopopi

trămis

şi economi,

de Mitro-

alăturându-

li-se copie după blăstemul Patriarchilor,
- capul bisericei Moldovene
ordonă: nici a pomeni mai mult prin biserici numele acestui deicu-

rând depărtat de la noi Domn).

|

|

|

In cursul lunei Aprilie Eteriştii continuă a aduna volintiri în
- Moldova; ceea ce dă ocasie agentului austriac să protesta la Divanul
țărei, constituindu-l r&spunqător pentru tote neplăcutele întimplări ce
ar putea da asupra sudiţilor Caesaro-Regesci din partea Eteriştilor 2)
“Intre

acestea boerii erai cam

împărţiţi, unia stâruind să se chiame

armata turcescă de la Brăila, alţii susţinend, că nu mai e nevoie de
„asemenea armată, căci s6 inspăimântă şi mai r&ă ldcuitorii Şi vor pă-vrăsi lucrarea câmpului tocmai în timp de primăveră. Teodor Balş, însărciaat

cu

Banui

intervenţiunea

Teut,

armată,

de a merge

la Paşa

de

Brăilu,

refuză, la 17 Aprilie 1821,

pentru a cere

asemenea

misiune,

"ba incă indâmnă să se reclame la Paşa, că din pricina Turcilor, ce au
trecut, şi cari ai ucis 2 morari şi câţi-va Gmeni, ingrozindu-se ținu-

turile de jos, ai fugit». Teodor Balş afirmă, că Eteriştii s'au ridicat din
Moldova şi deci nu mai e nevoie de intervenție turcâscă, care ar face
şi mai mult răi lăţindu-se prin Sate 3).: Să
“Pentru a linişti spaima din ţ6ră, Mitrogolitul Veniamim, la 30
Aprilie adres6ză următorul manitest:
|
1821 Aprilie 30. Cartea lui Veniamin către lăcuitorii Ioldovei
Veniamin cu mila lui Dumnedei, Arhiepiscop și Mitropolit Aoldovei
» „Către toți de obştiea tâtă starea lăcuitori de la ţinutul Nâmţului ai mei
iubiţi fii duhovniceşti, arhierâscă blagoslovenie vă trimitem. Cu mare mâhnire
sufletâscă privesc însciințările din tâtă țera,- pentru mișcările şi strămutările ce

urmaţi de la un loo la altul, pricinuitâre de mare sdruncinare

răcie a tuturor

de

obștie,

tâte aceste

mișcări

vederate,

flate de către unii, și alţii ca sunt voitori de tulburări
destulă

pildă

aveţi

rările şi nedreptele

că arum

este

audiri,și până

o lună

acum

acum
înainte t6te audirile,
iar mai ales

de

ile,

de

sunt

și de istov -sădin

augiri

şi neodihna

când

s'aii

r&su-

vâstră ; în

început

aii eșit tâte răsuflate,. asemenea

tulbu-

și de

mișcările sunt rodirila celor mat din-

1. Vegi Istoria Mitropoliei de lași pag.
2. Istoria Mitropoliei Iași pag. 111.
|
3. Iştoria Mitropolici Iaşi pag. 111.

116.
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nainte răsuflări neadevărate. Pentru acâsta; dar, pre iubiții mei, prin acâstă a
nostră arhier6scă carte, vă încredințăm, că nicăo grijă, nici o frică nu este;
depărtaţi de la inimele vâstre tâtă spaimă, daţi credinţă .zuvintelor păstorului
„şi arhiereului vostru, liniştiţi-vă, statorniciţi-vă fără a avea cea mai miră îngrijire, lucraţi pământul cu tstă silința, și milostival Dumnedeii vă va blagoslovi

ostonelile vâstre, şi rodirile sămănăturilor vor-aduce fericire statorniciei vâstre.
Fiţi încredinţaţi că t6tă grija şi frica lipsesce (şi dâcă ferâscă Dumnedeii) în
urmă va fi cea mai puţină îngrijire, iarăşi eii,-ca un păstor bun, voiii purta
de grijă, şi mai înainte vă voiii însciinţa. Iar acum nu perdeţi vremea cea bună
a lucrării pământului, ca să nu vă fiți singuri pricinuitori acei de istov sărăcie. .
1821 Aprilie 30. Veniamin Mitropolitul Doldovei.
In fine învinge

partida

care

voiesce

să se chiame

6ste

turcescă.

Teodor Balş Vornicul, după cererea boerilor Vornicul Ioniţă Sturdza

cu Spătarul Petrache

Sturdză, boerii Cuzeşti, Căminarul

şcanu, Căminarul Cerchez, Serdarul

Iancu Stavăr

Iordache Ră-

etc., primi

să mergă,

impreună cu Arhimandritul Ghenadie Roset, la Silistria, să ducă jalbă
din partea ț&rei şi.să câră de la Seraschiesul de acolo intrarea de oşti
“turcesci în Moldova:
:
i
“Theodor Balş aduse. insciințare că oştile turcesci vor intra în

curând.
Dintw'o scris6re adresată de. Vornicul Balş din Barlad cluceratui
Alex. Urechiă fiul Protopopului de Herlati, se confirmă relaţiunea be”
Drăghici.

trânului

Sameş

în Peatva,

Teodor

Balş

scrie

lui

Alex.

Urechiă,

pe

atunci

că ca sosit timpul să se ridice satele din ţinuturile

unde nu sunt greci eterişti, şi să-i aducă Ispravnicii, inarmaţi
topâre şi ori-ce fel de arme», să isgon6scă pe Grecii rămaşi

cu câse
la laşi

şi în câte-va capitale de judeţe.
In adevăr, precum am vădut, Turcii nu întârdie să mârgă spre
Bucuresci, de unde în scrut timp vor.nimici cetele lui Ipsilante. Incu-

” ragiaţi de scirea că Seraschiesul de Silistria a promis lui Teodor Balş
şi arhimandritului
boerii

din

Ghenadie

Iaşi şi din

Roset,

Focşani, trimet

intervenţiunea oştirei
pe clucerul

Al. Urechiă

turcesci,
în jude-

| ţele de sus, cu scrisori tainice către câţi-va boeri de acolo, din cei
cari se refugiaseră la hotareie dinspre Bacovina, ca să se înţelgă
„La, întârcere, Vornicul Balş, arhimandrit Roset, căguză în
„ziştilot greci și numai cu mare anevoie îşi scăpară viaţa.

mâna

ete-
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asupra unei mişcări moldovenesci, “contra Eteriştilor. Hatmanul
ducanu

Roset,

Vistierul

Alecu

Balş, boerii

Crupenschesci

Ră-

etc., decid,

in înțelegere cu Alex. Urechiă, pe unul din ispravnicii de la ţinutul
Neamţului şi acesta: obstesce, la 30 Aprilie 1821, următorea „proclamațiune:

1821

:

Aprilie 30, Isprăvnicia Neamţului, către neguţitori și locuitori: Moldoveni,
Cătră, toți de obște neguțătorii și locuitorii

Moldovei,

Şi celui mai prost din dumnvâstră socotese să fie înţeles, că urmarea răzvrătitorilor greci numiţi eteriști, nu privesce decât perderea acestui pimont
şi «a tuturor nouă.
|
- Acești făvători de rele greci, sub cuvânt do ași aduce în slobogenie patria
şi rile lor, ne-aii robit pe noi, şi pe lângă nenumăratele şi nesuferitele rele
si pătimiri ce aii pricinuit lă tBtă starea şi la tot Moldovânul, dor mai vîrtos
- bieţilor lucnitori, cu feluri de silinţe şi prădăciuni, cu feluri de jafuri Şi cTuzimă, şi-aii Lăţiti obrăsnicia lor până acolo, în cât spaima cupringând pe toți,
s'a spart sate, s'aii spart târguri, s'aii spart ţinuturi întregi, și număr nenumărat
do Gmeni s'aii împrăștiat, lăsând şi case şi avere, și cu un cuvânt ţâra mai tâtă
Sai hrentuit; până și cei mai întâi boeri, razimul ţărei și părinți a tâtă ohstia, ai fost siliţi a se împrăștia. 'ȚOra nâstra aii rămas mai pustie, şi pimân“tul nostru 'aii ajuns pământul plângerii. Dar noi suntem încă şi mai de plâns,
căci peste tâte aceste nenorociri, ne vedem îngroziţi de o altă nenorocire şi mai
mare, și mai înspăimântătâre, şi care cu totul e nevinovati. Noi vom putea
sădea în prepus către prea puternicul - nostru stipân, cum că am fost -hrăniţi
- în aceleași cugetări de răzvrătiră, de „ună vreme că'i privim și suferim întru
tăcere

și supunere.

Deci, iubiţilor simpatrioți și licuitori, « o singură scăpare care ne-ati rămas
și care n65 pâte mântui și despre relele ce despre aceștia. suferim (și care de
acum se vor lăţi și până la viaţă), şi despre osânda prea puternicului nostru
stăpân, este să arătăm, în faptă şi aovea, că noi am pătimit despre ei, şi că
noi am fost şi sunten dușmani faptelor lor. .
* Simpatrioţilor, acești răi sunt urgisiţi de toţi împărații "Europei și prea
puternicul nostru stăpân îi are hotăriţi: sabiei, deci să nu perdem prilojul ce
ne-aii -mai rămas de scăpare.
Eu.sunt unul din fii acestei patrie, și frate al vostru, mie mi-aii fost încredinţată ocârmuirea acestui ţinut, și dreptăţile vâstre mi se pare că le-am

împlinit cu simţire creștin6sca, şi patriotâscă;.cu aceste simţiri vă vorbesc și acum și prin glasul celor întâi patrioţi ai voștri vă chiam astiiqi către datoriile
vostre : înarmaţi braţul vostru, de Ja cel mai mie în:epând, eii voiii fi căpetenia vâstră, şi nimenoa din voi nu“se vă primojdui. Numrăul acestor eterişti -
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câţi ati mai rămas în pamântul nostru în orasul Iași este f6rte puţin, și toți
înspăimântați,
căci câţi ati mai fost locuiţi în Galaţi, pre toţi aceia prea puternica împăraţie trămițând oști i-aii curăţit, şi credeți că numai audul mişcărei
nâstre simţindu!l îl va. răsipi.
ste cele-l-alte ţinuturi vor fi și trecut înantea n6stră, că cu noi este
întru unire tâtă ţ6ra asupra desrădicinării răilor oteriști, și să nu fim noi cei!
„de pe urmă. Eu sunt gata şi vă aştept: drumul ne va fi drept spre oraşul Iași
şi nu mai departe. De la voi spînzură, iubiţilor fraţi, mântuirea vâstră și a n6stră;
cătră ea vă chiam și către ea vă îndemn, şi nu mă pot îndoi,
că în fieşceccare
Moldoven nu voiii găsi rivna care și dumnâvâstră o simţiţi în mine; începeţi dar
a veni cu gătire-a oră ce fel de arme veţi avea: puşcă, c6să, lance, topor și ori cu
„ce aveţi şi să mergem

unde

ne vom întâlnii cu alţi simpatrioți, şi să mergem să

izgonim numai decât pe tâlharii aceștia, iar mai în sfârşit vă arăt, vă stătuesc, și în sfărșit vă poruncesc, ca or unde veţi vedea vre unul din eteriști, să
săriţi cu toți, şi prindându-l, desbricându'l de tâte ce vor avea, averea aceea

va fi a vâstră:

iar po dânsul mi-l veţi aduce la mine,

ca”și

eii să!l trimit

la “locul:de cuviință, pentru ped6psa a faptei lor, şi: dar întrun cuvânt nu ză-

boviţi, că cu noi este Dumnedeii.
_

Unele

judeţe

Sturza Spatar 1821. Aprilie o

se agită ast-fel de a organisa

cete cu care

să des-

pres6re Iaşii de străjile eteriste, după indemnul şi sfatul tainic al celor
câtor-va
a doua,

boeri concentrați la Svoriştea la hotarul țărei, Boerii de mâna
precum

era Caimacamul SŞtefanache

Gherghel,

şi Paharnicul

Gavril Istrate, clucerul Urechiă isbutesc a aduna vre-o 3000 de 6meni
înarmaţi cu ce putură şi cu lănci fabricate în” pripă, purtând în virf
câte un drapel roşii şi începură a descinde pe malurile Siretului.
Scirea. acestei

reacţiuni

aii însufleţit

mântuitâre

din Bo-

pre românii

toşani şi Sai resculat în contra ispravnicului Grigore hizu, rinduit
de Pendedelka, din Iaşi, Pai isgonit din oraş şi ai numit administra-

tor pre un orăşea moldovân. î.a Botoşanii mântuiţi de. Greci se adunară boerii din tâte satele. Aceştia nu avură însă patriotismul nece-

sar, ca să ajute cu provisiuni de ale mâncărei

pe cei 3000 de țârani

fâme,
înarmaţi şi ast-fel se vedură constrinşi, spre a nu “muri de
a se împrăştia pe la satele lor. Ast-lel numai Botoşanii scăpară

de
de

ruşinea unei administraţiuni eteriste. La Iaşi Ipsilante lăsase ca admişi
nistrator pe Pendedeka, Agă de oraş era un alt Grec, Hrisochefal,
părți
ispravnic Paharnicul Pamir. Ast-fel administraţiunea celor mai mari
prin
mină
"din ţeră, încetase cu totul de ă fi*naţională : «cu sabia în
x.
”

..

—
.

.

|

|

_

|

Z

|

V.. A. URECHIĂ

|

10

Mavrofori şi arhăufi, dice Drăghici, Pendedeca administra Moldova».
Ce administraţie era aceea a Eterişiilor se pâte înţelege: jaf şi
iar jat! şi asemenea jafuri impinseră la pribegire mii de omeni. Umbra de administraţiune a Mitropolitului Veniamin și a câtor-va Divănişti r&maşi în laşi, ce mai putea face ca să inipedice mai departe
risipa

ţerei ?
Totuşi capii

de folos

nici

mai

inteligenţi

lor o Moldovă

ai eteriei

vădură

şi ei. că nu

le va fi

pustiită. Atunci Cneazul Grigore Cantacu-

zino Deleanul adresăză țărei următorul manifest
Marte 1821.

« data de 14
tipărit cu

"Ciutră, tâte stările Lăcuitorilor Moldovei
Din înșciinţările ce s'aii întins pretutindenea, nu puţină măhniciune aii sîmțit
sufletul meii, pentru spaima ce aii turburat liniştea tuturor, cu îngrozitârea audire,
din pricina năvălirii dușmanilor, la margine, în partea de jos pe la une locuri,
căcă eii din voinţa Proniei, de am și fost depărtat din pământul acesta al Mo!dovei

în cea mai fragedă vîrstăa mea, însăîn tâtă vremea, şi la tâte îutimplărilo am
avut neclintită şciință în ţinerea mea de minte, că tatăl meii, moșii și strămoșii
„mei, aii fost întru adevăr Patrioţi ai Moldovei, apărători oserdnici și ne înfricoșaţi
sprijinitori dreptăţilor Patriei lor, și răvnind acestora a fi și eii următorii, după
neapărată datorio co am, am alergat cu tstă grăbirea în pământul acesta, ca să
aduc putincisă tămăduire la pătimirile ce aii suferit acum, și după multă trudă,

și osten6lă am venit în orașul Iașii, şi în tâto locurile călătorici mele, până aice,
cum și aice am întimpinat o jalnică privire, pentru săracii simpatrioță, găsind
pe unii în partea de jos, împlântaţi în lacrimi, de varvăria- co aii făcut duşmanii

asupra, lor,iar pe cei mai mulţi, și pretutindenea cupr nși de nemărginită frică,
îugrijindu-se să nu pătimâscă, și ei asemend, v&dându-se fără nică un feliu de
apărare, şi sprijinclă de către nimenea, și părăsiți de cel mai întâi Păstoriii, și
de boerii pământeni, cari lăsând pe simpatrioții. lor cei săraci și slabi fără nică
o mângâiere, la întâmplări ca acesta, ati alergat în ţerile străine, silind acosta pe
cei mai cu putere de ș'aii lăsat casele pustii,și tâte stările lor în primejdii. Nu
puţin mă măbhni, vădând în faptă, că unii din pământeni, aii ajuns până la atâta
rătăcire, în cât aii cutezat de a rădica armele asupra creștinilor, unihdu-se cu
Turcii și aducându-i, pe la multe locuri a Patriei lor. Ei pe unii ca aceștia las
ca să-și găs6scă răsplătirea faptelor” lor de la înalta judecată,
jălese însă patrioțicesce po fraţii, carii înşălânduse dia a lor prostime, aii ascultat pe acei, cari
subt obrăzariul Patriotizmosului, i-aii îndemnat spre ac6sta, pentru a lor sfârşituri.
Fraţilor; veniţi întru. cunoscință, judecați, care sunt folosurile ce aii dobândit
pământnl nostru, aflându-se subt jugul ocârmuirii otomanicesci: Unde sunt dreptă4
*
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ţile vâstre ? t6te: sunt călcate, şi întru nimica socotite. Aduceţi-vă aminte, că strămoşii voştri nu de multă vreme. aceste dreptăţi le apăra cu sângele lor, iar subt
ocârmuirea nelegiuirii, persânele şi averile v6stre se ocârmuia după voința a
unui puţin număr de feţe: Lăcomia acolora aii fost prâvila cea mai temeinică
pentru voi. După tâte dar acestea, co fericire mai nădăjduiţi voi, de la acei,
carii acum turburaţi asupra tuturor creștinilor de obşte, fără nici.o alegere supun
subt sabis şi foc, pe nevinovatul norod, lăcașurile, și averile lor? Iată prâspătă
pildă văriăriei ce aii arătat în Galaţi, şi în Focşani. Nu sunt Ia îndoială, că tuturor
trebue să fie cunoscută și mârtea cea cumplită a patriarhului nostru și a tuturor
arhiereilor, pe carii varvariiși păgânii Turci, în dioa Paştilor i-aiă spânzurat,
Deci care creștin va avea
trecând subt sabig, 20 de mii .de norod - nevinovat.
atâta de împietrită inimă, ca să asculte tâte acestea,şi să nu se. îndemne de a
se ridica, spre răsplătirea nevinovatului sânge a fraţilor lui? Eii ca un patriot,
dator mă cunose a pune înaintea simpatrioţilor' mei, tâte cele co se ating de a
lor fol6se şi fericire, şi a vă sfătui patrioticeșce, ca să izgoniți din inimile vâstre
” tâte cugetările înportivitâro datoriilor creştineşci şi- patrioticeșci. Liniștiţi-vă pe
la casele vâstre. Uniţi-vă înpreună ca frații voştri, ca să apăraţi Patria: vâstră,
şi ca să câştigaţi dreptăţile acelea, 'care de atâtea veuri le aveţi perdute; nu
scăpaţi prilejul acesta, și fiţi încredinţaţi, că şi cele-l-alte Puteri vor întinde
braţul lor,-6a să sprijinescă slobodenia unui norod. Ei întorcându-m& în pământul acesta, numai ca să statornicesc -liniştirea între voi, am primit măsurile cuviinci6se, spre oprirea duşmanilor. .Voi siliți-vă, şi vă sirguiţi de a da
oștaşilor. tot ajutorul cuviincios şi hrana trebuinci6să, pe care ei nu sunt în stare,
de a o giisi întralt chip. Nici un fel de supărare nu voţi avea de către ostași
căci eii strașnic voiii pedepsi.pe acei, cari se vor abate spre cele rele. Folosul,
bine
de
fi
a
socotit
any
acestea,
ca
vremi
şi uşurarea vostră birnicilor, la niște
cuvîntată, ridicarea scut6lnicilor, și de astăqi înainte ucâstă, numire şi îndatorire,
va lipsi dsupra vostră, româind ca toţi deopotrivă, 'să vă sirguiţi pentru folosul
Partiei vâstre. O dare de bir măsurată, eşte neapărat trebuitâre, spre întâmpinarea celor trebuinci6se, iarăşi pentru al vostru bine. Ac6stă dare se va alcătui
cu cea mai mare cumpănire, şi so va strînge de către dregătorii orînduiţi, cărora
cu stășnicie s'aii poruncit, ca să fie feriţi de ori co fel de urmare asupritâre
săracilor. Jilele boerescului le veţi împlini întoema după legiurile pământului,
adevăraţi .
ca să nu rămâe pământurile moşinașilor sterpe. În scurt fraților, Ga nișce
curat,
cuget
patrioţi, păzind bunele orindueli, şi. legiuirile pământului, întrun
la noi tâte
cu frăţâsca unire, să ne silim pentru binele obştesc, depărtând de
Intro voi se află
cele în parta interesuri, ca să putem câștiga acele ce dorim.
şi plăeși ; pe toţi
pușcași
de
numire
mulţi, carii se îndeletnicesc: cu arme, subt
armele lor
întârcă
să
și
aceștia patrioticeșce îi îndemn, ci să se unâscă cu mine,
şi să
nostre
patriei
împotriva dușmanului obştesc, pentru apărarea credințiă şi a
=

B

-

-

,

412

V. A. URECIHIĂ
--

arătăm cu ac6sta și altor n6muri, că Naţia Moldovenscă nu ș'aii perdut încă
deistov duhul strămoșilor lor, ci se află în stare ași apăra cu sângile lor : credinţa»
Patria, femeile, copiii, şi averile lor.
*
|

ă

1821. Mai 24
In Iaşi.

Sa

|

'Kn6z

George Cantacuzino Delenul,

- Rusia declară insuficientă -numirea

!)

Caimacamilor şi reclamă în

contra Paşei de la Brăila, care şi-a permis să se intituleze de Muhafiz
al Moldovei, să preleveze imense contribuţiună şi să publice firmane
îndemnând la exterminarea. până şi a femeilor însărcinate ?)

-

Caimacamul trămis de Pârtă in Moldova este

postelnicul Stefă-

nache Vogoride fost Hatman. Acesta ia. reşedinţa mai ântâi în casele
lui Codreanu, sosind la 29 Iunie în Iaşi. Dou&-trei dile:apoi se mută .
şi el în Curtea domnâscă. Caimacamul însărcinâzăşi dinsul pe arhi-mandritul Isaia de a serie Mitropolitului la Colincăuţi şi a-l indemna
şi pre el şi pre toți boierii de a se reintârce în patrie.
_.
Boierii din Bucovina întrebă, la începutul. lui Iulie, prin scrisăre,
pe Mitropolitul Veniamin, care este socotinţa lui?.de ar face bine să

asculte de îndernnurile, ce li se trămit şi să se întârcă în patrie? 5).
1) După o fe volantă tipărită, ce so pâte vede la Biblioteca Urechia
Galaţi. In Dâbats din Paris mai aflăm publicată și acestă

Proclamațiune a Prințului»G Cantacuzino cătră
din 1 Iunie 1821.

din

Moldoveni
|

Armata grecâscă ce se află în acâstă ţ6ră m'aii informat de daunele ce
S'aii căşunat în parte de Turci, și în parte chiar de Greci, care îndepărtându-se
de la corpul lor principal, s'aii dedat la escese în mai multe locuri. Scirea acâsta
care m'aii întristat prea mult, m'aii silit dea veni în părțile vâstre, saii pentru
a aduna pre Grecii în.prăştiaţi, şi de a" împiedeca să supere mai mult pe lăcuitoră,
saii pentru a asigura pe localnici asupra năvălirilor Tureilor. Prin acâsta eii fac
cunoscut, și cârmuirei, pentru că ea să întrebuințeze de asemenea din partea:
sa tâte mijlâcele putincidse, spre a restatornici liniștea, aşa precum ea esista mai
înainte. Corposul meii nu va băntui pe ldeuitoră; el nu va cere nimic mai mult
peste articulole neapărate pentru întreţinerea oamenilor şi a cailor; şi pentru
a înlătura ca nici un licuitor să nu fie mai împovărat de cât altul, el va lăsa.
în îngrijirea cârmuirei împărțâla acestor requisiţiuni.
|
|
TD
-Prințul Georgie Cantacuzino Delenu.

(Vezi Dâbats din 9 Iulie)

|

a

2) Vegi nota lui Von Miltitz către Regele Prusiei
(12 Iunie 1821). Hurmuzachi, Colecţiunea Iorga.

3) Istoria Mitropoliei, pag. 127.

|

e
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.

E

Constantinopole
-
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_La&lulie 1821 câţi va boeri emigruţă la Suceava scriu direct noului

Caimacam

4

Vogoride, că pentru motive de bătrâneţe, ori de sănătate, nu
se pot intorce de o cam dală, dar că vom scrie şi la aiţi boieri imprăştiați în totă Bucovina, com'nicându- le indemnul lui „Vogori
de de
întârcere. N
Veniamin era în.mare per plexitate: EI consultă pe mai mulţi prelați
din Basarabia. Unul îl îndemna să nu 'se”ntârcă in Moldova, pe când
Tpiscopul de Bender îi r&spundea, că «hotărirea a vă întârce la Eparhie

sau a şedea aicea (la Colincănţi) rămâne
ției Vostre, după sfatul generalului
rus
-

la înţelepciunea Inalt pre SfinIusof D).

Cu t6tă împotrivirea de a se întârce la Iaşi, Vogoride scrie şi insuşi

Mitropolitului Veniamin,
întârdie cu şederea
derile lor 2,

îndemnându-l,

în Basar abia,
|

pe el şi pe boieri, să nu mai

ci să vie cu toţi pe | la casele şii aşea

“Intre acestea, Ionicerii tarei nu se pârtă de loc bine prin țeră şi
nici în Iaşi. De purtarea Turcilor se jăluesce . şi însuşi Isaia Giuscă
arhimandritul, vechilul” Mitropoliei, prin scrisârea ce trămite lui Veniamin, la 6 Iulie 1821. Cu tâte acestea Kihaia-Beydă spre paza Mitropoliei un Aga şi cu vre-o doi alţi Tarci, cari şi „aceştia prin exigenţele lor neliniştesc pe disul locotenent a lui. Veniamin.
In cursul lunci Iulie corespondenţa dintre boierii din Bucovina
şi Mitropolitul Veniamin ;de la/Colincăuţi, ne arătă, că începuseră dişii
boieri a se gândi la reintrarea in ţeră. Canta şi Şerban Negel scriaiă

la 21 Tulie, Mitropolitului Veniamin,
Basarabia

la Cernăuţi,

spre

ca să-l îndemne: de

La 923 lulie Kihaia-bey trămite
”

=

2

Ve

circulare către tâte judeţele anun-

,

jându-ie că Porta a rânduit 6ste, ca să gonâscă
apostații

greci

a trece din

definitivă! înţelegeie 3):

de „pretutindeni.

-

De

aici

e

din

-

oraşul

La
a
pe
şi : săpi pedepsescă

Iaşi,

după

sosirea

nostră,; dice Kihaia-bei y, Ssai făcut nevăduţi (apostaţii) şi pe unde vor
mai fi încă se vor prinde şi se vor pedepsi cu morte.
Comandantul Turc cere, ca Moldovenii, credincidsa raia, să denunțe
pe Grecii ascunşi, sub ameninţare

de

Circulara in-

pedepsă straşnică.

1) Istoria Mitropoliei, pag. 129..
2) Scrisârea din 6 lulie 1821; Istoria Mitropoliei, pag. 132,
3) Istoria Miţropoliei Moldovei, pag. 140.
Istoriu Românilur de FSA, Urechiă

-

”

.
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demnă

apoi pe toţi lăcuitorii,

lor, să'şi caute de

lucrarea

să se întorcă

fără temere

pământuluişi de

comerţ;

pe la casele

cei ce nu

se vor

întârce, vor fi consideraţi ca apostaţi. Mai cere circulara adunarea de
proviziuni pentru hrana oșştirilor,'până în câncă dile negreşit.. Rechiziţiunile

să se facă

cu

anume

sati interes. Autorităţile să

isvâde de

ce se va

se ferâscă

de

cea

grâul şi ordul negăsindu-se. într'acâstă

[i luat,

fără asuprire,

mai: mică

asuprire,

vreme la locuitori,

iar

se va lua

fără osebire de la toţi de obşte !)
|
Vorbe g6ie!. Rechisiţiunileşi jaturile se tac pe scară tot mai mare!
In Jaşi la finea lunei lui lulie, nu se afla dintre boeri și încă de
mâna

din urmă

viciul

lui Kihaia-bey

pe afară

de cât Gh. Brăescu

şi Stavăr, cari aceştia erau in ser-

şi ei se ocupaii

cu

administraţiunea

şi cu adunarea rechisiţiunilor pentru

oştire.

în laşi şi

Paşa

se afla in

lagăr la Copoii, iar Kichaia-bey luase reşedinţa în casele lui Grigore
“ Ghica. După o corespondenţă a unui iordache Sinescu, 6stea turcescă

venită la Iaşi, era.până la 30:000. Dinti” aceştia vre-o 3000 au fost trămişi
pe la judeţe

pentru.a

urmări

pre

Greci

şi pre

In laşi continuă prădăciunile Ianicerilor
nastiri.

Biserica

Bărboiul

ai dărămat-o

aderenţii

mai „cu

Turcii

până

lor.

sâmă
în

.

pe la M&-

temelie,

după

pira unor evrei în contra egumenului Metodie. In biserica Banul, Turcii
—eoncentrară

iarba

In biserica de

de | puşcă după

ce aii stricat catapitesma

la maica Prepodomna

mai

mult

în

cai ; numai
cetire.

In asemenea

„litul Veniamin

la Mitropolie

3).

|

condițiuni

agale. Prin alte bise-

se mai servea leturghia,
|

evident că

un

mic

însă

E

nu

se putea

decide

Mitropo-

şi nici boerii să se în!6rcă în -Taşi. Mitropolitul

ridicarea oştirilor Turcesci din laşi şi atunci promitea că se

Presenţa.

pristolul.

Paraschiva, după- ce ai stricat tot

în biserică, au transformal-o în bucătărie pentru
rici au băgat

şi

aştepta

va intârce

la Colincăuţi şi in Chişineti de emigraţi Moldoveni, aduce

folos l&cuitorilor

români

din

acele

părţi,

prin

faptul, că arhi-

episcopul de Chişinei şi Hotin învoesce serviciul în unele biserici,
în limba românâscă. In Septembre 23 anul 1821, Melitie episcop de
a:

1) Istoria Mitropoliei, pag. Î&i.
2) Vedi Istoria Mitropoliei, pag 142.
3) Istoria 4 Mitropoliei, pag. 14145.
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Huşi se intârce la Iaşi şi anunţă Mitropolitului Veniamin, că se va dace
la eparhie,

cesci

ne

mai putând suferi mizeriile

pribegirei. Autorităţile

Tur.

din Iaşi au primit bine pe Episcop:
Cu

indrepta

revenirea

cel

afacerileîn

puţin
Iaşi,

a episcopului d» Huşi

unde

eraă aşteptaţi

se par:

câţi-va din

a

se mai

boerii

mari.

Se hotăriră a se face două acte noue adică un arzmagzar la Pârtă, care
prin Visternicul Paşcanu Îu trămis la Suceava, ca să'l semneze şi boerii
emigraţi şi o petiţiune către Monarhul rusesc,
neze asemenea de boeri, in secret.

ce urma

să se subseni-

CAP. IX.
Enropa faţă cu mişcările din principate.

Până

aci ne-am ocupat mai exclusiv cu faptele interne din

pate din anii 1821 —92. Vine rindul
” europene

şi

principate.

în primul

să dăm

rând acelor “ale

princi-

loc aci istoriei „agitaţiunilor

Rusiei

faţă cu

mişcări le din

Pentru acesta ne vori servi cu deosebire de jurnalele ofi-

ciale şi de notele

Am

|

representanţilor streini

vă&dut deja, că'in urma

din

Constantinopole.

intrunirei suveranilor de: la Leibach,

mişcarea etrristă şi acea a lui Tudur ai fost repudiate de puterile
limitrofe Turciei. Representantul Rusiei Strogonoii a repudiat prin note

- oficiale ambele

mişcări

Pârta față cu

din principate.

mişcarea

Grâcă

!)

voia să înlăture pe Mihaiu Sau din

domnia Moldovei. Strogonoff cere ca maj întâi să fie judecat şi se opune
la

mazilirea

acestuia.: Urmeză

apoi “plecarea

consulilor

rusesc:

din

capitaleie principatelor, ceea ce provâcă, cum v&durăm emigrar ea boe-

rilor din laşi şi Bucuresci.
La Constantinopole

2)

în 1 Maiu 2i

e vorba

de numirea

unui

Domn

în locul lui M. Suţu. Rusia cere «lin noi, ca întâi să fie judecat.
“Am vădut cum Turcii nu maj aşteptară înţelegerea cu husia şi
intrară în princi] ate. Strogonoif insistase să nu intre trapele turcesci. II

1) Vegi în anexe! acte după
__
stantinopole de la 22 Marte 1821.
Acto și fragmente II,
2) Vegi Moniteur Universel
sesci în Martie 1821, Refugiarea
3) Vegi Moniteur “Uni versel

Moniteur Universel, corespondenţa din ConVedi actele din 31 Marte 1821 după orga
nutăți din Iaşi despre plecarea, consulilor” ruboerilor moldoveni.
15 Mai 1821

rr
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Mai mult, representantul Rusiei protestă contra intrărei Turcilor
în Valahia în primele qile din Mai 1821. Porta replică la nota rusescă
că a trămis trupe în principate, ca să restabilâscă ordinea şi că pe
dată ce se va fi ajuns acest scop, va rechiama trupele. 1)
Iu urma acestui răspuns al Porţei mai găsim două comunicaţiuni
rusesci către Portă, după ce Strogonoit intrerupse relaţiunile cu dinsa :
“la

10 Iunie 1821.

Aceste

note

rusesci. sunt. urmălorele : a)

prin

care

Rusia protestă contratitlului ce a luat Peşa qe Brăila de Muhafiz al
Moldovei,

şi b) protestă Rusia contra imenselor

rechisiţiuni

şi contri-

buţiuni

aruncate pe țâră tot odată Rusia cere rinduirea de Qaimacami
în principate, însă cu totul independenţi de paşale şi mai cere respec„tarea persânelor, privilegiilor şi proprietăţilor Românilor. 2 .

Paţina ascultare
rumpere

de relaţiuni

ce află Strogonofk la protestele sale,

aduce intre-

cu Pârta.

;

Despre întreruperea relaţiunilor: dintre Sirogonoff şi Divan, amin,
tesce Moniteur Universel din 16 lunie 1821.„ Situaţiunea luată de Strogonoit la Constantinopole ocasioneză o
schimbare activă: de corespondenţă între Viena şi Petersburg. Guvernămintul vienez
prohibă esportul

hotăresce. întărirea graniţelor despre
de arme pentru țerile Române. 3)

principate

şi

Nu mai puţin Ruşii intăresc armata de observare de la Prut
cea
ce obligă Turcia de a fi cu precauţiune şi'a negocia mereu cu
Rusia. 4)
" Rusia legitima cererile sale şi pe tratatele care-i dădâu
dreptul

de. protecţiune

asupra

principatelor

şi -pe cererile

lăcuitorilor, Aşa

fost pe'iţiunea.lBcuitorilor din judeţele Dunărene câtre
Consulul

„din

Bucuresci,

de

le 21 Iunie

Intrarea Turcilor
desarmmarea

1824.

în Bucuresci,

bucurescenilor

rusesc

N

aşedaica

prin Spătarul Manu

taberilor la Colentina;
şi Beşleaga

; făptuirile

Turcilor. în ambele: principate, inăspresc tot mai
mult relațiunile dintre
Rusia şi Pârtă. 6)
N
”
——
1)
2)
__8)
1, 4)
5)
6)

Vegi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Veţi

a

în anexe corespondență din Constantinopole-de la
25 Mai,
anexa,
|
anexele.
anexa,
anexa.
anexele,

ISTORIA
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La Viena după o corespondenţă din Lintz, impăratul austriac ţine

„consiliu.

Se: hotăr&sce întărirea trupelor de la fruntariile principatelor,

Se crede

eminent

resboiul

dintre

Rusia

şi Portă.

Austria

oferă

me-

diaţiunea s'a pentru a împedica resboiul. !)
|
La finea lui Tulie stil noă după ce Alaxandra Ipsilante se refugiă
in Transilvania, sgomotele la r&sboi sunt mai potolite.
Nusia sa ințeles cu Anglia, ca să devină mediatrice

Grecia.

2

Se

svonesce că n
dintre Portă şi i

i

Acestă potolire de sgomot de r&sboi este de scurtă durată,

„viile

ce se - petrec în Bucuresti, laşi şi in întregimea

„unde Jidanii spioni “Turci,

ca să ia comerţul

”

|
Groză-

principatelor,

din mâna: creştinilor

fac delatori ai acestor coniercianţi şi provâcă uciderea

se.

lor de către

" Turci şi unde sute de mii de Români trăesc ascunşi prin păduri, nu sunt
de naturăa face să dăinuâscă potolirea iritaţiunei dintre Rusia şi Turcia,
Deci iar sgomote de resboi, 3)
Ă

Se svonesce

chiar că Moldova: va A iar ocupată de Mascali. %

Se fac representaţiuni

energice

Porţei

contra

purtărei

crude ale

Tareilor în principate. Intru acesta Rusia e înțelâsă cu Austria, Frana,

:

Prusia şi Anglia. 5).

* In urma “acestor

protestări

Ausiriace pe fruntaria „Dalmației.
Porta

crede a

linişti

ale

Europei

sei fac mişcări

de trupe

6)

lucrurile, numind;

pe Scarlat Calimah 7)

cum

vădurăn,

|

Domnitor

_

Uciderea în 14 -lulie 1826 st.
n. alui Pantazoglu primul capuchial ț&rei rumânesci, inăspresce şi mai r&ii relaţiunele dintre Rusia
|
şi Pârta, căci Pantazogiu era major Rusesc. 5)
- Porta primesce ca Consulul Rusesc să se 'ntorcă in Bucuresci
şi prin nola s'u explică pentr cea trimes armate in principate 5,
haia

1) Vedi anexele.
2) Vegi

N
BB

3. Vegi
4) Vegi
5) Vedi
-6) Vedqi
7) Vegi
şi CC.
8) Veqi

actul.

actele în anexe.
anexa.
anexa.
>
anexa,
anexele. Despre negocierile între
Anexa.

9) Vegi actele în anexe.

Rusia şi Turcia

vei

și notelo

418.
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Nota Rusiei replică- victoriosla nota turcâscă 1)
Reprezentantul Angliei intervinela Constantinovol.' La Portă se
ţin conferinţe cu acest diplomat. Intervine şi internuniul austriac cerând
ca Porta să satisfacă cererile Nusiei.?)
”
Plecarea din Constantinopol
a lui Strogonof spre Odesa atrage
refugiarea lui Pini din Bucuresti la Braşov. Acesta indemnă pe su-

puşii ruşi din ţâra românescă să se refugieze „unde vor putea?) :
De aci svonurile că armata rusă din Basarabia este sporită, şi
pusă în mişcare:). Ultimatul lui Strogonoil nu aşteaptă răspunsul Porţei.
De şi Strogonoff debarcă la Odesa. Tratările între , Rusia şi Turcia tot
urmează.

:

Vizirul corespunde

Mediaţiunea
Rusia
Rusia

Austriei

încă

pace cu Rusia

direct

rusesc Neserlov.

continuă intre Rusia

a dat Porţei o notă,

căci dreptatea
garanţie

Ministru

şi Angliei

în August

cere

cu

de la

e de

slătuind-o

partea ucâstu:

Portă.. Aceste

să

se im-

lorga pay. 595.

garanţii

numai dâcă trupe rusesci, austriace şi engleze,
pe Dunăre şi din Peloponez,
,

„_

şi Taroia.

le

are

Rusia:

vor ocupa cetăţile de

Atunci se svonesce că Porta e gata să evacueze Moldova Şi Sul.

tanul

dă firmanul

prin

care acordă amnistie complectă, care nu este
“ ţinută in seamă de boerii de cl. 1 refugiați in Basaraaia şi Bucovina,
ceea-ce este causă că administraţiuneea publică din Moldova continuă
a fi conlusiune.
2
|
„Rusia pretinde pe lângă garanţii şi evacuarea imediată a
Prin„cipatelor de oştiri turcesci, şi e vorbă de a se aduna un Congres european. Turcia pretinde estrădarea lui M. Suţu, refugiat in Dasarabia,
Şi

a lui

Ipsilante

în Austria,

care-l

deţinut

arestă

de Austria

şi'l deţinu

'1) Vegi Anexa:
N
2) Vedi anexele. Vediîn Iorga:
3) Vedi anexele.

4) Vegi anexa. 5) Veqi nota- relativă.

|

la Muncaci5),

apoi de

acolo trecut

la Gârz*).

|
intervenirea lui Von Miltitz, pag. 598
_
|

6) Vegi Istoria Metropolioi. Moldovei
Aricescu. Revoluţiunea lui 'Pudor, t. 165.

de: hrbiceanu, pag.

537—540

și
”
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Austria declară
nitorul cerut. - |
Acum lucrurile
nu

mai

respectă

şi: căluguri

:

|
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că va rămâne” neutrală, dar nu estrădeză pe Dom*
sunt r&ă înăsprite în Principate. Pe câna turcii

nici

biserici,

sunt prinşide

monăstiri;

pe

când la 5000

turci şi călugărițele luate

din

de

preoți *

Văratic, pe

care o incendiază şi din Agapia şi pretăcute în sclave: personalul agen- .
ţiei rusesci se retrage la -Braşov, precum

cel de la laşi trecu la Scu- -

lenii rusesci.

Triumiul

turcilor la Secu, îi indârjesce in loc'de ai potoli. Pârta

departe de a evacua ţările române, trămite noue.contigente de cati
In trei săptămâni ait-intrat în Principate 30000 turci.
Evident că şi pe marginea Prutului se fac mişcări de trupe, concentrări.

Totuşi la Viena nu aii desperat de a impedica r&sboiul, comp-

tând pe iubirea de pace a Imporatului Alexandru

al Rusiei.

In asemene stare a negocierilor “diplomatice, nu e de mirare, că
la Braşov,-la Cernăuţi şi în Basarabia, să se e grâmădit tot mai malţi
emigraţi din Moldova zi Muntenia.
Monitorul Universal 20, din Noembre 21

dice

că:

Cu

tâte pro-

“ clamaţiunile Porţei, emigraţii nu se întorc. Agricultura a incetat. Sultanul trămite firman la laşi şi Bucuresci, care sa publicat la 7/19
Octombre în Iaşi, îndemnând
-pe emigrați să se intorcă. Supuşii ruşi
din

Moldova

gătesc

De

să

sunt

petrâcă

aci svon

r&i trataţi de turci. Proteste
iarna

noi

în

principate.

-

rusesci. Turcii
--

se pre-

ai

şi întețit de rășboiă intre Rusia şi Porta. Svonul.

este mai consistent decât până aci, şi Sultanul chiamă sub arme pe”
toți musulmanii, Tot odată -P6rta trămite un noi apel cătră boierii
emigraţi

intorcă in ţările lor. Prea puţini boieri se reintorc. .
rusâscă cere din noi, în Noembre 1821, garanţii pentru.
nouă
O notă
greci şi evacuarea „imediată a principatelor, amintind excesele osebite ale turcilor in ţările române, cu deosebire in Moldova.
Deci, pr egătiri seri6se de răsboiit şi pe Prut şi la: Dunăre.
Puterile mari fac ce pot.să impedice acest răsboiă. Dar Rusia
_nu

să se

cedeză

din

cererea sa de a ocupa

ea cu

oştiri Moldova şi Valahia,

N

190

|
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ca garanţie.

Ea cerc Angliei
o mediaţiune

dar nu-i.cere

URECHIĂ

.

-

|

formală !)

garanţie,

de

să sprijină ea pretenţiunea

Neselrod, care a redactat ultimele note, aşteptă în Noembrie
răspunsul Porţei. La intârdie de al da şi întârdie de al da, căci sunt
otăriţi turcii să facă răsboiii, şi vor să câştige timp de preg ătire.
principatele” in

transforme

să

Departe de a ceda Rusiei, ei decid
paşalicuri, şi până atunci le pusti6ză

fără

”

milă.

In decursul lunilor August şi Septembre 1821, Porta la solicită
rile puterilor europene, s'a fost declarat gata, de a evacua principatele:
dar

punea

nu

va ocupa

din ele2).

şi ea condiţiunea: şi cerea
De

ea cu oşti

principatele

la Austria

aşteptă

garanţii pentru
pre dată,

Porta

acesta,

ce

oştirea

asigurarea

acâsta.

că Rusia

turcă

va eşi

La. Constantinopole partida turcă fanatică impingea la răsboiii, la
ntransigenţă. In genere însă, şi acolo se doria pacea. Totuşi se făcea
din estrădarea
valore,
comme

căci

lui M.

este:

„

în mânile

«consideree

indispensable

„la seule garantie

Suţu
au

par

Turciei,

tous les

maintien.

dela

Pârta comunică

ministres

dignit6

suflisante de la conduite

o condiţiune
du

future

de

prima

de sa Hautesse,
Sultan

des

et comme

Iospodars.

Prusivi, in 26 Septembre 1821, o notă prin care

„ cercă a legitima neevacuarea principatelor, pe împrejurarea, că ar mai
fi r&maşi ici-colea, rebelişi pentru că M. Suţu este protegiat
de Rusia,
în loc de a fi predat Porţei, spre a'şi primi ped6psa trădărei. Cum o
să numâscă Portia
neamicii
"cami, cari

Porţei?

Domni
De

in Valahia

aceea Pârta

dintre

greci,

pe când “grecii sunt

s'a otărit, să numâscă

numai” Caima-

să administreze după legile şi privilegiile principatelor. Gon-

- diţiunea primordială, ca Tvrcia să cedeze, este, să i se predea translugii.
Cu

destituirea ia 1 Noembre

1821

a lui Reis Efendi,

cu

ezilărea

„ui la Asia mică şi cu revenirea la acestă funcţiune a lui Buiuc Teş"cheregi Efendi, puterile europene sperară un moment
'să triumte me=.
diaţiunile lor. Intr'o intrevedere a Dragomanului Porţei cuinterpreţii
Austriei şi Angliei, marele funcţionar al Porţei a cerut, ca deca nu

voiesce Ruşia să estradeze:pe M. Suţu şi pe Ipsilante, cel puţin să-i
pedepsescă earin mod exemplar. A mai cerut Porta Rusiei, să nu mai
1) Veqi anexele.
2) Vedi Lorga, Acte şi regent

II, pag.

598—599.

k
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Domni Calimaăchescii,

1921

de 6re-ce Porta are dov.di

lor.'0O altă condiţiune fu, că P6rta

a rezidi bisericile nimicite de ieniceri, ca
“acestora !).
RR

Vane speranțe!

să: nu

fie obligată:

să nu provâce

o v&scolă a

|

.

Trei- patru dile după aceea fancu Calimah e decapitat, iar Scailat
Calimah aflând de peirea frate-săă, cădu mortde aploplexie, ori pote
că fu otrăvit?) Capul lui [. Calimach lu pus în porta Seraiului, ta 21|

Noembre 1821.
Şi chiar

propunerea.de

mai sus a Porţei, că Rusia să pedepsâscă

insăşi pe cei doi refugiaţi, se complică, după stăruințele fanaticului
partid al lui Djanib-Efendi: azum se cere, ca să existe un comisar
al Turciei la pedepsirea exemplară a lui M. Suţu şi Ipsilante. -

Idternunţiul austriac Liitzow, “căruia

Divanul i-a făcut asemene

propuneri, care aii negociat din noii in Noembre 1821 cu noul Vizir,
propunere, amintind Porţei, că ea se angujasă a
a respins asemene
evacua Principatele cu singura condiţiune, că Austria să garanteze,

că ruşii nu le vor ocupa cu oştiri. din dată ce vor fi evacuate.
-Pârta nu se

mai

ţine

de

promisiune,

dicend, că

aceva

In cursul

n'a fost dală

|

in scris.
-

Acum

lunei Noembre 1821 Saltănul trămite no

firman cătră

Seraschierul oştirilor turcesci din Principate, ordonându-i, să impedice
jafurile şi prădăciunile. şi să se respecte Boierii, in nimic să nu [ie
y
dăunaţi de ia stăpânirea moşiilor „lor.
Etendi
PeisDecembre.
Nogociaţiunile merg slab in cursul lunei

nu mai voiesce să aibă nici o conferinţă cu Litzow internunţiul Austriei. Totuşi, după cum se vede din nota adresată de agentul fances
-din Bucuresti, - “(care este iarăşi Ledoulx, veverit la post) ar urmă

că Porta sa otărit a înlesni negociaţiunile, prin faptul, că ordonă, ca
2], din 6stea

turcescă

in Principale,

sii se intârne

peste Dunăre

şi să

r&mână numai atâta oştire câtă ar fi de trebuinţă (98—10. 000) spre a
sprijini administraţiunea (&rilor.
1. Vedi actele din anexe.
-2) Iorga pâg. 605.

Aa

|
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Acestă

administraţiune.

continuă

a fi incredinţată in Valahia, cum

vădurăm, după mârtea lui Suţu, Caimacamului lui, Negre.
1) De

la oteârmuirca - Valahiei

către

Dumnelui Jspravnicii ol- sul...

'Insciințim Dumnâvostră că astă-qY, la 31 ale acestei luni Mai, la opt
cesură din gi, aii sosit aici în Bucuresci Dumnlui cinstitul Vel Postolnie Costache Negre, Căimăcamul Măriei. Sale lui Vodă; cum şi cu cinstitul HazneChiatip al Măriei Sale Pr6 Inălţatului Silistra Valezi, Mehmet. Paşa, Serasche-

ral oștirii împărătesci;
noi boerii, ni s'aii

unde adunându-se

citit întru audul

tuturor

cu toți, atât parte bisericâscă, cât şivrednicul de închinăciune prea înăl-

țatul firman al prea puternicului nostru Impărat, i deosebită carte a Mărie Sale
prea înălțatului nostru Domn, “Scarlat Vodă Calimah ; şi ne-am împlut cu toții

de obște de o negrăită bucurie, rădându-i coprinderea, într'același chip ;. că din

“arzmagzarurile

boierilor ce aii năzuit spre. scăpare

în pământul

Anstriei, cum

și din multele jalnicele arzuri ce aii trimis supusa raia din amândouă ţările
Moldavia și Valahia, luând pliroforie -prea Inalta Pârti de tâte câte a pătimit

de către tulburători, şi pentru cea desăvârşită curăţire a rtutăţilor, şi isgonire
a apostaţilor a orînduit de la Anadol și de la Rumelia îndestulate puteri de
oștiri nebiruite, cară aii a sdrobi, cu braţul cel puternic, pe toţi aceia ce
s'aii
ivit într'aceste țări cu zurbalîcură, ca să desriidăcineze cu totul răutatea şi
să
aducă linişte şi bună stare supusului nostru norod, după firâsca bunătate
şi
voinţă a Miărirei Impăraţiei Sale; iar pe aceia cari, din îndomnare,
saii din

sărăcie strimtoraţi, s'a: amăgit de sati unit cu zurbalele, de se vor arăta su-

puși, să-i ierte desăvîrșit şi de o asemenea greşală,să rămâie cu totul nesu|
păraţi ; poruncinduni-se.și nouii deosebit, ca să fim îngrijitoră cu tot denadins
ul
a întâmpina cu bună orinduială şi cumpănire : oștirile împărătesci cu trebuinci6sele zaherele. Deci, dintr'aestă coprindere pliroforisindu-ne 'de părintes
cul
cuget cei plin de milostivire al prea puternicului nostru împărat, organ
al milostivirii, și păstor al Valahiey alegând pe prea înălțatul nostru Domn
Scarlat
Vodă Calimah, sati cuvenit întru adevăr a r& âmplea de bucurie,
ridicându-se
din inimele tuturor tâtă frica şi bănuiala, și cunoscând în. fapt
ne-adormita
„purtare de grijă a prea puternicei Impărăţii.
E
După care și Dumnâv6stră, sogliăsuinduzvă cu supunere la voinţele stăpâniriă, îndată ce veţi primi aeâstă carte numai decât se orinduiţi
propoveduitori, Gmeni cu cuvânt: să mârgă pe la locurilo unde se vor fi aflând
pribesiţi
t6tă obștea locuitorilor acelui judeţ, să lo vostâscă acâstă coprinde
re, făcându-i
să înțel6gă, cu totă îndestularea, ca să înalțe mâni ra,ătsro
, către a tot ţiitorul Dumnedeii pentru întărirea puteri Impărăţiei, nebiruit
ă întru. răsbie, şi
până în vc strălucită și slăvită, și pentru -îndelungarea anilor
vieţei Măriei

Sale lui Vodă.

Ă

„=

.
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ce face pe
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incă din 21
sbucnirei

r&scdlei grecesci, explică. scopul trămiterii oştirilor turcesci în (eră şi
apoi invită pre toţi Prelaţii si pre boieri să se adune din pribegie şi să
administreze
turor celor,

târa, sciind
cari

rătăciţi

că Sultanul a acordat
un

moment, s'au băgat

amnistie complectă tuintre r&svrătitori şi

ca

v&svrătitori

declară că sunt şi acei cari se vor fi dat în partea «unui
Gre care blăstămat Tudor, care fără de veste adunând câţi-va rei făcă-

tori, aii. proclamat

nesupunerea

şi răsvrătire».
CAP.

X

In ţâra Muntenâscă după căderea lui ador,

.O notiţă- după scârţa Condicei XCVI de la Arhiva Statului (Bucuresci) serie: «1921 Mai 15 ai, intrat în Bucuresci Rehaia Bei cu

"ostea împerătescă».
Monitorul Universal din Paris (No. 170 din 19 tanie) din 1821,
publică, după Observatorul Austriac, o corespondență de ia 928, Mai in.
care se face menţiune de abandonurea Bucurescilor de către Tudor :

şi că orașul a fost ocupat «paisiblement par Vavant-garde de Parmte:
turque, forte de 12,000 hommes, sous les ordres de Kiaya Mehemed,
Pacha de Silistrie». După acâstaşi corespondenţă, Kiaya Bey nu in-

tâlni nici o resistență. Tudor, precum arâtă aceeaşi -gazetă Observato- .
rul Austriac,

Hagi

Prodan

şi Bimbaşa

Sava,

evacuaseră

Bucuresci la

Apoi să se afle cu t6tă supunerea prin întârcerea lor la locașuri cu bu"curie şi fără de nici o îndoială; puind Dumnâvâstră tâtă -sîrguința la acâsta
ca, în cinci, mult ş6se dile, prin boeri, boieraşi şi zapcii, să adunaţi tot ju=
deţul, aședând pe lăcuitori la urma lor, ca să se apuce de munca pământului
întru liniştire, spre a putea. şi Dumnâvâstră urni câte o orinduială de care şi
zaherele, ce se vor face spre întimpinarea oștizilor, iar când împotrivă nu vor
vrea cu tâtă dragostea a -se întârce înapoi la urmă-le să le daţi să înțelâsă;
că acâsta este semne de neînțelegere și necredinţă, iubind mai mult a avea în
_inimele' lor” frica şi rătăcirea resvrătirii, de cât pacea și odihna prin casele lor,
să seio dar atunci că vor fi sili cu urgie a se supune la voința stăpânirei,
1921 Mai 31.

Aihalache Medelnicer w Nicolae

Golescu, Potache Stirbeiii, Costache Negre.
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1527 şi monastirea Cotroceni. «Lăcuitorii din Bucuresci, cari se te„__meailt de o jăfuire generală, consideră pe turci ca pre nisce liberatori.
Aceştia

observă

cea

mai aspră disciplină...»

Boierii, puţini la număr, cari r&măseseră in Bucuresci, se ințeleg
„cu Consulul austriac şi prin secretarul acestuia, Udriski, ei îşi fac
pace cu Kiaya-Bey.: Pentru paza oraşului se organizeză strajă “com-

pusă din sudiţi austriacă ! 1)
Acum

începe

un

ciudat

o
regim

turco-român,

în

Bucuresci,

pe

când ţâra e băntuită de jafurile eteriştilor,
«Că din Ploesci până ?'n Pitescă,
Ca prin nisce „ţări turcosci

Se plimbaii cu halal mare
Şi strigaii în gura mare:
«Veniţi Turci dacă "ndrăsniți,

Ă

Că noi: suntem îndărijiţi,
Veniţi să facom resboi,

Ori că venim noi la voi, -

Pentru că noi ne-am jurat,
„Să intrăm în 'Țarigrad>, 2)!

|

|

Turcii pe de altă parte, contrar celor dise de Monitorul Universal,
nu fac mai puţine jafuri şi măceluri, sub pretext că “urmărese pre

- zavergii.

-

+

:

-

Sa

Li

1) La Capitale de la - Valachie avait Gt6 abandonndo par les rebelles
et occupe. paisiblement par l'avant-garde de Parm6e turaue, forto de 12,000
hommes, sous les ordres de Kiaya-Mehemed, pacha de. Silistre, et qui n'avait
» trouv€ ancuine r6sistance.“ Theodore, Hadchi Prodan, et Bimbacha Sawa chefs
des rebelles ayant des nouvelles certaines sur la marche des Tures, ont 6racu6,
lo 27 non seulement Bucharest, mais aussi. le covent de Cotrocheny. Les
habitans de Bucharest, qui craignaient un pillage gân6ral, regardent les 'Tures
comme leurs librateurs. Cos demiers observent la discipline la plus oxacte.
Le chancelior du Consulat autrichien s'6tant concerte ave: les boyards et les.
cheîs militaires tures, est parvenu' ă maintenir la tranquilit& publique;
les

sujets autrichiens -qui se trouventă Bucarest ont 6t6 requis do servir en qualit

“de parde

de siiretâ.

|

!

“Fh6odore s'ost-retir6 avec les siens vers Curtea WArgesch ; il a enlov6

tous les chevaux de poste ct autres qu'il a trour6s sur sa route.
La plus
grande confusion rogne parmi sa troupe, et il est ă prâsumer que
sils sont
atteint par les Tures, ils se rendront ou se sauveront sans
se battre.
2) Zavera eaii Alex. Ipsilante de la 1821.
N

_

_
Cu

întrecerea

Otcârmuirea
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Turciior iin Bucuresci guvernul conlinuă a se numi:

Valahiei. .

Putem împărţi în- doue periode istoria guvernului ţărei rumânesci
din anii 1821, după intorcerea Turcilor în Bucuresci, până la sosirea
Domnului pămentân Gr. Ghica.
„In prima periodă Cruvernul

e mai

mult

în mânele

TGză acestă peri6dă până la 31 Maiii 1821 când

. turcilor.

Du-

sosesce în Bucuresci

din noii C. Negre, Caimacamul
lui Starlat Calimach. Acesta continuă de
a fi recunoscut de Pârtă ca Domnul acestei (ări, deşi nu va domni

efeciiv, în pers6nă, nici un moment,
A doua peri6dă de administrare.
Negrea,

iară a treia,

resci a novlui Domn
Peridda

turcâscă.

din 1822: luna

este

acea a Caimacamului C.

August

până

Gr. Ghica.

la sosirea în Bucu-

N

Pentru acestă

n6scă 1), care de şi necomplectă,
lumină suficientă.

peri6dă posedem o condică domni dă bune documente, proprii a face

In acest timp. administraţiunea este redusă la câţi-va boierinaşi .
in Bucuresci, de care adese ori nici nu se servea Paşa, instalat în
Bucuresci pentru a comunica cu restul țărei. Putem dice chiar, că şi

după intrcerea unui numer de boeri pământeni .şi după instalarea
„din noi a Caimacamului Negre, representând pe Calimach, „Paşa din
'“Bucuresci, serie directe porunci
putea crede că acum 80 de ani

porunci

către ispravnicii din județe. Cine ar
numai, ispravnicii români „Primeaii

redactate ast-fel:
De

la Silistaraga

Seraschiarul. împerătescilor

oștiri,

Bro ispravnicilor, blăstămaţilor (broterezler) căutați do isprăviți mai cuxând şi cu dreptate mastahatul (afacerea) acestor săracă, căci. în. credinţa
ât
Dumnegeii avradini-Sictir (înjurătură indocentă) hem
tetelemrem sizem (că vă
deșel cn bătaia).
/ : Acâsta vi se porancasce |cu hotărire.

Locul sigilului Pașei. 2)

*

,

.
|
1) Este propriotatea Bibl. Urechiă din Galaţi.
Domnul Pisa1874
la
poseda
-îlordin
2) Originalul acestui caracteristic
chucov impiegat la Archiva Stalului.

.

|
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“Urmărirea eteriştilor, a oştirei inşghebată de Alex. Ipsilaute, indepărteză o parte din armata turcâscă de la Bucuresci spre munţi i
calea Drăgăşanilor, remânând pentru paza Bucurescilor numai tortate
_
turci cu Baş-beşleagă Tagir-Aga.
că Posscire,
Bucuresci
la
sosi
Mai
lunei
Incă inainte de finea
__telnicul “Costache Negrea se reintârce cu titlul de Caimacama lui
puţini

- Scarlat Calimach. 'La 31 Mai dimiusţa şi sosi in Bucuresci acest
personagiii, insoţit de un delegatal lui Mehemed- -Paşa Silisira-Valezi, Seraschierul oştirei tnrcesci. Imediat fură adunaţi boerii ce se mai
aflaii în Bucuresci, precum Mihalache Medelinceru, N. Golescu, Fotache
Ştirbei şi alţi câţi-va puţin însemnați şi ascultară cetirea iirmanurilor
de instalare

a Caimacamului

Negrea.

-

Ne vom ocupa mai la vale. de aceste acte.
ţiunea proprii qis de la eşirea din Bucuresci a

Despre administralui Tudor până la

sosirea Caimacamului Negre, adică in timp de două săptămâni,
evident

că nu

cancelarie

da

în Bucuresci

mandantului
Români,

putem

turcesc

aprâpe
decât

nimic documentat,

acea

turcâscă.

dar: aceştia,

precum

din

ordinea

căci nu mai există

Pentru

să fie înţelese de Români,

este

ca

ordinele

co-

el luă secretari dintre

mai

sus adusă

s'a putut

vedea, scrieai ordinele într'o limbă amestecată turco-română.
Cu tot sistemul absolutist al administraţiunei turcesci, Paşa pe
de o parte

îndemna

merei

pe boerii

şi pe de alta ceru rinduirea
întârcerea

titularului.

unui

pribegi,

să

locoteneut de

Mitropolitul Dionisie

lăsase

se întârcă

Mitropolit,
vicar

pe

în patrie,

până
tizul

la
săi

Protosinghelul Dionisie.
După intrarea turcilor în Bucuresci, acesta fu inlocuit cu arhiereul
„Venedict Troados, care remase ca Vicar al Metropolitului Dionisie, tim-

pul până la 24 Octombre 1829, când fu numit noul îMetropolit de către
Gr. Ghica Vodă.
Despre

administraţiunea

lui Troados,

in împrejurările de atunci,

ce acte sunt de înregistrat, se va arăta mai la vale. Periodul

al doilea,

incepe

cu

sosirea

lui Costache

Negrea,

la 31

Mai 1821. Firmanul pentru numirea acestui Caimacam ovdonă boerimei
şi tuturor celor din ţâră, de a se supune acestui. trămis. Amintesce Sultanul în firmanul să, că boerii pribegi aă
a reclamat protec-
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ţiunea Porţei contra r&svrătitorilor criminali şi de aceea ai intrat oştiriimpărătesci in ambele principate, cari oştiri i aă ordine de a nu supăra
pe raielele cele credinci6se şi supuse!).
1) Firmanul pentru

numirea

Poslelnicului Negre ca Caimacam

al Munteniei.

Către Caimacamul Bucurescilor, şi acum spre părţile dunărene aflător, Postelnicul Negre ; către Mitropolit, Episcopi, Egumeni și către boierii Valachiei.
Indată după sosirea acestui sacru împărătese ordin al nostru, să fie sviut
„ fiind-că

eparehia

Valachiei

şi a Bogdaniei ţin 'locul de

Chellor al puternicei

„n6stre impărăţii, urm6ză voinței nâstre împărătesci.ca lăcuitorii și cei-l-alţi
supuşi să rămână nesupăraţi do-apurarea, acoperiţi sub umbra mile nostre împărătesci ; precum

este

cu

totul

contrariii

voinfoi

nâstre. împărătescă

co lucru care alarmâză linistea de obste. Şi pentru că,: după
Bei

Alecu,

un Teodor,

hainu,

aducând

cu

şi oră :

mârtea lui. ...

el o inulțime de Gmeni răi

a ridicaţ

bairacu (stindardul revolter) şi în urmă și fiul fugarului ex-domnitor Ipsilante
anume Alexandru, arătându-se melehun (biăstemat) şi atrăgând spre sine pre
Mihail Suţu, rău gânditor, a ocupat oraşul Iașilor, și respândind pretutindeni
înscrisuri, pline de minciuni, a îndrăznit de o potrivă felurite . . . , înalta
nâstră împărăție, spre a curăţi aceste două epurbii de vătămarea acestor 6meni
oropsiţi prin pedâpsa reroltanţilor, şi spre a aduce linistea şi siguranţa raielelor
neputincioşi și săraci, a orînduit, atât din răsărit cât și din Runelia, deosebite
| oştiri, amânând trimiterea Domnitorilor până la linistirea lucrurilor. Dar acum din
maă sus pomeniţii boieri ai Valahiei, câți se adăpostiră pe pâmântul austriac,
de la începutul revoltei, prin anaforaoa lor-de obste aii însciințat puternicei Ime
părăţiei nâstre, că, după ce şi-aii părăsit patria lor, trăiesc rătăciţi”; cum şi
supușii noștrii prin mai multe înscrisuri, arătătâre de suferinţe grele, ce ns-aii
trimis,

se rugaii

pentru

curățirea

ţărei

de

către

acesti resvrătitori

criminali,

Tar scopul intrării, ostirilor împărătescă, în ambele. ţări se mărginesce în nimi- cirea revoltanţilor, și în introducerea linisteă, prin deosebirea culpabililor de către
cei

inocenți,

precum

și taţi

cei ce se pârtă cinstit şi se supun, să fie nu numai

nesupăraţi, ci să se acopere tot sub aripile împărăției nâstre, drept judecătâre,
Şi acum, fiind-că numitul Negre se confirmă, în Caimacamlicul (locotenenţa domn6scă) Bucuiescilor, voi, atât Mitropolitul, cât și Episcopii şi Boierii, îndată
după sosirea ordinului nostru împărătesc, veți încunosciinţa fie-care isnaf și
de o potrivă cu numitul Caimacan, conlucrând, veţi da cele de cuviință poruncă
neputincioșilor raiele ; și veţi bucura pe toţi aceia cari, despărțindu-se de revoltanți ar voi sarăte semn de credinţă şi dreptate, că se vor răsplăti la timp. Către
acestea ventru disposiţiunile celcr necesarii ostirii, alegând pe cei mai vrednici boierivântre roi, vă veţi purta cu credinţă atât pentru pedepsa resvrătitorilor,

cât şi

pentru

descoperirea

zevoltanţilor ; şi intrun

cuvânt,

pentru

că

|
.
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atât dreptatea pnrtărei vâstre, cât şi supunerea

se vor face arătate, veţi urma

întocmai. Drept aeâsta, s'a dat acest ordin al nostru împărătesc, pe care cunos_cându-l, veţi îndeplini.cu credință cele ce vi se poruncesce într'insul. Și tu,
disale Caimacam, luând cunoscinţă de tâte acestea, te vei grăbi, împreună cu
boierii, întocmai-a îndeplini acestă poruncă, cu credinţă păzindu-te a nu o călca.
Acestea să cunoscă; şi vădănd sfântul nostru semn, fii încredinţat că voinţa
n6stră esto.

|

Printr'un.
listra,

după

direct

bătălia

de

ordin

către

Negrea,

la Drăgăşani,

din

acâstă

partea

Paşei

de lu Si-

autoritate turcescă

îl asi-

gură, că s'au curăţit principatele de r&svrătitori şi s'a restabilit linistea.

Pentru acâsta îi ordonă să rechiaine în țâră pe pribegişi să-şi reea
fie-cine meseria sea. Paşa de Silistria comunică lui Negrea firmanul
de numire

în Căimăcămic,

îindemnându-l

să intocmâscă t6ie slujbele:

vămile, dăjdiele şi cele-l-alte asemenea ce privesce pe sâma Domniei după obicei. Pe lângă acest ordin e anexat alt firman al Sultanului,
adresat lui Ahmed-paşa, insărcinatul cu restabilirea ordinei în principate şi tot odată şi către Negre cu titulatura: «Tu cel d'intâiă din
nemul lui Mesia, halea Caimacam al Bucurescilor, prea înțelepte Costache
iune

Negre, fiţi-ar Sfirşitual bine-căvintat». Acest act este o proclamaîndreptată şi către boeri şi l&cuitorit din ţeră, după bătălia de
la Drăgăşani, adică câte-va qile după sosirea Caimacamaului Negrea
la

7 Iunie, când se făcu nenorocita pentru Greci bătălie de la Drăgăşani.

Firmanul

acesta în formă

„<Rie-vă
mișcările

„nilor raelo

de proclamaţiune-dice :

cunoscut, că rebelii

lor reroluţionare 'aii

strecuraţi pe

pricinuit” atâtea

a stăpânirei, acum. cu ajutorul

teritoriul românesc, cari prin
nenorociri

şi nedreptăţi sărma-

a tot puternicului

și a forţei neîn-

vinse.a oştenilor regesc, aii fost isgoniţi și risipiţi pretutindeni, primind ast-fel
răsplata cuvenită la faptele, săvârşite de dînșii, și ast-fel ati încetat tote neajunsu-

vile de care suferiaii nefericiţii raicle a României. Pentru asigurarea însă
a păcoi
pe un timp îndelungaţ, trebuo să înceteze scutelnicii și poslusnicii orinduiți
a
boierilor și mănăstirilor ce sunt scutiţi de ori-ce sarcini şi taclif (taclifi),
de cari
ccă-l-alţi raiele sunt împovoraţi, căci sărmanii, abia scăpaţi din mânole tiranice
a
„celor rebeli răii-făcători nu mai pot resiste la greutăţile din trecut,
Până, dar,

la îmbunătăţirea stărei a sus dișilor raiale, trebuo ca scutelnici şi poslusnici

orinduiți, să contribuo la tâte co se va necesita pentru serviciul
oștirei. Așa
dar al nostra Kehahiaîși
. va da tâte silinţele la păstrarea, liniștei şi ocrotirea
tuturor sudiţilor împărați din veciniitate. Si tu Caimacame,
până la venirea dom-

.
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nitorului acolo, făți datoria cu rîvnă şi înţelepciune, şi comuni
că tâte mișcările
numitului Kehahia Ahmet Aga. Asemenea şi :xpi boieri, cară locuiţi
în principat, să executați fără împotrivire cele orînduite de Caimacamul
C. Negrea şi
să îngrijiţi de protecţiunea bieţilor raiele în contra rebelilor
răii-făcători, care
s'aii răspândit în diferite locuri și îndată ce veţi da de urma lor,
să-i denunţaţi
luă Kebhabhia, ori unde s'ar găsi ei, fie în casele vâstre, fie
la moşiile vâstre, să-ă
predaţi autorităţilor şi acela care ar îndrăsni să acopere
asemenea duşmani ai
Stăpânirei, să nu cr6qă că nu va fi aspru pedepsit. Pentru
arătarea şi comuni.
carea ordinelor de faţă s'a făcut acest înalt lughiuruldi (?) din
strălucitul Divan

şi s'a trămis vouă, ca să procedați întucmaj.
,

|

Iacă şi adresa Paşei către Negrea.
Intâiule

Constantin

alii neamului Messiei

Negre,

de acum,

Caimacamule

al ţărei

Românesci,

sfârșiturile tâle să "ţi fie întru bunătăţi;, Piind-că

ţ6ra Ro-

fiesce care lăcuitor la ale sale, câți. adică pricina acestor făcători. de role pribegind, s'a depărtat de patria lor, fără de a avea câtuşi de puţină bănuială că
li se va pricinui cea mai mică bântuire, ori vieţii lor, ori avefii lor; și între
acestea fiind-că s'a scris către cei ce s'aii cuvenit că esci poruncit, socotind ca
o neapărată datorie a ta să îngrijesci până când va veni Domnul, ca să faci
chiămare tuturor în deobste, de ori ce orînduială și trâptă, făcându-i cu înduplecătârele t6le cuvinte a se întârce înapoi la ale sale, care luând fieşce care,
de isn6vă lucrul său şi meseria sa, să urmeze cele cuviincâse, precum şi mai
înainte ; asemenea şi plugarii să-și caute de lucrul pămîntului, adunându-și rodurile în jicniţele lor. Drept aceea îţi poruncim şi printr'acâstă carte, să urmezi

întocmai după înalta şi sânta poruncă.

Piind-că ne-aii venit înaltă și sântă poruncă, opringătâre că, din cele de.
mine,

mai

din'nainte

trămise însciinţări, s'aii făcut cunoscut către înalta Patere

cum că răsvrătitozii s'aii perdut cu

totul din ţâra

Rumântscă, şi cum că cel

mai mulţi din întîmplare fugiţi boeri s'aii întors pe la casele. lor, aflându-se
şi cei-l-alți cu cuget de întârcere; şi că năfiind de-ocamdată Domn în țâră,
stati

mârte până

acum

cele

ce privescii către

dinsul,

vămi, “adică,

şi cele-l-alte

slujbe, legiuite dăjdii, asemeneași moşiile i semănături!e boerilor. celor fugiți
în Braşov, neadunate şi necăpătuite ; eată trămitem acâstă sântă poruncă către
tine, Caimăcamule, care, după ce o. vei citi și o vei înţelege, îți poruncim să în-

grijesci ca, după coprinderea poruncii,să se propovăduiască prin pristavi "în tot “
coprinsul ţării Rumânesci,

apoi
la ale

că este înaltă împărătâscă

sâle toţi de obşte,

poruncă a se întârce în-

cei fugiţi în străinătate, sărârşindu-și

fiosce-

zu.
an
Da
pe
pag
.
care lucrul sii ; iar plugarii Incrând pămîntul, fără de a bănui câtuşi de puţin
Istoria Românilir do V, A. Urechiă

a

1

Tow,

XIII,

9

No

mânâscă și ț6ra Moldaviei s'aii curăţit de răsvrătitorii ce se iviseră întinsă,
şi s'a_înființat iar liniştea obștească; și fiind-că este înaltă voință a se întârce
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că pâte să se întîmple cevaș împotriva vieţii lor, sait a averilor

lor, ori vre-o

scădere, saii vre-o schimbare priviteghiurilor lor.
Insă mai intâiii de tâte, tu, Caimacamule, să cauţi şi să întocmescă tâte
slujbele,vămile, dăjdiile și cele- I- alte asemenea acestora, ce privesc pe s6ma
Domniei, după obiceiii. De aceea ţi se și trimite acâstă carte a nâstră, dimpreună
cu sânta poruncă ; și ia aminte ca, să săvârsesci întocmai ale porancito fără, do
a se face cea mai mică smint6lă saii schimbâre.

_ «Otcârmuirea Valahiei: compusă de “Medelnicerul Mihalache, N.
Golescu şi Fotache Stirbei, singuri cari se mai aflaă in Bucuresci la
finea lui Mai 4821, printro carte. din chiar diua sosirei lui Negre
vestesc în ţeră acestă susire, cetirea firmanelor şi a cărței adresată
lui Negre de către Scarlat Calimach 1). Prin circulara lor Otcârmuitorii arată, că Sultanul amnestiază pe toţi cei rătăciţi dintre raiale,
- 1) Iacă acâstă opistolă.

„ Serisdrea Doninului Calimach
Către Postelnicul Negre, Caimacam

al Munteniei

Prea cinstite şi prea nobile Arhon mare Postelnice, Constantino "Negre,
Caimacam al Principatului nostru Ungro-Vlahiei, prea scumpe al nostru prieten

salutăm
cu bună voință pre Dumnâta, poftindu-ți ca să fii sănătos, şi în bună
„Stare. Cunoscut

este tuturor, că din început şi de a pururea neclintită voinţă a

prea puternicului și îndelung viețuitorului Impărat al nostru, era și este ca să
fie nesupăraţi și nevătămaţi, și să se bucure de ori-ce fel de liniste și bun trai
- lăcuitorii din cele două principate, Valahia şi, Moldova, care se află sub acoperământul legilor Impărăţiei Sale. Și pentru că, după încetarea din viaţă 'a răposatului Domn de mai "nainte, un 6re-care blăstemat Tudor, fără de veste adu.nând câţi-va răi făcători, a proclamat nesupunere- și r&svrătire, şi după actsta
"şi oropsitul Alexandru, fiul lui Ipsilante, viind în Moldova și trăgând după sine

pre apostatul. Mihail, a îndrăsnit să năvălâscă în oraşul laşi, şi r&spândind felurite înscrisuri pretutindenea, pline de bârteli, de o potrivă cu Mihail, a pricinuit resvrătiră și vesaturi diferite, prea puternicul Impărat al nostru, îngrijind cu tâte mijldcele despre supușii de acolo ai Impăriăţiei Sale, și prechibzuind câte privesc la desăvîrșita stărimare și prăpădire a acestor r&ii fiicători

și dorind .maă cu s6mă

isbăvirea acestor două

ţări din vătimarea rbutăţii și

supărării lor, şi tot de odată gândindu- -se la desăvârșita linişte şi nesupărare a
raieloi credincise,. a slobogit: porunci straşnice spre adunarea de oștizi, atât
“din. Rumelia cât Şi din orient prin trămiterea mai multor mehemuri din adins ;
şi pentru că şi lipsa nâstră din cetatea împărătescă se asemănase adică până
x
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cari vor abandona revoluţiunea grecă şi vor rămânea supuşi credincioşi ai Domnului Scarlat Calimah. Deci otcârmuitorii cer isprătnicilor, ca pe dată ce vor primi cartea acesta : «să orinduiţi propăla aședarea liniştei obsteşti, și potolirea lucrurilor în partea locului, după înalta
“sântă poruncă, orînduind acum iarăși pre Domnia ta, Caimacamul principatului nostru Ungro-Valahiei, încunosciinţând că, fiindu-ne trămise ma'nainte și în cele
din urmă anaforale din partea celor cacerdisiţi la hotarele Austriei, din boerii
noştri din ţ6ră, asemenea și din partea celor-l-alță supuşi ai ţărei nâstre domnesci
care coprindea, pe de o parte, patriotismul din nevoia şi împrejurarea acâsta a
lor, iară pe de alta cerând milostivirea nâstră înaltă, și împărătâsca îngrijire
către dânșii, prin statornicirea 'liniștei de mai "nainte, și a împăciuirii ţărei, şi
derăpănarea resvrătitorilor de acol6, se trămit de pretutindenea acum oştiri spre
acest scop, cu din adins poruncă înaltă împărătâscă și respectabilă către prea
sânţitul Mitropolitul Ungro-Vlahiei, şi de Dumnegeii iubitori Episcopi, către
Dumnâvâstră şi către prea cinstiţii şi prea iubiții boerii noştrii veliță, ai principatului nostru Ungro-Vlahia. Deci, fiind-că, după cum se cuprinde în acâstă înaltă
poruncă, scopul trămiterii acestor oștiri nu privesee decât la desăvârşita prăpădire a sus gişilor răii făcătoră şi jăfuitori, şi la statornicirea linistei obsteşti,
şi bună petrecere

şi asigurarea

lăcuitorilor ţărei,

supuşi ai puternicei

şi hrăni-

„

târei nâstre împărăţii ; şi fiind-că se cere alegerea şi deosebirea vinovaţilor din
cei nevinovaţi, si apărarea credincioşilor și cinstiţilur, şi celor ce rămân adevăraţi” supuși în raialâcul acestor două liparhii, Dumnâv6stră, adunându-vă la
un loc cu prea sânţirul Mitropolit, i iubitorii de Dumnedeii Episcopii, prea cuviincioşii Egumeni, şi cei-l-alţi prea cinstiţi și.prea nobilă- boeri ai principatului
nostru Ungro-Vlahia, vei citi gisa sântă poruncă în augul tuturor,. mari, şi :
mică, ori câţi s'ar afla din credincioșii raiele ale Impărăţiei puternice; și vei

împărtăşi tuturora acâstă voinţă mântuitâreși dorinţă sfântă a statului Imp&rătesc;
fie-care
tot de
făcători
ternica

și vă veţi sili să depuneţi ori-ce silinţă cu toţi în deobşte, și împarte
din voi, ca să linistiţi pre lăcuitorii supuși acestei țără; însciinţându-vă
odată cu acâsta, că câţi din cei rătăciţi s'ar întârco. acum -de la cei răi
și resvrătitoră, și ar arăta lucruri de credinţă și de dreptate către puImpărăţie, aceştia vor dobândi în vremi priinci6se mângâere şi îmbră-

țişare.

Către

acestea,

vă

veți

grăbi,

cu

silința

și vioiciuna

grabnică,la. orîn-

duirea curând a trebuincioșilor neamuri boeri lângă. căpeteniile oştirilor împărăteşci spre înlesnirea cerutelor tainură, şi în scurt întru tâte vă veţi îndeletnici
şi sili cu tâto puterile ca să arătaţi adevărata credinţă şi slujbă cătră puternică
şi hrănitrea n6stră Iupărăţie,. spre -sfărămarea şi prăpădirea r&svrătitorilor şi
răii făcători, găsind prilegiul să se cacerdisâscă, fugind în mai multe părţi, să
. depuneţăi t6tă putinţa vâstră spre descoperirea lor. Și în “sfârşit, urmând întru
tote celor coprinse în sfânta poruncă, după înaltul hatihumaium, vă veţi sili în
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_văduitori meri

cu cuvânt,

aflând pribegiţi

t6tă_ obstea

să mârgă

pre la locurile

ldcuitorilor acelui

unde

judeţ,

să le

se

vor

fi

vestâscă

acestă cuprindere, făcându-i să înţelegă cu t6tă îndestularea, milosii.
viraa Porţei». Circulara îndemnă pe pribegi, să se întârcă la locaşurile
lor mult în 5-—6'qile, «să se apuce de munca pămentului intru li.
nişte, spre a putea şi ispravnicii urni câte o orindudlă de care şi zaherele,

ce

se vor

face

spre întempinarea

*

oştirilor».

CAP/XI.

Evenimenţele din Mai 1821 şi înainte .

In un capitol mai departe vom avea să arătăm mai pe larg şi documentat. acţiunea: Rusiei şi în genere a puterilor Europene faţă cu
„eteria şi cu mişcarea lui Tudor. Aci vom continua istoricul evenimentelor din

Principate

din

Mai 1821

inainte.

”

In- luna lui Mai Turcii trec Dunărea în trei locuri de odată. Evident
că Galaţii aveati să fie un punct important âe. intrare a Turcilor în
.
Moldova, precum at fost. Giurgiul şi Calafatul pentru ţeră
rumânescă,
Nu avem a urmări diversele faze ale r&sboiului dintre 6stea
'Tur.

câscă şi Eterişti, Amintim numai, că Iusuf-Paşa
ordine să intre. cu 4500 de 6men) in Moldova, spre
mâna Eteriştilor; pe câna Paşa de Vidin intră în
când: Cara-Mustafa din Silistra înainta direct spre

de la Brăila, primi
a relua Galaţii din
Valahia-mică şi pe
Bucuresci,

cu

cor-

pui de armată de câte 4000 de 6meni.
La Galaţi, în qiua de 1 Mai, Turcii atacară trei vechi
redute, altă
"dată rusesci, din calea Brăilei, ocupate acum de Eterişti
sub comanda
peloponezianului Kotiras şi a lui Atanasie şi a popei
Gheorghe. Cea

mai mare parte din: Eteriştii greci fugiră, scăpând
printr”o stratagemă
PI
vremea 'acâsta priinci6să spre buna "plăcere și
arătare a credinţei şi a sadaca-tului, din tâte felurile; şi oropsind şi ferindu-vă
de tot ce esto înipotriva neclintiteă. de mai sus disa voință împărătâscă, şi
fiţi încredinţaţi, fără „îndoială,
că pre cât cei ce se luptă bine se vor răsplă
ti după. merit, cu atât cer ce so
"vor lenevi şi vor adiaforisi, se vor pedepsi
de v potrivă. Acestea am dis, iar

anii tăi să fie mulţi şi fericiţi!
“Ca totul bine-voitor, — 1821 Mai 21.

(Urmeză

semnătura).

ISTORIA ROMÂNILOR

|

133

Şi apucând calea iaşilor. Tareii cuprinseră Galaţii şi măcelăriră şi prădară
distincţiune

fără

şi pe nevinovaţi.

şi pe vinovaţi

Intre acestea, la 4729 Mai, Kara-Ahmed, Chihaia paşei de Silistra
în Bucuresci-fără să întimpine resistenţă, căci precum am arătat
Vladimirescu evacuase capitala munteană. Despre acesta aiure aduserăm
.
naraţiunea.

“intră

In aşa situaţiune

cum

mai

putea

rămâne

Mitropolitul

Veniamin

şi boierii în laşi?
Nu putem determina diua anume când încetă şi ultima umbră
de administraţiune pămînteană în Iaşi, nici data emigrărei în Basarabia
a lui Veniamin.

Ac6sta

in primele:-dile

se intâmplă

din

Maiă.

„O scris6re ce acdreseză sameşul Mitropoliei Paharnicul Constantin,
-lui Veniamin, dice:

«Stăpâneasca

scrisăre

a P. S. Vâstre,

din 14 ale

trecutei luni Mai, la 26 am cu plecăciune primit şi slăvim Dumnedeesca

indurare, că wa scos din înviforatul noian al tulburărilor în care vă
aflaţi coprinşi şi că sunteţi sănătoşi la locul cel apărător despre totă
;
întemplarea primejdiei».
In primele dile din Iunie, Turcii au înaintat mult spre Iaşi. Paşa
de unde Eteriştii se retrăseserâ lăsând
de Brăila a şi intrat în Iaşi,

“oraşul în cea mai mare anarhie, în urma perderei bătăliei de la Drăgăşani din Juq. Vâlcea şi a fugei lui Ipsilante în Austria. Paşa de Silistra intrând în Iaşi trămise ordin Episcopului de Huşi, prin MustalaBaraictar şi Ali-Agaimomolu, că să se intorcă impreună cu toţi boieri
la Iaşi şi la scaunele respective, ca să se adune tot norodul la casele
sale şi acâsta până în seara dilei de 12 Iunie, cu ameninţare,că de nu

vor asculta, Vlădica

va fi destituit

şi înlocuit cu

altul, iar boierii

vor perde tâte acaretele Şi moşiile şi tot asemenea şi cei-l-alţi l&cuitori
emigraţi 1).

Trei dile. după „acestt ordin Turcii întră în laşi, la 149 Iunie 1821, în
număr

de vr'o 7000

de

scrie şi el Episcopului de Roman,
parhie, spre

dile apoi Consulul austriac Wolf

ostaşi. Două

îndemnându-l.să

pilda şi a lăcuitorilor emigraţi

boieri

trelea *şi perd casele şi moşiile 3).
1) Vegi Istoria Mitropoliei, pag. 121 şi 122.
2) Vegi Istoria -Mitropoliei de Iași, pag. 123,
7

-

se intârcă în E-

şi ţărani, că altmin-
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A doua qi acelaşi Woif scrie din: Roman
epistolă,

după

emigrarea

către

Paşa din Brăila, o

ce acela intră în Iaşi, prin care desvinovăţesce în cât-va

autorităţilor Moldovene

«că

ce aă tras tergurile şi ţinuturile

pe aicea mai înainte despre volintiri, nu pot în destul a zugrăvi 1». Wolf

adauge a arăta că «acum la urmă venind şi nisce Turci pe aicea, fără
porunca, lui Paşa, au făcut cu totul
cuitorii de

aice

infricoşare,

curaţi Moldoveni, fără

de nici

tăind pe unii din 16-

o pricină, luând

şi tâte

avuţiile lor........, spărgend casele şi dughienele, prădând şi jăfuind chiar
şi pe supuşii austriaci». Wolf cere restituirea celor prădate de la sudiţii
austriaceşcişi pede altă parte săi sedea câţi-va neferi, ca să mergă

la Fălticeni, să readucă în scaun pe Episcopul Gherasim, unde ai fugit de
frica volintirilor : «cu aducerea prea sfinţiei sale
sa-un

câp

de lege,

_Urmeză

apoi

vor

bătălia

intra
de

tote

la loc, fiind pre sfinția

lucrurile. iarăşi

la Stinca

3) între

la rinduelile lor».

Turci

şi Greci

şi mai

ales acea memorabilă de la Sculeni, după fuga lui Cantacuzin şi a lui
Pendedeka peste Prut. La 17. Iunie se 'sferşi cu. Eteria grecescă din
Moldova, prin uciderea Eteriştilor în bătălia de la Sculeni.
In urma bătăliei de la Drăgăşani câte-va: cete dintre eterişti pu-'
tuseră scăpa,pe sub pâlele munţilor şi ajunseseră la Monastirea Secu,
unde 150 din Eterişti susţinură in contra Turcilor, un asedii de 15
dile. Cea mai mare parte din ei se predară impreună cu Căpitanul Farmachi, iar alt căpitan Iordache, cu 10 bravi mai continuară lupta închişi
în clopotnița Monastirei şi când văqură, că nu maj aii speranţă de izbândă,

puseră

foc la butoiul de praf ce aveaii

şi săltară cu toţii în aer.

|

Saraschierul Kehaia-Bey sosi şi el'la Iaşi, la finea lui lunie. EI
chiamă pe Arhimandritul Isaia, lăsat de Veniamin ca vechi! al Mitropoliei. Acest călugăr e primit bine de către Seraschiar, care îi ordonă
să scrie. mitropolitului

şi la toţi boisrii, atât peste

Prut,

cât şi în Bu-

covina, 'să se întârcă în patrie, la ale lor, căci Porta nu lor le face
r&sboiă, ci Eteriştilor. Isaia în repeţite dăţi comunică aceste ordine şi
cere,

ca cel

puţin

câţi-!-va din: boieri

să se întârcă.

1) Obseratorul austriac din 12 Iulie vorbesce de 12000 de Turci
intraţi
la laşi, și de bătaia de:la Stînca. Prinţul Cantacuzino, cumnatul
lui Ipsilante,
fuge în Basarabia. Bătălia de la Drăgășani.

__Moniteur Universel 21 August 21. Eteriştii la Slatina ; se bat cu Turcii. (Z)
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Curtea Domnsscă,

iar Agalele

prin

- curţile boieresci şi prin mahalale. După declaraţiunea Arhimandritului
Isaia o 6re-care linişte relativă s'a restabilit în Iaşi.

Acesta va fi Stefanake Vogorides în August 1821.

Perta între acestea ia decisiunea de a trămite din Constantinopole

direct

la

Iaşi

un

precum

Cnimacam

la Bucuresci.
trămisese

Un noii ordin al Sultanului trămis către Silistra-Valezi, îi cere ca

prin telali din tâte părţile 'să rechiame

|

nistia generală 1.

pe pribegii din ţeră vestind am-

_

o

|

1) Ordinul Sultanului pentru înturnarea în patria lo a boerilor emigraţi
Silistra-Valezi, Soraschierule al tuturor părţilor Dunării, Vizirul nostru
Mehmet Selim Paşa, înveciniceze'ți Dumnedeii strălucirea ta! Sosind acâstă sfântă
poruncă a n6stră, cunoscut să-ţi fie că, îndestulându-ne cum că, după ce s'aii
curăţit cu totul resvrătitorii din Valahia şi Moldova, s'aii întors Ja alv sale cei
mai mulţi din cei cinstiți şi cu credința raele, aflându-se și cei-l-alţi întru cugetare de întârcere; şi încă nofiind încă Domn la amândouă aceste eparchii,
staii în nelucrare cele ce privesc pe €ă, cum vămi, ocne şi cele-l-alte huzmeturi,
încă şi moşiile şi semânăturele alor ce sunt în Brașov pribegiţi, ne-idunate şi
nelucrate ; așa dar, fiind că aceste două eparhii sunt cheler al Impărăţiei nostre,
statornica voinţă a nâstră este ași avea lăcuitorii și raiaoa odihnă.
„Măcar că cu puţin mai ?nainte, prin altă înaltă poruncă, am fost făcut
cunoscut, că este statornica înalta n6stră- voință, a se așega de acum înainte li-

niştea şi odihna între aceste două pământuri, și toţi întorcându-se la ale lor,

să îngrijescă fieşco-care pentru meseria sa, şi lucrând pământul ca și alte dăţi,
să nu uibă nici o bănuială că li se-ya întâmpla cevade primejdie vieţei.lor,
averilor

lor sati privilegiurilor

lor, încă

să se lucreze şi să se otcârmuiască

bine

de orînduiţii, Caimacami, până la trămitorea Domnilor, t6te husmeturile, vămile
qeciuelele, dăjdiele şi cele-l-alte asemenea acestora, după obiceiul ce din vechime
păsa pădit, propoveduindu-se t6te acestea prin telali în tâte părţile acestor
şi
deosebit,
cuvânt
vre-un
mânturi; dar fiind:că pentru boeri nu s'a însemnat
partea
din
și
Paşa,
Sadik
- după arzurile ce; s'a trămis de către Vizirul nostru:
acestui memCaimacamului, și a însişi boierilor din Moldavia, unii din boierii
și d'astă
lechet, având bănueli, nu s'aii întors încă la pământul lor, nu lipsim
ce şi
„vreme
de
că
porunci;
sfinte
dată a face cunoscut cu trămiterea acestei
adăo.
să
trebuinţă
de
fost
boierii se numesc raele ale împărăției nâstre, n'aii
și Segim ceva deosebit. pentru dânșii. Deci, tu Vizirul nostru, Silistia-Valezi,
este
că
şi
raschier al Dunării, să facă cunoscut acâsta către cel ce se cuvine,
ce se 'rătăcesce
nesmintită înalta nâstră poruncă,şi voință a se întârce raelele

dregătoriei sale
în tâte părţile și în pământ străin, şi aşi lua fieșco-care lucrul

7
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Pe de-o parte boerii otcârmuitorii adres6ză scris6rea către ispravnici în 31 Mai, prin care le ordonă ca să îndemne pe pribegi a
se reintârce la ale lor în 5 saii 6 ile!) că alt-mintrelea işi perd tot
cu obștâsca liniştire ce aii avutşi mai

"nainte,

fără ce mai

mică bănuială

că

ar putea să li să întâmple vre-o stricăciune; și că până la arătarea Domnilor,
aii să caute t6le domnescile pricini desăvârșit de către Caimacami, precum huzmeturile, dăjdiile şi cele-l-alte, după obiceiii. După înţelegerea și cercârea în
lucrarea ce ai, vei îngriji ca să săvârșesci întocmai acele scrise, supuindu-te sfântului nostru semn,
e
|
o
S'a scris actsta către sfârşitul -lunei zilbage,al anului 1236.

1) De la otcârmuirea
Către

dumnălor Ispravnici

Insciinţăm dumnevâstră,
câsuri

din

di, âii sosit

că

Valachiei
ot sud.

astăi-qila 31

.

ale

aici în Bucurescă, Dumnfiui

.

e

acestei

luni

cinstitul vel

Mai,

la

opt

Postelnie Cos-

tache Negre, Caimacamul Măriei Sale lui Vodă, cum și cinstitul Hasne-cheatipi
al Măriei Sale prea Inălţatului Silistra-Valezi Mohmet Pașa, Sarascherul oștirilor
împăriăitesci, unde adunându-ne cu toții, atât parte biseric6scă,
cât și noi boerii,
“ni Sau citit întru audul tuturor vrednicul de închinăciune prea Inălţatul firman
al prea puternicului nostru Impă&rat i deosebită 'cartea Măriei Sale prea Inălţa-

talui nostru Domn Scarlat Vodă Calimah şi no am împlut cu toții de obşte
de o ne-grăită bucurie, vădându-i coprindorea într'acestași chip, că din arzmagzarurile boerilor țărei, ce aii năzuit spre

scăpare în pământul

Austriei, cum și

din multele, jalnicele arzuri ce aii trimis supusa raia din amândouă
davia şi Valahia, luând pliroforie

prea înălțata Pârtă

țările Mol-

de tâte câte ati pătimit

do către turburători și pentru cea desăvârşită curtiţiro a xăutăţilor și isgonire
a apostaţilor aii orînduit de la Anadol și de la Rumelia îndestulate puteri: de
oștiri nebiruite,

care aii a zdrobi

cu braţul

cel puternice

pe

toţi aceia co sai

ivit întraceste ţări cu zerbalicuri, ca să dezrădăcineze cu totul. răutatea şi să

„aducă liniste şi buna stare supusului norod, după fir6sca bunătate
şi voință a
Mărirei împărăției sale, iar pentru aceia, cari din” îndemnar6, saii
din sărăcie

strimtoraţi s'aii amăgitde s'aii unit cu zurbalele, do se vor arăta
supuși, săi
erte desăvârşit de o asemenea greșală, si rămâe cu totul nesupăraţi, poruncindu-ni-se și nouă deosebit, ca să fim îngrijitori cu tot dinadinsul
a întimpina
cu bună orînduială şi cumpănire oştirile împărătesei cu trebuinciâselo
zaherele.

Decă dintr'acâstă coprindere pliroforisindu-ne de părintoscul
cuget, cel plin de
milostivire al prea “puternicului nostru împărat, organ al.
milostivirei şi păstor
al Valahiei, alegând pe prea înălţatul nostru
domn Scarlat Vodă Calimah, sai
cuvenit

într'adevăr

a no împlea

de

bucurie,

rădicându-se

din

inimile

tuturor

avutul
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confiscându-li-se ca de.la

în acestaşi

nisce , necredincioşi,

sens scrie şi Negre
h
către boerii

3

--

de 31 Mai.

e

AT
iar pe

de alta

din Ardeal i în aceiaşi di

i

tâtă frica și bitnuiala, şi cunoscând în faptă neadormita purtare. de grijă a prea
puternicei împărăţii, după care și Dumnâvstră soglăsuindu-ve cu supunerea la
voinţele stăpânirei, îndată ce veţi primi acâstă carte, numai decât să orîndauiţi
propovăduitori 6meni cu cuvânt, să mârgă pe la locurile unde se vor fi aflând
pribegiți tâtă obştea lăcuitorilor acelui judeţ, să le . vest6scă ac6stă coprindere,
făcândubi să înţelâgă cu tâtă îndestularea, ca să înalțe mâni rugătâre către a
tot ţiitorul Dumnedeii pentru întărirea puterei împărăției nebiruită întru r&sb6ie
şi până în veac strălucită şi slăvită pentru îndelungarea anilor vioţei Mărioi
Sale lui Vodă.
Apoi să se arăte cu tâtă supunorea prin întârcerea lor la locașuri cu bucurie
şi fără de vre-o îndoială. Puind Dumntta tâtă silința la acesta, ca în 5 mult 6
dile, prin boieri, boierinași și zapeii să adunaţi tot judeţul aşegând pre lăcuitori
la urma lor, ca să se apuce de munca pământulvi întru liniștire, spre a putea
şi Dumnâvâstră urni câte o orînduială, de care şi zaherele ce se vor face spre
întâmpinarea oştirilor., Jar când împotrivă nu vor vrea cu tâtă dragostea a so:
întâree înapoi la urmă-le, să le dați să înţelâgă, că acâsta este semn de ne-în“țelegere și de ne-ccedinţă, iubind mai multa avea în inimile lor frica și rătăcirea r&svrătirei, decât pacea şi odihna priu casele lor. Să scie dar atunci, că
vor fi siliți cu urgie a se supune la voinţa stăpânirei.—1821, Maiii 31.

Mihalache Manu,
Cod, 96, pag,
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Scrisdrea

-

Fiind- că prin

Oaimacanlicul

N. Golescu, botache Știrbei, Gostache Negre.

verso.

Caimacamului

Negre către boerii din Brașov

deosebită poruncă împărătâscă,

Valahiei, iară Arhon Hatmann

ei mam

întărit

Stefănachi se orînduesce

iarăși în |
Caimacam

al Moldovei, supuindu-se îndată poruncei înalte, m'am întors astă-Qi în Bucurescă.
Deci, trămit acâstii frăţâscă, scrisâre, alăturînd tâte cele coplinse atât în
porunca împărătâscă, cât şi în strălucita seris6re Domnâscă.
Pâte acestea încunpsciințându-le acum -Domnieivâstre, mă rog cu stăruinţă, fără de amânare nici de o di, să grăbiţi întârcerea Dumnâvâstră la Bucuresci ; cu atât mai cu sâmă, cu cât: eşire a Domnicivâstre este asigurată şi

.
deobste dorită.
Prea Inălţatul Silistra-Valezi, stăpânul nostru şi Seraschierul Valahiei,
„după acestea mi a poruncit a vă scrie Domnieivâstre, ca. să eșiți numai decât,
aflându-vă. cu toţi la Bucurescă, ca să puneţi la regulă sârobita vostră patrie.
în
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Câţi-va boieri se intorc în adevăr, aşa că la inceputul lui August
mai găsim în Divan pe Barbu Văcărescu, Mihalache Manu, Scarlat
Grădişteanu, Scarlat Mihăilescu, pe. lângă Costache Negre şi Fotache

Ştirbei,

|

|

a

Boerii divăniţi adreseză în 10 August 1821 o notă către Arhiereul

Troados

vechilul de Mitropolit,
ca

prin biserici

amnistia şi îndemnul de intârcer
al pribegilor
e.
“Prea Sânte Părinte

Archiereule

să se facă cunosculă

E

Troados, vechil al Sântei Jitropolii !

Fiind-că agi aii sosit prea Inaltul firman al prea Puternicii împărăție
,
cuprindător cum că, cu ajutorul a tot ţiitozului, prin nebiruitele puteri
aie Impărăţiei sale, aii luat săvârșire şi isbăvire, acest împărătesc memlechet MoldoVlachici de către apostaţii ce năpădiseră cu tâlhăresci porniri asupra
novinovatului norod dintmaceste țări, şi s'aii frint cornul mândriei
ce arădicase în
cugetele lor şi chiar asupra hrănitorei stăpâniri, prăpădindu-se
cei mai mulți
prin cumplită morte, alţii făcându-se ne-văduţi dintr”'aceste
două memlecheturi,
și cu un cuvînt cu totul s'aii curăţit holdele împărăției sale
de neghina făcătorilor de răi, sdrobindu-i cu braţul cel puternic ; și că buna-voi
nța împărăiei sale esto ca toți supușii ţărei Jucuitoră, de la mare şi
până la munte, să
se așede pe la casele lor, boierii şi moșnenii să'şi ia sarcina trebilor
şi dre.

gătoriilor ţărei, ce li-s2 cade a căuta mazlahatul împărătesc,
făcându-și moșiile
și acareturile zapt, avându-și . întregi şi neclintite tâte' privilegh
iurile, fără "de

nică o scădore, neguţătorii si?şi

săvârștscă

aliş-verișul

lor,

țăranii să se

îndeletnicâscă întru lucrarea pământului în pace, fără temere,
lipsindu-le cu totul

ori-ce bănuială : ci cu încredințare și cu nesărârși
tă nădejde să le fie petrecerea; și că până va sosi în pământul Valachiei
prea Inălţatul nostru Domn,
tote mazlahaturile
și. pricinele țerei, adică huzreturile, dăjdiele
și judecăţile,
aii să se. caute de către Dumnâlui orinduitul
Căimăcam, biv Vel Postelnie Cons-

tantin Negre,

pentru care ni se poruncesce de către iînălţatul SilistraValezi,

ca să so publicarisâscă

acâsta în tot coprinsul

bună voinţă 'a prea inălțatei Porţi.
Bine-voitorul nostru stăpân

însciinţa Domnieiv 6stre.

țăroi, întru

auqul t.turor,

acâstă

|

tot același îmi poruncesce

|

|

în particular a vă

Sciind bine iubirea vâstră de patrie şi sadaca
tul (credinţa). Domnieivâstre
către puternica şi hrănitârea n6stră împărăție
bine-făcătâre, astept îndemnătârea
Dumnâvâstră

lucrare, în cât, luptându-ne împreună

„ datoriile de credință ce avem cu toți..

_

în lucruri, să îndeplinim
E

|

Poftind dar buna nâstră întâlnire, rămân al
Dumnâvâstră.—1821, Mai 31.
(Urmâză semnătura)

:
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Deci, încredinţat fiind purtărei de grijă, ce dintr'un început aii avut hrănit6rea împărăție către noi, supusa raia, ca o maică către fiii săi, apărându-ne
pururea, şi ferind holda împărăției salo de tâtă neghina răutăţii şi vătămătorilor, precum şi acum în-fapt am dobândit'o, ce indoțlă ne mai rămâne "de iubirea de 6meni a împărăției sale ? De aceea, cu din'adinsul și cu luare aminte
ascultând pe sânta acâstă coprindere a prea înaltului firman, să o faci sciută
la tâtă tagma preoţâscă, “scoțând şi copie fieşce-care preot al mahalatei, a o citi
cu luare aminte tuturor mabhalagiilor, ca cu tâtă credința și din adâncul inimeă
să dea slavă a tot ţiitorului, și ferbinţi rugăciuni pentru vecinica întărire a
hrănitorului nostru Devlet, spre.a supune sub nebiruitele împărăției sale pici6re, tot vrăjmaşul şi pismașul; apoi, fără cea mai” mică îndoială, și plin de
tâtă bucuria, să o faci, prea Sânţia ta cunoscută, ca fie care să so adune pe la
locașuri, făcându-și zapt moșiele, casele şi acareturile; neguţătorii să se apuce
de negustorie și megteșugul lor întru dreptate, și plugarii să se îndeletnicâscă
întru lucrarea pământului, dându-și datoriile lor după vechiul obiceiii, şi după
așeqământul ce s'aii urmat în ţ6ră fără nici o împotrivire, dând supunere și
ascultare poruncelor și povăţuirelor otcârmuirii ; şi aşa să petrâcă întru unire şi
întru dragoste, fiind-că s'aii ridicat d'asupra acestui pământ morala friceă şi al
răutăţilor, și aii rămas munca păcii și cea desăvâşită apărare.—1821, August 10,
„Barbu Văcărescu, . Costache Negre, Fotache Știrbei, Iihalache Manu,

“Scarlat Grădișteanu, Scarlat
(Asemenea

un

pitacu

Aihăilescu.

Ma

s'a făcut la Spătărie şi la Agie).

In aceeaşi di de 10 August 1821, Divanul trămite la Porta Otomană
arz prin care aduce mulţămirile țărei, că s'au curăţit țâra de
Boerii

apostaţi.

vestesc, că

s'a

reintors cei

mai mulţi

din

emigrare

şi :

că şi cei cari ai 'r&mas încă peste fruntarii sunt gata de a se întârce
şi ei la urma lor. Boerii din Divan parafrasând firmanul împărătesc,
ce
„aduc mulţămiri prea milostivului Imp6rat pentru nemărginita milă
a arătat către s&rmana ţ6ră, de au isbăvit'o din mânele tiranilor hoţi.
Arzul se termină cu rugăciunea : «să ne miluescă prea păternica Împ&arzrăţie şi cu trămiterea Domnului, după cum prin alt prea plecat
mai de-o
- magzar ne-am mai ruga, ca cu acâsta să se facă şi cea

săvirşită linistire»:
In timpul acesta, din luna Maiu până la August,
“muirea

Valahiei 1) mai

1) E

de

observat

împortante

ati fost.cele

act dela Otcăr-

următbre:

că cu acest titlu funcţioneză şi Caimacamul Negre de astă

este “Caimacar
dată, de unde se conchide că însuşi Negre nu era prea sigur că
Domn.
al lux Scarlat Calimah şi că acesta până în fine va râmânea
-
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a) In 4 Mai şi apoi în 21 Iulie s'aii regulat rindaşi la conacele
cinstitelor Agale din Bucuresci.
|
|
b] In luna Iulie Otcârmuirea ţărei românesc intră -cu arz către
prea milostivul vizir Mehmet-Paşa Silistra-Valezi, prin care se jăluesce
că, «mulţi din giurgiuveni, nicopoleni, culelii şi brăileni, eşind prin județe şi amblând prin sate fac multe şi nesuferite'zulumuri» şi că otcâr-__
muirea cere împedicarea unor asemenea necuviinţi şi ocrotire şi apărare
pentru norodul ţărei rumânesci 1), În 15 August 1821 se trămise ase-;

mene reclamare direct la Vizir.

a

Câte-va qile după aceea, la 16 Iulie 1821, otcârmuirea adresăză un
noi arz «către prea luminatul făcătorul nostru de bine IHagi-Paşa Muhafizul Giurgiului. Administraţiunea românescă se tânguesce, că Sarhat-

liii ati cuprins .cele mai multe sate din judeţele d€ râârgine şi isgonind

de prin plăşi pe zapciii isprăvniciei, ce sunt orinduiţi u indeplini cele
cerule pentru trebuința oștirilor, silesce şi apucă “pe săracele
raele,

luându-le zaherele, vite ete». Dâcă aă isbutit sai ba: boerimea cu ase-

menea

Negre

arz nu

putem

documenta. ;

Tot din Iulie este un firman adresat lui Ahmed Aga şi lui Costache
Caimacamul prin -care li se vestesce definitiva r&pun
ere a Ele-

riştilor greci şi li se ordonă. să pună şi pe scutelnicii,
şi pe postelnicii

" bogresci şi mSnăstiresci să contribuescă ca
şi cele-l-alte raele, la tâte
«până la venirea noului Domn». Firmanul adaog
ă a dice, că Negre.să
se supună lui Ahmet-Agă, iar boerii să
se supună lui Negre şi cu toţii
să dea

pe mâna

turcilor ori-care

răsvlătit

şi să

nul

ascunqă.

c) La '7 August se petrece în Bucuresci o grâsn
ică scenă, Cunoscutut
Căpitan Sava care, precum v&durăm, nu prea
avu o atitudine şi o purtare
francă şi leală, acum

dându-se de om

ințeles de aprope cu turcii, acum

lucrând in secret, ba şi făţiş în favârea
lui Ipsilante, este chiamat la Bucuresci de Chihaia-Bey sub cuvint că
o să ”] răsplătâscă pentru fapte
s&ver

şite in profitul Turciei în unele județe ale
țărei rumânesci,

mai
ales în judeţul Muscel. Sava ascultă
de invitare şi vine la Bucuresci
in 5 August cu vre-o 300 din arnăuţii
sei, lăsând alţi 600 la Ciorogârla:

EI

trage

la casa

sa din

suburbia : Tabacilor,

iar arnăuţii

sunt

aşedati
la cuartir în suburbia Oltenii şi Prot
opopul. A doua-qi Sava se presintă
.

2) Condica

originală

Da

-

în Biblioteca,

Urechiă

din Galaţi,

fila 3.

|
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la Chihaia-Bey cu tovarăşii săi Delibaşa Mihale şi Ghenciu. Bine şi cu
onoruri primiţi, se decise ca a doua-dqi Chihaia-Bey să"i imbrace pe
toți cu caftan din ordinea Sultanului. In diua următâre la 7 August,
insă

nu

caftan

dobândi

Sava

şi ai săi, ci mârte.

Mergend

la Ghihaia-

Bey, care locuia în casele lui Bellu, insoţit de o mică, gardă de 25 de
arnăuţi, în curtea casei fu primit cu onoruri militare de o gardă de
300

de turcă, dar când

se apropie de uşa camerei lui Chihaia-Bey, turcii

inşiraţi pe scări ad honorem
Sava

in Mihale.

cădu

mort,

traseră cu puşca în Sava, în Ghencea şi
Mihale

se apără

până

cu spada

în capul

scărei unde fu lovit şi el de mârte. Ghencea era să sară pe ferestră, dar cădu şi dânsul lovit de glânțe. In curtea casei, turcii măcelăriseră pe
arnăuţii lui Sava şi cadavrele lor fură aruncate în Dâmboviţă, care curgea
pe lângă casa lui Bellu. Capetele lui Sava, Ghencea şi Mihale âmplute
cu pae fură trămise la Constantinopele, iar corpurile lor. aruncate fără
sepultură în câmpia de la Moşi şi deveniră prada câinilor şi a corbilor.

Pe când asemenea măceluri se intâmplaiă la reşedinţa lui ChihaiaBey, spaimă grâsnică se răspândi prin oraş, mai ales înțelegend că
Chihaia-Bey

poruncise

că va plăti câte

o mahmudea

de

fie-care

cap

de arnăut. Turcii ca să capete premiul, ucideati 6menii de la o l-altă
în timp de 3 6re cât ţinu asemenea măcelărie spăimântătore. După
intervenirea austriacului Udriski şi a secretarului lui Chihaia-Bey, nu:

mitul Bălţăreţul, Chihaia-Bey dete noii ordin, ca să inceteze măcelul,
dicână că nu-mai primesce nici un cap, la din contră că va pedepsi
cu mârte pe cel care “i-ar mai aduce unul. Trei dile ţinu încă jaful
caselor din Bucuresci sub cuvint că turcii căutaii prin case arnăuţi

ascunşi.

Mai multe case aii fost incendiate chiar de către turci.

să se linistescă spaima din Bucuresci, Sultanul adreseză un
firman către Paşa de la Silistra Mehmet- Selim-Paşa, prin care r&spundând la însciinţarea acestuia, că sai curăţit cu totul ţâra rumânsscă
de apostaţi şi că s'aii întors Muntenii pe la casele lor, dar că ne fiind
încă Domnitor stati mârte tâte lucrările. Sultanul dispune că aceste
:
Imerări să se caute şi să se intocmescă de către Caimacamul cel rînduit
Ca

în- .
Prea cinstite întru stăpânire desăvârşit, cel ce întocmesci, cu drâpta
străţelepciune, pricinele norodului, întărirea tomelielor înaltului Devlet şi alto
Silistra
halea
i,
îngerescă
re
asemăna
luciri,. întâielo isvâde al darurilor celor întru
4

a
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Valezi

7

”

al nostru Vizix, Mehmet Selim Pașa, Dumnegeii să "ți îndelungescă anii!
Cu acâstă a nâstră sântă împărătâscă poruncă, ţi se face cunoscut, că după
însciințarea ce ne-ai trimis în cele după urmă, cum că, prin ajutor Dumnegees
c,
S'aii perdut apostaţi din eră rumânâscă,. şi cum că cei. mai mulţi dintre
lăcuitorii ţăreii, co din întâmplare ai fost fugari s'aii întors înapoi pe la
casele
lor, aflându-ss și cei-l-alți întru cugetare de întârcore ; şi pe lângă acestea
încă

ne fiind Domn

o

o

9

A

7

vu

.y

în 6ra rumânâscă, stai “m6rte și nelucrate cele ce privesc pe

sema lui, adică vămile, oenele şi. cele-l-alte slujbe, și legiuitele
dăjdii, asemenea
şi moșiile și semănăturilo boerilor, ce sunt fugiți în. Brașov,
ne adunate şi necăpuite ; ci fiind-că pentru acestea întrebi în ce chip este
înalta nstră poruncă
şi voință? eată-ți poruncim printr'acâstă poruncă a nâstră
că, de vreme ce, cu
“ajutorul Dumnedeesc, apostaţii ce se încuibaseră în
ra Rumânescă și în ţ6ra
Moldovei, unii dintre dânșii de sabie se vor jertifi,
alţii tugind în pământul
străin ai lăsat aceste ţări slobode despre faptele
lor cele rele; și fiind-că este
buna-voinţă a nâstră a se face de acum înainte
tot repausul și odihna raialei
ce locuesce întru aceste-două ţări, care se socotese
şi sunt al nostru Impărătese
Keler, să îngrijâscă dară a se propovădui prin
pristavi, în: tot coprinsul ţării
rumânesci, că este înaltă şi sântă porunca
a n6siră de a se întârce întru ale
sale toți de obște, cei fugiţi în strâinătate;
și do a îngriji fie-care pentru meseria
- Sâ; precum şi plugarii să lucreze pământul
ca și mai înainte, fără de a avea
cât de puţină bănuială că sar putea întâmpla
ceva în potriva siguranţei vieţii
lor, saiia, averilor lor, ori scădere saii schimbare
la privelegiurile lor ; și până
la venirea Domnului în țera rumânâscă, hotărîm
ca tâte slujbele, vămile, dăjdiile și altele asemenea acestora ce privese
pe s6ma Domnici, să se caute de
o cam dată și să se întocmâscăde către Caimacamu
l cel orinduiţ, *
.
"Deci, spre acâsta, după cum s'a trămes
ale n6stre sânte osebite porunci
către Vizirii Muhafiză ai Diului şi Brăilei,
aşa şi către tine, ca să urmeză desă-:
vârșit și întru glăsuire cu înțelegerea sântei
n6stre porunci, puind în lucrare tâtă
privegherea şi sciința, spre a se propovădui
fără de zăbavă, în tot locul. ţării “
ramânesci, a nâstră întru osîrdie poruncă,
și voinţă, de a se întâree înapoi
raialele n6stre, l&cuitoriă țării, ce se rătăcese
în ț6ră străină şi în alte părţi,
împrospătând acest fel fieșce-care urmarea,
meseriei sale; iar mai vârtos, că voim
să fie de obste liniste, fără cea mai puţină
bănuială că va cerca cinsvași vre-o
băntuire sâii stricăciuni ; şi că până
la venirea Domnului în jâră, esto să
se
caute desăvârșit
tâte.

Caimacam.

-

Ă

trebile Domnesci și maslahaturile ţării de către
orinduitul
.
N
cc

Tu dară, Vizirul nostru, cel ce esci strălucit întru
înţelepciune și în mâlte
spre

cercări, să iei s6ma

tului nostru semn.

săvârşirea întocmai celor poruncite, supuindu-t
e

E

E:

sfin-

S'aii scris acestă poruncă pe la mij'ocul
lunei Zileade, cu leatul 1236 (1821).
=

-
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Paşa de Silistra caută să justifice măcelărirea din urmă al lui Sava
şi a lor săi din Bucuresci prin un ordin trămis către Chihaia-Bey. Prin

acest act adresat tot odată către toți căpitanii de oştiri turcesci şi către
Constantin Negre, cum
nistea cea făr'de veste

făcători de
trămise

şi către t6tă obştea boerescă, le spune că litulburată de o câtă de &meni r&svrătitori şi

rele (ipsilante cu ai sâi), s'a restabilit

în ţeră. Mai

de oştile turcesci

rămânea băntuitor obştiei numai «acel

sciut pro-

tivnic Sava: -Bimbaşa nemulţămitor ul ds facerile de bine ce a dobânâit
de la Inaltul Devlet şi tot dauna având întru adâncul inimei sale încuibată inşelăciunea şi une-ori fățărnicindu-se cu credință şi cu supunerea către Inalta Portă, alte ori unindu-se cu apostatul Ipsilante
şi arătându-se într'o glăsuire cu faptele aceluia, ai meşteşugit mai în

urmă

şi prin făţării s'a făcut că se întorce iarăşi în slujba inăltatului

„Devlet.......»

Sau prins corespondenţele lui Sava cu Tpsilante şi cu “hainul
Diamandi, deci s'aii cunoscut 'că este trădător şi că nu âmbla “decât

să'şi âmple tâlhărăsca pungă. Sai găsit şi 3 tunuri ascunse în casa
u-se
luj şi un drapel de apostaţie, «Pentru aceste cuvinte hotărind
şi
perdarea acestui hain Savă dimpreună cu căpităniile lui Ghencea
înainte
Mihale cu tovarăşii lor,....», s'a şi pus în lucrare şi de acum
Actul
era rumân6scă a fost: isbăvită pe deplin de făcătorii de rele.

termină, amintind că este dată poruncă de la Sultanul, să se pedepsâscă
cu morte ori-care oşt6n va face jafuri şi fapte. rele impotriva l&cui-

lor oştitorilor pămenteni. Deci, se ordonă lui Chihaia-Bey,şi căpetenii
ori l0rilor tarcesci «ca nu cum-va să băntuiţi pe vre- -unul din boeri

cuitori, măcar la un fir de păr din capul lor, nici să căutaţi strâmb

cumplită. Adaugă fila” raele, nici împotrivă să urmaţi, sub pedepsă
i ţărei «că numai
nalmente, acesi act, a asigura boerimea şi pe -lăcuitori
perdare a apostaţilor
pentru mântuirea v6stră | Sa făcut cea de istov

cari sai fost sculat cu zurba în ţera rumânescă»,

Eacă actul:

îngrijitozul oraşului
Tgtă lauda slăviţilor şi cinstiţilor bărbaţi, p ăzitorul şi
,
slava ta!
Bucureșşci, Capugi-Pașa, Hagi-Gheghe-Aga, sporâscă-se
şi aleși întro « cei
Şi voi, ceă-l-alți căpitani ai ostiriior, ce sunteți lauda
asemenea vouă, sporescă-vi-se puterea ! .
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„Şi tu, întâiule al n&mului Messia, halea, Caimacamule al ţărei Rumânesci,
Constantin Negre, crâscă-ţi cinstea și bunu numele tăi!
- Și vol toți, de obşte boeri ai ţărei Rumâneșci!
r”

Cu acâstă poruncă a n6stră vi se face cunoscut că, obştâsca liniște şi
odihna supuşilor ţărei Rumâneşci, fiind una din cele mai deosebite și ncstrămutate dorinţe ale Inaltului Dovlet (sub aperiitârele căruia aripe, umbrindu-se

acești supuși din vechime şi până în dilvle acestea de apoi, se bucură, odih-

* „nindu-se după împărătâscă voință), acâstă liniste fără de veste şi pe neașteptate
sa tulburat de o câtă de 6meni resvrătitori și ficători de rele, cari, având
căpetenii pe hainul Ipsilante, s'aii revărsat în tot coprinsul ţărei: Rumânesci,
“aducând în tste părţile derăpănare desăvârșită ; și prin mijlocirea acelui hain,
căpetenia lor, și prin multe chipuri arătând hainlâcul împotriva prea Inălţatei”

Porţi, pe de o parte aă' îașelat din raelele țărei Rumâneșci,

pa. de' altă parte

le-ait făcut multe prăqi şi felurimi de jafuri «pricinuitire de tâtă derăpănarea
ţărei; întracestea însă ochiul cel ne-adormit al prea puternicului nostru îm-

părat, având ajutor puterea cea tare a lui Dumnedeii şi pururea următâre cu

îmbelşugarea, prin împărătâsca sa îngrijire la vreme cuviinci6să, întâmpinând
aceste nevoi întâmplate în ţâră Rumân6scă, a trimis nebiruitele sale ostiră, și
în puţină vreme ati sfărămat acestă perqătâre câtă, pre unii din căpetenii prinQându-i de vii, pe alți risipindu-i și- gonindu-i peste munţi, în cât ast-fel s'a
adus scăpare”şi isbăvire de rele săracei raele; dar şi cu tâtă acea isbăvire,
ce
a săvîrşit împărăţia sa, s'aii ivit în cele de pe urmă în țera Românescă
și altă
întâmplare vrednică de uriciune, care privea, nu numak spre împotrivirea
Inaltului Devlet, ci încă și spre, bântuirea obstieă, adică cel sciut protivnic
Sava
Bimbaşa, nemulţămitorul, către facerile de bine ce a dobânnit de
la Inaltul
Devlet; şi: tot-d6una. având întru adâncul inimei salo încuibată
înșelăciune şi
viclenie, şi une-ori făţărnicindu-se cu credinţă și cu supunere
către Inalta
Pârtă, alte ori unindu-se cu apostatul Ipsilante, și avându-se
într'o glăsuire cu
faptele aceluia, s'aii meşteșugit mai în urmă, și prin fățărie,
şi s'ait făcut că se întârce iarăşi în slujba: înălțatului Doviet ; cu t6te acestea,
abia după trecere

de o lună s'aii înfățișat

către Kohaiaoa

n6stră, Hagi-Gheghe-Agă ; și nu numai

cu acâstă necuviinci6să faptă s'aii dovedit bănuiala, ci
de o-dată sati

scrisori

ale lui, și corespondențe'e sale cu

Ipsilante ; şi mai

prius şi

în urmă și alte

"scrisori ale' lui către hainul Diamandi, cel întrun
cuget cu dânsul ; așa sa
arătat numitul îh tâte faptele sale, că politiceşeile
lui porniri şi slujbe, ce se
prefăcra că arată către Kehaiaoa nâstră, prin felurimi.de
chipuri, nu aii fost
"alt fără numai întrâga, înșelăciune şi fățărie, asemenea
lingușitoriei cânelui, ce

'Şi mişcă c6da, când către unul, când către altul, cu scop
că aflindu-se tot-d'auna

în tr6bă şi căpetenie de Gmeni îndărătnioy şi
făcători de rele, să p6tă dispuia
pe supușii împărăteșri, și să-și împle
tâlhărâsea“sa pungă. Cum dar so” putea
troce cu

vederea acest fel de făcător do rele şi apostatii
? în vreme ce, po lângă
+.

.
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cele-l-alte ale lui tainice rele cugetări, sati găsit și trei tunuri ascunse la casa
sa, cum și somnul de apostasiă al lui Diamandi, Lovarăşul cu acel apostat; cum
dar se putea nădăjdui mântuirea obstei fără a se pune în lucrare cea desevîrșită
prăpădenie a pricinuitorului relelor? în vreme ce este obiciauit și legiuit la:
tâte” nâmurile, a nu răsplăti ciitre cei buni rele în loc de bune, precum și către
coi r5i bune în loc de rele, ci spre isbăvirea săracilor este neapărat orînduită
perqarea unor ast-fol de 6meni rosvrătitori.
!
Ei
Pentru aceste cuvinte, hotărîndu-se perqarea acestui hain Sava, din preună cu căpeteniile luy, adică Ghencia și Mihale, și a tovarășilor lor, ori unde
sar găsi, S'aii și pus în lucrare; şi de acum înainte, fiind-că toți de obste
lăcuitorii ţărei Rumânesci, atât cei din oraşe, cât şi cei de prin sate, isbăvindu-se pe deplinde acoști perqătoră și făcători de rele, pot în liniste şi nesupărați să urmeze fieșce care lucrul s&ii-și meseria sa, lucrând ca şi mai nainte
datoria, aii dar să se roge lui Duninedeii pentru îndelungata viață a prea puternicului nostru Impărat.
Cite acâstă, fiind-că este dată împărătâscă poruncă, ca veri care din ostașii
împărătesci ar cuteza de acum înainte să facă cât de puţină supărare vre unei
raiele, îndată unul ca acesta, cu mârte să se pededs6scă, urmâză ca toţi lăcuitorii;.
de ori ce treptă, să se apuce iarăși de meseria lor şi de lucrul lor, fără temere
„şi cu liniste, având temeinică încredințare pentru nebântuirea, și cea desăvârșită
siguranță a lor.
Int'acest chip dar tu, Kehaioa nâstră şi voi, cele Palte căpetenii ale. ostirilor, infrânând fiesce care din voi, ostirile nâstre, să luaţi semă bine că nu cumva să bântuiţi pe vre unul din boieri, saii din lăcuitori, măcar.la un fir de păr din
capul lor, nică împotrivă să urmaţi, căci alt-fel să sciți că, ca nisce vinovaţi,
vă veţi osîndi, şi vă veţi pedepsi cumplit. Şi tu, Caimacamule, și voi, boierașilor şi
cei-l'alți locuitori ai ţerei Rumânescă, înţolegeţi toţi, că fiind din vechime obicinuit, după legea și împărăţia nâstră, a se socoti cinstea vâstră, cinstea n6stră,
şi averea. vâstră, averea n6stră, şi viața v6stră, viaţa n6stră, nu se cuvine să aveţi
de acum înainte cea mai mică bănuială, că vă veţi supăra cât de puţin la ceva

ori din partea n6stră, ori din partea căpeteniilor nâstre, şi a ostirilor ; ci cu-

noscând că numai pentru: mântuirea vostră -s'a făcut cea de istov perdare a
apostaţilor de rele, cari s'aii fost sculat cu zurba în ţâra Rumânâscă, să vă odihniţi
dar şi să fiți fără „grijă fiesce care întru ale sale, deschiijandu-vă prăvăliele, şi
urmând ca mai nainte fiesce care meseria sa.
„Pentru acest sfârşit, s'a făcut acâsta a n6stră poruacă, s'a trămis de la Divanu,
a...

..

voi,

Silistra; iar

supunându-vă, la cele. poruncite, să urmați

întocmat.

(Urmeză, sigiliul)

”

Despre uciderea lui Bimbaşa- -Sava şi al lui ati trămis dare de s6mă
către Miititz, Consulul

prusesc din

_Dtoria Românilor de V. 4, Urcchiă,

Bucuresci

la 21 August st. n. 1821.
- “To, ara

i
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In nota

acâsta

=

culegem

unele

detalii

cari

lipsesc

în actele

până

aci

reproduse. Aşa se descrie apărarea ce-aii incercat'o Arnăuţii pe cari
Turcii îi hotăriseră la morte ; «cei cari putură ca să se-apere, se apărară
şi mulţi Turci r&maseră: morţi. Arnăaţii locuiaii mai cu semă pe lângă
casa

Căminarului

Sava. Se apărară şi la acestă ocasiune

se întâmplară

” desordine comise de Zaporojeni, cari, ucidând Arnăuţii jafuiră mai mult
saii mai puţin”şi pe 6menii cari se găsâii în aceleaşi case. Vre-o 50
de

Arnăuţi

se

închiseră

„Filipescu Buzatul.
Oltenilor.....

în

biserica

Zaporojenii

Oltenilor

şi câţi-va

in casa lui

deteră foc 'casei şi focul isbi şi biserica

La biserica Protopopului încă puseră foc după denunțar ea

unui preot român, că erai şi acolo închişi Arnăuţi. Arseră Vre-o dece
case

cu

t6te

că Chihaia-bey

însuşi stărui

să

se stingă tocul. Arnăuţii

.

se apărară cu curaj în biserica Oltenilor, trăgend asupra Tareilor din
clopotniţă chiar când ea ardea. Chihaia-bey aduse câte-va tunuri să
spargă zidurile bisericei, dar nu isbuti de cât să arunce spaima în oraş,
ghiulele ricoşând din zidul bisericei asupra oraşului. Acestea se pe-

treceaîn diua
ore fără

un

de 7/19 August st. n. In diminsţăa dilei de 20 la 10

sfert, canonada

reincepu, dar numai

sera

la 8 ore zidul fu

spart şi Turcii luară cu asalt.biserica, măcelărind pe toţi câţi se allaii
„Acolo, dar pergând şi ei vre- -0 200 6meni rămaşi morţi... Chihaia-bey
publică îndată câ t6te raialele credincidse n'aii de a se teme de nimic,
ceea ce nu impedică ca oraşul era în o tristă stare «fără repaos nici

de n6pte, nici de di». Autorităţile turcesci trebuiaii merei să dea ordine
pentru

a împedica

lăţirea

terdrei

printre bieţii Bucuresceni. ”

Terbrea era aprope cu;ne-putinţă de ao potoli, mai ales după ce
Strogonoft. abandonă- Constantinopolele şi după ce consulii rusesci Şi
austriaci abandonă Bucurescii. Pentru a potoli pe cât posibil acea terdre,

pavilionul rusesc tot se mai rădică încă
„din

curtea

Consulatului

la 13/25 August pe catargul

rusesc !),

1) Veqi Hurmuzachi Vol. X. pag. 126 actul 167.
- Le Moniteur Universel No. 260 Inundi,17 Septembre 182%.
a

Les derniers rapports arriv6s de Bucharest,
csnt une nourelle. scâne
ville ă 6t6 le thââtre.

d'horreur
|

et de

Vienne,

le 5 Septembre.

en date du 21 Acit, annon-

„destruction
.

dont

cette

malheureuse
|

|
|
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Finea anului 1821, aduce cum vădurăm, neaşteptat capăt şi vieţei
celor doi Îrați Călimăchesci. Dragomanul Calimah învinovăţit, că era .
Nos lecteurs

n'ignorent

pas le nom

de

Caminar

Sawa,

connu

par le

role qu'il ă jou6 dans la Valachie depuis Vinsurrection de Th6odore, chef des
Pandoures, ă la tâte de son corps d'Arnautes. (Les Arnautes sont des soldats
Albanais, ă la solde des hospodars des deux principaut6, et font le service des
Caminar Saxă, qui dans la
gardes du corps, La plupart sont Musulmans).
dernitre guerre entre la Russie et la Porte, avait harcel6 Varmâe russe, surtout pendant le siâge de Rustchuk, ouil s'6tait montr6 comme le plus audacieux des partisans, avait paru dans la Valachie ă la tâte de son corps d'armâe
qui:lui Gtait entidrement d6rou, dâs le moment ou Thâodore fit publier sa
proclumation, îl se d6elara onvertement en faveur de ce dernier, mais bientot
aprăs sa conduite devient 6quivoque, et lorsqu'Ipsilanti insurgea dans la Moldavie, Sawa, s'est born6 ă maintenir sa position dans le palais da mâtropolitain
de Bucharest. A. laproche de VParm6e turque sur les bords du Danube, il se

declara ouvortement pour la Porte, dont il parăit avoir defendu la,cause jusqă .
i
cermoment. commandant
Kiaja-Bey,
le
dernier,
mois
du.
Dans la promitre quinzaize
de ses troudivisions
"Parmâe turquo dans la Valachie, avait assembl6 plusieurs
pes dans: Bucharest. Caminar Sava, qui jusqu'alors avait fait la guerre. contre
les bandes des insurg6s qni eraient le long de la frontiăre, ă 6t6 6galoment mand
ă Bucharest, et y est arrir6 avec un millier et plus de ses Arnautes. Le matin
du 19 acut,il stest rendu aupres dn Kiaja-Bey, arcompagne de BimbachaGonth-Aga et Dey-Baschi-Mihâli, deux de ses capitaines, A peine Gtaient ils
entres dans le vestibule, que la gărde du Kiaja-Bey les regut avec un saluţ
de mousqueterio qui les Gtendit morts sur le carreau. Une attaque “genârale
un
out lieu dans le mâmo moment contre les Arnautes qwon avait log6s dans
couvents
les
dans
retirărent
se
eux
quartier plus 6loiga€. La plupart dentre
qui sont les 6difices les plus solides do la, ville et se d6fendirent avec leur
bravoure accontumâa. Cet .6renemontâ amen6 la triste. consequence qu'un
nombre assez considârable des maisons d> la ville â. 6t6 dâtruit par les fammes.
Comme un exemple de la valeur dos Arnautes, on peut citer le fait suiTures tant
„vant: 1: rsqu'on est parvenu ă maitriser le fe, on a trouv6 400
couvent.
le
dans
mort
est
morts que griăvement, blessăs; le dernier des Arnautes
â
evalute
6t6
avait
“ D'apres la râsistance que Pon y avait trouvâe, la garnison
|
quelques centaines d'hommes: il my" en avait que trente-neuf.
de changer
On assure gân6ralement que Caminar Sawa &tait sur le point
peut-âtre
vie;
la
cote
a
lui
d6converte
encore uns fois de râle et que cette

il a fait
a-t-il 6t6' victime de ce que peu avant Pentr6e de Tures Bucharest,
une procession

et solennelle prâcâdâe

publique
4

du drapeau

de

la

eroix.

Les
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în cunoscinţă de pregătirele mişcărei grecesci a fost decapitat,
Scarlat după unii a murit de apoplexie iar după alţii otrăvit. !)

OCAP.

RIL.

2

„ Administraţiunea țărei românescă. în 1821/22

- Din 'administraţiunea

proprii

acâsta, până la Căimăcămia
documente inedite.

iar

|

disă a ţărei rumânesci din perioda

lui Grigorie Ghica, pulem

aduce o serie de

„Biserica,

Mitropolitul
Mitropoliei

Dionisie

rămâne,

abandonând

precum am

Bucurescii,

arătat,

pe

mâna

singhelul Dionisie. Indată însă după intrrarea

este numit vicar, saă mai bine
arhiereul grec
în Bucuresci

Troados
până

vechil

Benedict.

la sosirea

de

administraţiunea

vicarului

s&ă

proto-

'Turcilor, înlocul acestuia

Mitropolie, cum

In timnul

Caimacamului

se qicea,

de la

intrarea

Negre,

ede

Turcilor

sigur

că nic

un însemnat act politic n'a făcut acest vechil de Mitropolie, decât
_doră că a semnat şi el diversele arzuri de care ne-am ocupat. Cam
de atuncia de când incepe a se mai reorganiza şi admi nistraţiunea generală a țărei, adică cam de piin luna lui lulie 1821 ia şi Troados,
o parte mai vădită la actele Otcărmuirei Valahiei.
Pin actele relative la biserică până la numirea Căimăcâmiei lut
Gr. Ghica memorăm -următrele:
In 12 Iulie se rinduesc proistoşii de la mănăstirea. Cotroceni, ca
"dânşii să caute de administraţiunea acestei mănăstiri atât de inglodată
in datorii de egumenii greci şi de diverşii epitropi ce aă administrat! o
în

trecut,

O dare se aruncă asupra

.

.

,

tuturor: mănastirilor

cisla ajutorinţei pentru oştiri, adică

pentru

N

sub

numire

de

oştirile turcesci.

horreurs de linsurrection augmentent infiniment dans
ces malhoureuses contrtos
par Poscillatton continuelle des chefs do partis, lesque
ls combattenţ avec beaucoup do courage et de d6termination, non - "păs pour
une cause, mais toujours
pour leur întirct personnel. Cette circonstanco tant peu connuc
ă |'6tranger
il s'on suit que les jugomens que Lon porte sur les ulfaires
de cos pays, “ ne
poe âtre qu'erronts,

1) Vegi nota lui Miltitz către Breutehely

din 29 Decombre

st. n..1821

ISTORIA ROMÂNILOR
Acestă

sumă

dare

asupra

tuturor

iai mare ca 58090 de taleri:).
Unele mănăstiri sunt in imposibilitate

tărită, după
pina

este repărţită

ce li se cerea

spesele

în cas

şi vechea

de bâlă

Unele mănăstiri sunt

|

taxă

149

eparhiilor

şi nu

tale

|
de a plăti quot-partea hohotărită

pentru

a se întâm-

năprasnică,. prin Casa de. privighere.

|

nevoite să se imprumute pentru a răspunde

taxa ajutorinţoi. Asemenea imprumuturi se fac: după regula adoptată
“Sub ultima domnie, adică prin zapise aprobate de otcârmuire.
.
1) F6ie de cisla ajutorinţoi pentru
piile

şi mănăstirile,

plinirea,

care

sai

hotărit

oștiri, ce sunta da Mitropolia, episco-

acum

în

urmă, după

iar foile ca s'aii făcut înainte rămân

1822,. Eebruar

e

taleri

»-

NI

1.000 SE. Spiridon noii
,

a

390 Butoiul

|

-

:

.

:
::

700 Mânăstirea Banu
400 Glavaciccul

1.350 Câmpu-Lung.

„800

Ma

Răzvanu

650
57.650

600 Vieroșu

cinci-deci şi şopte do mil

Adocă

Bradul

300 Clocociovul „1.100 Să&rindaru:

Golgota

. 7

Zlătarii
Sf. Ecaterina
Mărcuţa .
Grecii
Codrenii
Slobozia -

„240 Băbenii
1.050 Râmnicu

-

270

e:

„1.500 Sf Ioan din ocşani

E

800
.

.:

960 Sf. Ioan
500
„50
1.000
270
„>
270
1.050

300 Comana
1.260 Dealul
350 Nucetul

.

1.050 Mihaiti-Vodă

Sf. Gheorghe cu metoșele
Cotroceni '
- |
|
Văcăresci
|
|
Plumbuita
|
Znagorul
a
SE. Spiridon vechiii

1.650 Mărginenii 750 Mislea

390 Valea
390 Râncăciova

:

650 Radu-Vodă,. .
"2.500
1.300
990
270
1.050
200

28.

taleri

21.000 Mitropolia cu metoşele ei..
7.000
- Episcopia Buzăi
-

1.400 Episcopiă Argeş.

acâstaa se face îm-

anzrisite saii și sparte,

ş6se sute cincă- deci, într 'acostași

poruncim să se facă împlinire, iiar foile ce

sati

făcut mai "nainte

chip

să rămâe
|

neenerghisite,
Gr.

Ghica, Barbu

Văcărescu,

Constantin

Negre.

1822

Pebruar 28.

.
|

150.

|
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la oteârmuirea

Valahiei.

Prea sfinţia ta Archiereule Troados,

vechilulo al sfintei Mitropolii, Ioan

Postelnicel, Epistatul mănăstirei sfintului Spiridon Noii, ne făcu
arătare, că pentru
banii ce este îndatoratăi acâstă mănăstire a da la Vistierie pentru
întâmpinarea

cheltuelilor oştirilor împărăteşci, ne-având alt mijloc, se îndator6
ză prin zapisul

ce-l vădum,

de aceea ca un

lucrn

trebaincios

prea

sfinţia ta după

orinduială

să adovereză acest zapis, ca să pâtă număra împrumutătorul
banii din arătatul
zapis.—1822, Martid 28 i).
“
Mihalache Manu, Constantin Negre, Grigore Fomani
tis.

O parte din veniturile Mitropoliei şi a Episc
opiilor se trămeteau
în secret la Braşov la adresa emigraţilor arhie
rei. Aceştia nevoind să
asculte

de chiamarea

Paşa ordonă
teri de bani.

-

lui Silistra-Valezi

otcârmuirei
In 16

Mai

Valahiei,

de

a se

reintorce

la scaune,

ca să inceteze cu asemenea

1822.

trămi-

1) Patru “cărți la Patru judeţe Muscel, Argeș
, Dâmboviţa și Ilfov pentru banii
ce sunt
îndatorate

,

i

De la

a da

oteârmuirea

Valahiei
Dumnâvâstră Boierilor ispravnici ot
sud..... încă de la 20 ale trecutei
-“luni a lui Martie sai scris dumnâvos
tră, pentru banii.ce sunt îndatorate
mănăstirile prin hotirîri domnesci și prin
zapiselo egumenilor legate a răspunde
“în yreme de năprasnică bâlă la Casa
privigherei, la Cutia milosteniei, vi s'aii
poruncit, ca cu mumbaşir fără de
zăbabă săi împliniţă şi să'i trămiteți
la cinstita Dvornicie a obscirilur, după
aici
care vădendu-se din cartea dumnâros
lenevire se cuvenea a vă trimite
tră
mumbaşir cu treapăd, dar aum
se trecu cu
vederea, însă vă poruncim, ca făr
de alt cuvînt de prelungire, să împli
niți negreşit banii de la egumeni şi săi
trămiteţi la Drornicia, obstirilor cum
în grab, căci făcând întărdiere
mai
vi se va. trămite dumnevâstră mumb
aşir cu
g&reii ireapăd şi vă veţi socoti de
nedestoinici de dregătoria co vi
s'aă ineredinţat.—1822, April 23,
”

AVihalache Manu,

Constantin Negrea,

Grigorie Romanitis.

+

e

De la Otcârmuirea Valahiei, cătr
e părintele arhierei, Apamia,
o
năstavnicul sfintei mâinăstirt
Câmpu-lung. Piind-că mănăstirea acesta este
legată prin contract şi prin hotă
n6scă întărită, ca să dea pe toi
rire domanul taleri 2500

, cară bani în vreme neliniştită
sunt rînduiţi a se da la Casa,
priv
„avut. lipsă și trebuinţ ă Cutia milostenigherei, iar în vreme de sănătate când aii
ie! şi într'acâstă vreme fiin
sebire lipsa şi trebuinţa săracilo
d mai cu deor și celor lipsiți i acelor cădu
ți în ticăloşii din
întâmplările vremei, a căror
nădejde de a'și ine viaţa avâ
nd-o în numai în
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Otcârmuirea comunică acest ordin vechilului mitropoliei Troados
şi mai cu semă i se ordonă, ca să oprâscă pe Vlasie purtătorul de
grijăal Episcopiei Argeş, de a mai

trămite

asemenea ajutoruri

lui Ilarion, refugiat şi dinsul în Ardâl.
De

la oteârmuirea

de bani

.
Valahiei.

Prea sfinţia ta părinte arhieroule: Troados vechilule al sfintei mitropolii,
şciut este prea, sfinţiei tale că din porunca împărătâscă proa înălţatul Silistra
“Valezi aii orînduit veniturile sfintei mitropolii i ale câte trele episcopii spre
puţinul ajutor ce li se face de la Cutia milosteniei şi Cutia neavând stare și
putere a le întâmpina mângâere la acâstă di a sfintelor paşti, s'aii găsit cu cale
ca boerii ce sunt orînduiți pe acâstă mOnăstire pentru anul trecut, cari nu s'aii
dat să'i dea la Cutia milosteniei ; ci dar primind acâstă poruncă făr de câtuși
de puţină prelungire, în trei-patru dile să gătoşci banii negreşit cu ori-ce mijloc
vei şei și săi dai la dumnâlor boerii ispravnică, de unde să cei adeverinţă de
teslimat și cu acestă carte i cu adeverinţa ca vei lua ţi se va ţinea în s6mă ;
ci dar să nu facă într'alt chip a aduce trâba la prelungire, căci va veni mumbașir
cu ereii treapăd.
|
N
Grigorie Ghica, Barbu Văcărescu, Mihalache Manu, Constantin Negre,

Scarlat Grădiştinu, Scarlat Mihălescu.

Asemenea cărţi s'aii făcut şi la mănăstirile de mai jos:
La sfinţia sa arhiereul Laodichias, năstavnic monăstirei D6lul, pentru taleză
3.000.
|
|
La David, vechil Znagovului pentru taleri 3.000.
„La vechilul mănăstirei Vieroșul pentu taleri "1.000.
|

La egumen Cotmăn6nu metohul Coziei, pentru taleri 350 din taleri 1200
ce este mănăstirea Coziei,
Cod.

”

98 pag. 223.
.

De

la Otcârmuirea

Valahiei

Preă sfinţia ta părinte arhiereule Troados, vechilule al sfintei mitropolii,
fiind-că după întocmirea ce în urmă s'au făcut prin f6ie iscălită de egumeni la
cisla ajutorinţei ce s'aii pus a da mănăstirile, după care s'aii dat poruncă a se
pune în faptă, iar cisla dintâi să râmâie fără de energhie la care cisla este pusă
şi mănăstirea sfîntului Ioan din Focșani a da taleri 1.500 în mănăstirea Băbeniă “taleri 240, iar acum am luat însciințare de la dumn6lor boerii ispravnici
al judeţului, trămiţendu-ne şi răvașele de plată iscălitede prea sfinţia ta, că după
cisla dintâi care aii rămas jos s'aii luat de la mănăstirea sf. Joan taleri 1997

şi de [a monastirea Băbeni taleri 527. bani 90, pentru care poruncim ca banii

co S'aii luat mai mult peste cea-ce se arată mai sus că sunt puse a da,să se
dea negreşit la dumuflui Banu Grigorie Ghica, că săi trămiţă înapoi şi sfinta,
mitropolie de va pricinui că i'aii dat la Vistirie, îi va ţinea în s6mă din ceea-ce
Me
are să dea la Vistirie.—. 1822 Martie 21.

' Grigoria

Ghica,

Cond. 9% pag. 227,

Barbu
:

Văcărescu. Mihalache Manu,
,

O. Negre, -

,

E
*
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a se stringe în trebuinţa oștirilor împărătesci şi cu acâstă hotărire, ca nimeni
din purtătorii de grije și: vechili ai acestor case să nu îndrăsnscă a trămite
pintr'ascuns în Braşov cel mai mic lucru, din “vechilii acestor eparhii către
obrazele lor; cu mare -dojană și strașnică poruncă ni se deto de către cei mai

mari, cum că s'aii însciințat că necontenit se trămit prin taină ajutâre din veniturile acestor case, mai vîrtos la episcopia Argeş s'aii arătat într'adins trămis

cu cerere și luare din veniturile acelor case şi le-aii trecut în Brașov pentru
care _era să dea de mare primejdie de se punea în mână acela ce aiîi venit
pentru acest fel de oprite luări; de aceca scriem sfinției tale, că la acestă epis» „copie Argeșului este părintele Vlasio purtător de grije; săi dai strașnică poruncă
ca să caute trebile cu orinduială și să stringă veniturile în trebuința oștirilor
împărătesci, depărtând. prin straşnică poruncă a sfinţiei tale pe cei co so ror
afla acolo şi vor fi urmând â se amestecala treburile şi iraturile Episcopiei;
asemenea să dai poruncă a se păzi orinduiala acesta, fără do câtuși de puţină
strămutare, căci urmându-se împotrivă. însuși prea sfinția ta vei da răspuns
pentru unii ca aceia, cari âmblă împotriva poruncilor împărătesei şi a prea -

înălţatului. Silistra-Valezi. — 1822 Mai 16.
Mihalache
- Manu, Constantin Negrea, Romanitis.
Cod. 99 pag. 267

-

.

:

Banii şcolelor se mai percep

nu

pentru şcoli care sunt

întrebuinţeză

unele sumi

De: la oteârmuirea

"Apamia,

de la unele

inchise.

.

.

—.

mănăstiri, dar de sigur

Prin pitace

de la otcârmuire

din banii scâlelor la alte scopuri.

Valahiei către prea sfinția sa părintele

năstavniicul sfintei monastiri Câmpu-lung.

se

!)

arhierei

„
» Am văgut răspunsul ce ne faci: de la 7 ale aceştii luni
la cartea ocârmuirei ce ţi s'aii trămes do la 30 ale trecutului Martie,
pentru banii ce este
mOnăstirea legată a da pe fieş-care an, la care şi răspun
dem că pricinuirile şi
îndreptările ce arăţi n'aii loc, de vreme ce acele întâmp
lări -aii' fost de obşte
şi toţi năstavnicii aii răspuns legăturile și alte ajutorințe,
precum şi chiar pentru acâstă mănăstire cinstite de o cer” cu prostichiii fiindu-le
ce are. Ci fiind-că dintm'aceşti bani se împărtăşesc familii cunoscute veniturile
scăpătate, cari sunt
lipsiţi și de hrana -vieţoi, la care urmeză să te filotim
iseşci pentru pomenirea
fericiţilor ctitori şi să te împărtiișoşei şi prea sfinția
ta de acostă facere de
„ bine; trămite dar banii -deplin, fără zăbavă, precum eşti legat
prin zapis, ca să
nu fie otcârmuirea silită a da monastirea la alt obraz,
și nu'ţi vă rămânea cuvînt
„— 1822 April. 23.
A
a
i

AMihalache Manu,

Constantin Aegre,

Grigorie Romanitis.

In împrejurările prin care trecea țâra
era imposibil

reinoirea

de
hris6ve de miluire pentru mănăstiri şi biserici.
Singurul act de asei

1) 1822 Martie 7. Sali

Hout pitac către vechilul Mitropoliei ca să dea
arhimandritului Grigorie ajutorul săii” pe luna
lui Februar şi Martie
câ
i
200 pe lună din venitul ședlelor.
b
|
ii
câ taleri
Conă. 96 pag, 223
N

a

ISTORIA ROMÂNILOR

153

menea' nulură este un pitac din27 April 1822 de la Oicârmuirea Valahiei

către. vameşul Carvasaralei, ca să plătâscă 100 de taleri mila bisedin

domnesci

ricei

curtea

”

veche. 3)

Nici schimbări multe de egumeni nu aflăm în peri6da acesta de
timp, de la Ianuarie 1821 până la sosirea lui Grigorie Ghica Vodă. Dăm
puţinele câte le-am aflat şi anume pentru mânăstirea Saagov,
Vieroşul din Muscel şi pentru Sfintu Gheorghe Noi.

in anexe
pentru

In April

1822

în înţelegere

caută,

unia

din creditorii

negreşit

cu

fostului

mai marii

Turci, să

fie

Nectarie
plătiţi

din

mitropoliei. Troados refusă, intemeindu-se pe hotărirea curelativă la zapisele aulicesci ;. oteârmuirea Valahiei aprobă

veniturile
noscută

refuz.

“asemenea

a

2)

o.

1) Cod. 96 pag. 252.
2) De
Cu

mitropolit

acestă

alăturată

la oteârmuirea

Valahiei

anatora aprea sfiinţiei sale arhiereului 'Troados vechiul

sfintei mitrapolii, înfăţişându-âe înaintea n6stră jăluitorul Andonache Dorentis .
“și făcând cercetare, ne-am pliroforisit, că jăluitorul cere o. datorie cu care aii
împrumutat pa prea sfinţia sa, proin mitropolitul Nictarie, în vremea când se
atla mitropolit, pentru care datorii ale prea sfinției sale-proin mitropolitul fiindu-ne şciut, că la l6tul 1819 Maiii 1,când aii eşit din mitropolie şi s'aii făcut
alt mitropolit, prin hotărîre obștâscă întărită de Domn s'aii apărat mitropolia
de acele datorii, rămâina îndatorat chiar prea sfinţia sa proin mitropolitul a'şi
plăti datoriile sale, și acum nefiind aici nici prea sfinţia sa proin mitropolitul
cel ce este dator, nici prea sfinția sa halea mitropolitul, rămâne să fie jăluitorul
învăiuitor până se va linişti vremea și vor veni prea sfinţia lor mitropoliţii
şi atunci arătându-se cu zapisul ce cere datoria acâsta, ce urmare se va face
pentru alte asemenea datorii, -se va face şi pentru acâsta. 1822, Aprilie 23
Mihalache Manu. Constantin Negre, Grigore Romanii.
Cod. 101, fila 36.

De la Epitropia sfintei mitropolii a Ungrovlahiei, către Dumndlui vel Logofetul..
In dos jăluitorul Antonio Lorentis, arătându-se înaintene cu acâstă jalbă
acost
a sa, am luat pliroforie de cererea ce face, pentru care şi facem arătarea că
Domn
ui
reposatul
hrisovul
prin
bani
de
fel
acest
unor
plăţii
a
fel de madea
acele datorii
Alecsandru Vodă Suţul s'aii dezrobit sfânta mitropolie, rămâind ca
dumitale
precum
Nictarie,
ul
mitropolit
proin
sa
sfinţia
să se plăts-ă de către prea
bani,
acestor
ea
răspunder
cu
îndatorat
fi
pot
nu
unul
eii
aceea
De
este sciut.
acâstă
face
+a
jăluitorul
ci
vreme,
mai vârtos tocmai acum şi la o acest fel de
în dreptăţile
cerere la prea sfinţia sa unde se află, și după șoiiaţele de atunci,
rămăşiţurile
plăti
a
:
ie
plirecsus
acâstă
eii
neavând
răspuns,
da
şi
va
ce. va avea

altor mitropoliți. — 1822, Aprilie 15.
Al Ungrovlahiei epitrop T'roados.
Cod.

101

fila 36.

+
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Nesiguranţa în care erăi mai cu s6mă femeile de a merge noptea
pe strădi, din causa oştenilor turci şi pentru ca nici bărbaţii să nu
lipsescă de la paza caselor lor in timpul nopţei, octărmuirea se vede
silită a ordona Mitropoliei, la 12 Martie 1822, ca «sfintele rugăciuni
ale deniilor, care sunt intr'acâstă săptămâna cea mare a patimelor» să nu se facă n&ptea, ci îndată după săvârşirea vecerniei «fiind-că nu
pote norodul într'acestăvre me a lipsi din casele lor noptea alară».
7

"De la octârmuirea

Valahiei.

Prea sfinția ta arhiereule 'Troados, vechilule

|

al sfintei- Jitropolii,

fiind-că

se apropie sfintele rugăciuni ale deniilor, carele sunt și într'acâstă soptămână,
cât şi în “săptămâna cea mare a patimilor să dai prea sfinţia ta poruncă atât

la bisericile de prin târg, cât Şi la preoţii mabatalelor, ca deniile să se facă îndată dupe săvîrşirea vecerniei, care se obicinuesce la 9 câsuri din qi, iar să nu
intre în vremea nopţei, fiind:că nu pâte norodul întractstă vrems a lipsi din
casele lor n6ptea afară. — 1822 Martie 12.
Grigorie Ghica, Barbu Văcărescu, Mihalache Manu !).

7

„Şcoli şi cultură publică.

De şcoli şi de cultură publică nu încape vorbă pe timpul r&s-meriţei. Ambele. focare culturale din Bucuresci şi Iaşi sunt stinse
- momentan,

iar putinii

scriitori sunt

răsleţiţi în ţeră

şi peste

fruntarii.

Naum martor contimponan al evenimentilor represintă de alt-mintrelea
acest timp şi „ca prosator şi ca po.t. Apelurile lui în prosă şi mai cu
s6mă în versuri la unirea taturor pentru salvarea patriei, sunt demne de
t6tă atenţiunea istoricului. Cităm: «Tânguir ea ţărei Valachiei asupra ja:
_ fului şi darăpănărei ce i-ai făcut streinii, tâlhari greci», Rugăciunea Patriei, «Sfătuirea Patriei către fiii săi» în care ea, Patria impută fiilor ei că:
<Nici

limba

Voi.nici

cum

mea

„”

ce

vă

cresce

.

..

*

|

-

n'o învăţaţi»...

- Câştigul moral a fost mare, ori cât de puţini vor fi audit acea mar. silieză a e lui Naum în care el strigă :
|
«Români ticăloşi. și vrednici
Până când aşia nemernici
Să trăiţi şi chinuiţi ?
Nu vă deşteptaţi odată ?

1) Cod. 98, 327.

|.

!

i
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Vai de voi! o să periţi!
Nu simțiți ce otrăvită
Şi de tot nesuferită

o

E robia pentru voi?
«Frati. români, acum e vreme

,

De păgâni a nu ne teme,
Săriţi, săriți să scăpăm

N

Şi puind crucea nainte
Toţi cu ast-fel de cuvinte
Să facem un jurămînt!

Paris, Mumuleanu va asocia în curând şi el lira lui la acea a lui
Naum,. pe "când în' Moldova Beldiman va scrie nemuritorul săi poem
batjocoritor fanarioţilor «jalnica tragodie».
incetarea Domnisi lui Al. N.-Suţu înceteză de sigur şi representaţiunile de piese în limbe străine de la teatrul Domniței Ralu Caragea
Cu

„(din Str. Fontânei, la cişmeua roşie). In privința acestui teatru este de
- >

comitet
reniarcat actul prin care Domnitorul stabilesce o specie de
insărcinat cu censura pieselor ce se represintai, ca sa nu atingă bunele
moravuri, dar mai ales să nu fie contra guvernului »,

Aprâpe

tâtă

activitatea

|

-

Mai
de

lui Alex: N. Suţul,

acelaş
natura

resmeriţei

de

la

„Administraţiunea.

Ce administraţiane mai putea,

mârtea

în timpul

la imprimări de manifeste.

1821 se mărginesce

!

tipografică

—
fi aceea de la Ianuarie 1821 —după

până la intrarea

Turcilor în Bucuresci în ,

de la începutul lui Iunie 1821 aflăm certe acte
«după
administrativă: Câte-va rinduiri de Vătafi de plaiu,
an?

Numai

de plaiii, Gheorghe
porunca lui Kehaia-Bei ?). O declaraţiune a vătafului
din 25 Iulie 4821.
Gh. Munteanu, că va fi cu blândețe printre lăcuitori,
proprie a domniei lui Al.
1) Am adus acest act important la cap. “istoriei
N. Suţul.
i Manolache Cuţarida
z Aşa este rinluirea lui biv vel polcov. de Seimon
,
1821.
Iulie
23
în
ca Vătat de plaiul Câmpinei,
ispravnicii otisud
cartea Oleârmuirei Valahiie din 27 Iulie, către
“Gu
Mihalache Manu,
ţi
(semna
da
Cuţari
Prahova, se vestesce numirea de Vătat a lui
Teldjin, din 28
plaiul
la
Vătaf:
de.
numire
Altă
,
U. Negro și Alex. Nenciulescu)

Galaţi.
Țulie 1821.- Cod. Originale la Bibl. Urechiă din

-
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XV. A. URECIILĂ

In Februar. 1822 se iinduesc noi vătali la plaiuri şi Caimacamiă” scrii la ispravnici următbrea carte deschisă:
Porunci pe la județele

cu plaiuri,

însă șiple.

Dumnâvâstră boierilor ispravnici ot sud. . . ... facem dumnâvâstră în
scire, că vătașii de plaiii ce s'ait orinduit acum noi, s'aii legat cu strășnicioa
şi cu zapise a nu face cât de puţin jafuri și năpăstuiri lăcuitorilor, dând și che-

zăşie, că vor păzi coprinderea ponturilor din cartea de vătăşie co i s'aii dat acum
întocmai, ci dar să
ce i s'aii dat acum,
şi să aveţi îngrijire
gătura sa, iar când

chiămaţi pe vătaful să-i cereţi cartea vătăşiei şi ponturile
pe care citindu-le cu inţelegere, să i le daţi iarăși înapoi
și neadormită “privighore de păzesce vătaful întocmai leîl veţi pricepe cu cât de puţin abătut în urmări de jafuri

şi nedreptăţi, nu numai să nu'l îngăduiţi, ci fără do zăbavă să no însciințaţi,
că ne. urmărindu-o acâsta, să sciți că şi. dumnabvâstră pentru
- neîngrijiro veţi
cădea la învinoriăţire, ca şi vătaful, și de primire să avem însciințare.— 1822,

Pevruar 22.

o

Grigorie

Ghica,

Barbu

o

Văcărescu,

|

Mihalache

Manu,

Constantin

Negre.

Cod. 95, pag. 321.

Marii vornici având a primi un avact lunar de la Vâtafii de plaiuri,
cunoscut sub numele de slujba Vorniciei, Otcdârmuirea găsesce cu cale
ca Vornicul să numescă direct şi pe Vătafii din judeţele transoltene.
Acâstă

numire

in 8 Martie

către

1822

de vătafi

se

face

cunoscută

Caimacamului

prin actul următoriă:

-

!
>
De la oicârmuirea Valahiei
Dumniluă biv vel Cămărașul Costache Samurcas,

„Dia

porunca Măriei Sale Luminatului Hagi

Craiovei,

Caimacamul

Ahmed Paşa,

Craiovei.

înseiințăm Dum.

u6talo, că vătăşiile plaiurilor dintracele 5 judeţe s'aă dat în alegerea Dumnilui

vel Vornicu de ţirade sus, după vechiul obiceiii, după care poruncă i după niza-

mul ce s'aii dat și aică în 12 judeţe s'aii făcut cărți de vătăşie, unde s'uii
trecut
în -carte la fieş-care plaiul şi. avaetul ce s'aii întocmit a da la: Dumnâlui
vel
Vornic în fieș-care lună; i s'aii dat și ponturi ce sunt obicinuite
a se da împreună cu cartea Dvorniciei, ce se dă în judeţe, ca să scie şi
vătatul să urmeze
cu slujba Dvorniciei în plaiii ce estea sa întocmai și așa ati
rinduit Damnlui |
Vornicul, vătaşi pe cei mai jos arătaţi, cari vătaşi ati dat
şi zapise cu che:
zășie aici la Otcârmuire, după care zapise se trămite și Dumnât
alo copie, ca să
regi legătura lor, a fi sciută; deosebit S'aii îndatorat toți
vătașii spre a li se
da şi de către Dumndta povățuirile cele cuviinciâse și apoi
să mârgă în plaiii;

ci dar să aibi Dumnâta îngrijire în tâtă vremea

de _urmâză și păzesc

rătaşii
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plaiurilor coprinderea ponturilor.co li s'ati dat şi. legătura zapiselor ce aii dat
cu chezășii, iar care se vor dovedi cu urmări împotrivă, nu numai să se oprescă
de acele porniri rele, ci să ne şi însciinţeze, ca să i se facă pedâpsa şi să se.
orînduiască altul.—1822, Martie 8.
Grigorie Ghica, Bar bu Văcărescu, Constantin Negre !).

Continuă a fi mai mult de cât ori când plaga satelor din plaiuri
Vătaful. Satele reclamă. .
In 97 Mai 1892 Otcârmuirea Valahiei trămite9o nouă car te deschisă

către

“abusurile

Ispravnici în județele
acestor luneționari.

cărora

desaprobând
|
-

plaiuri,

suni

-

1. Aumele

vătașilor

Gheorghe, Logolst Botea la Cozia sud Vâlcea.
.
Costache, Logofăt Piersici6nu, la Hurez sud Vâlcea
'tudorachi, Logofăt, la Novaci sud Gorj.
la Vâlcea sud Gorj.
|
Cod. %

pag

222.

„+
i

Vornicioi. în 1821]22.:

Eacii avaeturile

Avaetuvile

A

Dumnilor

veliților

Vornic

cum s'aii pus în cărți.

taleri

150 plaiul- Râmnicu, sud Slam-Râmnic.
zu
|
300 Slănicu
300 Pârscor | sua Buzăii
400 Plaiul despre Buzăii sud Saac.
600 'Telâjănu
750 Plaiul Câmpinei sud Prahova.
200

- 300 Ialomiţa
300
00.
- 150
- - 800
300

Argeşi
Loviscea
Cozia
7
Hurezul

.
ce

| sud Dâmbobiţa.
ice şi Câneni
ȘI
|
sud Vâlcea.

sud

|

|

Novaoii

Cod)

XCVIIT, Ri pag 18

321.
-

-

-

Argeş.

|
“Ia

|

|

|

,

-

4

sud Gorj. 300 Vulcanul].
150 Plaiul Muntelui sud Mehedinţi

-

N

|!

Dâmboviţa .

nu

ce'i dice şi
Cloşanii
|

|

-

:

sait

i

acestea

cărți

făcut acum:

Sati făcut și aces| tea a doua di.

=
4
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De la otcârmuirea

-

URECHIA
.

Valahiei

cătră

Dumnelor -boerii îspravniciot sud.

Am luat însciinţar
că lăcuitorii
ea. plaâiurilor dintr'acest judeţ aii ajuns la
prâstă stare şi dărăpănpare, încă unii dintr'ânșii s'aii şi strămutat din locul lor
risipindu-se prin alte sate şi locuri ascunse, care acâsta cercotându-o ne-am
pliroforisit că nu curge din altă, fără numai din pricina Vătașilor de plai, că
se orînduesc din Gmeni. străini, cari nesciind starea și puterea satelor, ci pentru

al lor enteres în parte silindu-se, lasă la o parte a lui datorie cea d'intâiii îngrijire ce se cuvine a avea ca să âmble printre lăcuitori cu cuvinte blânde şi
pe cok neputincioşi

săi mângâe,

să pue

şi de la sine pentru

unii cei vede că-

duţi la desnădăjduire, ca cu încetul să'și ia al săi, ci cu sălbăticie şi neomenie

arătându-se în împlinirile datoriilor lor, lăevitorilor cerându-le cu urabă și al
lor enteres mai cu asupră căutându-l, din care. pricină, se face şi derăpănare
„satelor, nesocotind nici puind în gând, că plaiurile sunt legate de grumazul
lor
şi spargerea satelor, este învinovăţire de morte; dar și Dumnevâstră
isprarnicilor nu sunteţi la mai puţină învinovăţire, când nu veți priveghi
a urmirile

vătaşilor, să zăticniți răul cu mijlâcele ce se cuvine și la noputinț
ă să se ico-_
nomisâscă și să se ajute și cu scăgămînturi ; do aceea dar cu hotiirire
stai lipsit

vătașii ce aii fost până acum dintr'amândouă plaiurile
și alegând din pămâateni Gmeni sciuţi şi cercaţi în slujbe, am orinduit
la plaiul Teleajenului pe
Moise Polcovnicu i la plaiul despre Buzăii pe Mârzea
Medelniceru, pe al cărora
nume iată că se trimiseră și cărţi de vătăşii; ci dar
îndată ce le veți primi
“Să-i chiămaţi pe aceştia co se orînduese vameși şi măcar de
nu vor vrea să
primâ6scă 4 se

încărca

cu

vătășiile,

Dumnâvâstră

săi

faceţi

a

primi

negreșit,
dându-le poruncă, ca îndată să încunjure tâte satele,
să mângâe pe lăcuitori și
să dea chezăşuire că vor aduna pe toţi lăcuitorii cei strămu
tați la locurile lor

și la grabnicile

cereri să împrumute

plaiul cum

ai urmat

și alte dăți

şi cum
urmâză aceia, cari , voese şi se silesc a ţinea plaiuri
le în stare bună, dându-le
bune

nădejăii că Slujba le

va fi cunoscută și vor avea bune răsplătiri când
se
„Ya audi că plaiurile. s'aii întregit și petrec bine
lăcuitorii, carele nu are să îe
Superat cu
alte

dări

decât

numai

avaetul

Dumnâlui

Vorn

icul .de țârii de jos,
„cât se coprinde în cartea vătășiei să'1 dea
și avaetul cărței ce este obicinuit,
sar nu mai mult, şi de urmare că ați
pus nizamul acesta, în faptă să avem
însciinţare.
MN
* Mihalache Manu, Consluntin. Negre
a. Romanet.
1829, Mai 27).
Cod. 96, pag. 376, |
ii
ÎI

0

II

.

l. Poruncace s'a făcut la jalba licuitoril
or ot plaiul Teleajenului
din. sul Saac pentru Mihalache vătaful
plaiului ce i-ai asuprit.
De la otcârmuirea Valahiei

albă =0Hi

.

N

X

ecuitorii din

Ă

plaiul Teleajenului sud Saac, după
plângerea ce prin
Jalbă aii făcut către slăvirea sa Hagi
Ahmed Paşa asupra lui Mihalache ce
acum
Y
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"O mtervenire a lăcuitorilor din plaiul Câmpinii în favârea unui
vătaf (rara avis) cinstit şi blând, găsim, din Mai 1822. Oteârmuirea
„0

ţine în seamă!).

pat

|

_

|
noua poliţie a Capitalei, de care
cu grei în 1821, din causă că

Eforia Astinomiei,
aiurea, funcţionâză

|
ne-am

ocu-.

lefile

func- |

ţionarilor ei nu tură plătite decât până la Octombrie 1820.
bruare

1821,

«Caimacamii

țărei

ramânesci»

că nu are

al acelei Etorii, declară,

r&spundenăd

la un raport

să-i dee fond

de unde

In 17 Fe-.
de bani,

„se află xătaf de plaiii într'acest judeţ, că pe de o parte s'ar fi năpăstuind întru
tâte de ciitre numitul, iar -pede alta nică nu li se dă vre-un ajutor la păsurilo ce aii precum li se da. de către ceă-l-alţi vătași, dintr'a căruia rea urmare
ce se pârtă către ei s'aii spart şi plaiul îngreuindu-se şi cu dajdia acelor fugari; cu tâte că se poruncesce ca făr'de zăbavă să se scâță pirâtul vătat și
să so orînduiască altul în locul lui, dar spre descoperirea adevărului orînduim
pe Costache Logofătul, ca să mârgă acolo în plaiii, unde prin ajutorul dumnâlor
boerilor

ispravnici

ai judeţului

să cerceteze

jăluitorilor

arstarea

câte

şi ori

jafuri vor dovedi că ati :cercat jăluitorii lBcuitori de către pirâtu! vătaf, apucându'l orînduitul mumbașir cu strâmtâre, săi despăgubescă întru tâte și apoi
se da
de urmarea ce întru tâte va face, să ne aducă curată plirotorie, spre a

„1822 Maiii 14.
cărar de odihnă lăcuitorilor. Aihalache Manu, Constantin Negre, Scarlat Grădișteanu vel Vornic.
Cond.

56,

paz.

.

251.

N

1) De la otcârmuirea

Sa

văgut cererea ce facoți printr'acâstă

Valahiei

jalbă, că vătaful Constantin cel

aveţi acum vătaf la plaiul Câmpinei prin , chezăşia Șetrarului Grigorie, fiind
se oriînpământen, carele se -află cu bună orînduială, să nu se scâţă nică să
care .
pentru
;
vâstră
cererea
rei
Otcârmui
este
duiască altul în locu'i, primită dar

cu priporuncim şi dumnâvâstră boerilor ispravnică ai judeţului, să fiți târte

bună orînduială, fără
vighere şi luare aminte, ca purtându:-se numitul vătaf cu
fiind chezaș tot Şetrarul :
“a face. câtuși de puţină nedreptate, saii jat plaiului şi
Dumnâlui fratelui
Grigorio şi s6 va mulțămi și plaiul de dânsul, prin scirea
iar nepurtându-se
schimbe,
se
nu
să
vel Vornic, răspunqând hotăritul havaet,
tră :boerilor
dumnâvâs
atât
atunci
cu bună orînduială, precum mai sus gicem,
rei, ca
Otcârmui
scire
de
ispravnică, cât şi voi jăluitorilor, să fiți datori a da
altulîn
că
să se orînduias
corcetându-se şi dovedindu-şe vinovat, să se seâță, şi

Jfihalache Manu,

Cond,

1822 Maiii 25.

i

locul lui.

96 pag.

274.

Constantin Negre. Romanitis.
”

|

-
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VA,

până când va veni Domnul

URECHIĂ

în scaun,

totuşi p ntru ca

să nu se dee

zăticnire şi necurmare la cercetarea boalelor politiei, ce până acum
se

sevârşia” printracâstă . Casă,

care

este

un

lucru

din

cele trebuin-

ci6se, dicem că numirea Astinomiei să se prefacă şi să r&mână
răşi Casa de privighere, precum ai fost mai nainte»
In consequenţă

epistaţii de

se desfiinţeză

oraş, rămânând

ia-

numzi

6menii ce se pot plăti cu .5000 taleri subvenţiune de la Mânăstirea
Bistriţa. Eforii Astinomiei Barbu Văcărescu şi Gr. Romanilis ceruseră,
în 97 Ianuarie

1821,

să se oblige

şi alte 3 mânăstiri : “Tismana, Cozia

şi Câmpu-lung a da şi ele câte 5000 taleri "pe an Astinomiei, de re ce
ele fusese altă dată consacrate intreţinerai spitalului de la Dudesci.
Căimăcămia

nu

aprobă cererea şi reduce budgetul Astinomiei, redeve-

nită Casă de privighere, la subvenţiunea de la Bistriţa.
Budgetele, ne “arată că acestă instituţiune a incetat de a mai
avea 'atribuţiuni poliţienesci.
Simbriile Casei privigherei
150 taleri Casierul.
-'60
>
Un logofătal Case.
100
>»
Doftorul.
100
60
75.
25

25
25

-

2
Doi arnăuţi trebuincioși ai Casei.
>
Paznici de la lăzăreturile ot Văcărești i Colentina.
» * Cheltuiala bisericei de la spitalul Dudeștilor, însă :
>»
Preotul.
_

>.

Cântărețul.
Unt-de-lemn,

Ă
făclii şi tămâe !).

1. Noi Oaimacamii

-

țerei rumâmnesci

Cinstiţilor Dumnbvstră fraţilor boeri cefori ai Astinomiei, am vădut arătarea
ce
ce
ce
să

faceţi Dumnăvâstră, pentru starea A.stinomiei, cum
aii avut Casa, numai până la sfîrșitul lui Decembrie
s'aii aflat în slujbă și cum că epistaţii și coi-l-alţi
li se răspunqă lefile şi să se afle și de acum înainte

că isprăvindu-se capitalul
ş'aiă plătit lefile Gmenilor
6moni fac strigare, ca ori
slujind, ori să fie slobogi |

ăşi caute alt mijloc de chiverniseală, cerând Dumnâvâstră răspuns de urmare.
La care r&spundem Dumnâvâstră, că de a se crindui vre-un irat aceștii Case cu.

care să se pâtă ținea Astinomia cu șciință și cheltuelile

ce aii avut până acum, -

de o camdată mijloc nu este, până când va veni Domn în scaun. Dari iarăşi 'pentru
ca să nu se dea zăticnire şi neurmare la cercetarea b6lelor politiei, ce până acum

Si

ISTORIA, ROMÂNILOR

184

După ce județele de la munte fură curăţite de ateristi, ispravnicii
- se s&vârşia printracâstă Casă, care este un lucru din cele tzebuineiâse, dicem ca
numirea Astinomioi' să se prefacă şi să rămâe iarăși Casa de privighere precum
aii fost

mai

nainte,

de aceea

Dumnbvâstră

veţi

lipsi pe epistaţii

ce s'aii aflat

până acum și veţi avea în lucrare numai pe Gmenii ce se însemnâză mai „jos,
cari şi maj nainte de întocmirea Astinoiniei s'aiă aflat într acâstă slujbă, urmându-li-se răspunderea lefilor de la dintâiii de Ianuarie a următorului 16t, precum
se arată şi să se iconomis6scă curgerea, aceștol cheltueli a Casei privigherei cu!
acei taleri 5000 ce fi ica, Casa de la monăstirea Bistriţa și cu cel-l-alt puţin ce
mai are. Casa, și pentru ceea co nu se va ajunge, în vreme curiinci6să se va.
„face

chibzuirea

în curgere

cea trebuinci6să,

iar pentra cheltuelile Astinomioi. ce s'aii urm at

de nouă luni, de la trecutul April și până la sfârșitul Lui Decembre,

să așterneţi Dumnevostră socoteli curate şi dimpreună cu deosebită înşciinţare să

le aduceți ca să se încheie.— 1821 Pevruar 17.
Jitropolit, Grigorie Brâncovinu, Constantin Creţulescu, Grigorie
" Ietrate” Creţulescu, Dumitrache Racoviţă, Grigorie Băleanu, Mihalache

Grigorie Filipescu, Iordache Slătineanu.
Cod.

99 fila 104 verso.

Către
,

Ghica,
Manu,

Dumnilor

cinstiții boieri otcârmuitori ai ţereă rumânestă,
de la Bforia Astinomiei.-

Sciut esto Dumnâvdstră, că la trecuta lună a lui Aprilie, când s'aii întocmit,

Astinomia, prin obştâsca anafora a Dumndlor boierilor și cu întărire domntscă,
după trebuința ce aii fost de lefi a se răspunde

celor ce eraii a se afla în slujbă, .

ni S'aii dat poruncă în scris, ca să plătim pe fieș-care lună câte taleri trei mii,
după care urmând noi am avut în slujbă pe toţi Gmenii cei trebuincioși și li
S'aii răspuns deplin lefile pe tâtă luna, dar fiind-că la: trecuta lună a lui Noombrie se isprăvise capitalul Casei, am fost ficut atunci anafora către răposatul
întru fericire Domnia sa Suţu Vodă, cerând ca să se orînduiașcă de unde se va
chibzui venitul cel trebuincios, spre a se putea ţinea fiinţa Astinomiei, sail să
avem poruncă de urmare.
|
Pe care anafora o alăturăm a se vedea şi de către Dumnbvostră, dar zăbovindu-se răspunsul, saă întîmplat și b6lă Mărie Sale şi așa nu am luat nică .
o poruncă. Epistaţii ce se află în slujbă, după cererea ce aii făcut a li se da
simbria lor, aflându-se mai ales 6meni săraci şi însărcinaţi cu case grele, am
fost siliți a lua bani cu împrumutare şi ale plăti, căci Astinomia alt venit nu
are decât numai taleri 5000 ce sunt orinduiţi a lua pe an de la mănăstirea
Bistriţa, -cară şi aceia în patru câştiuri iar nu odată, Și, măcar că noi puseserăm în cuget, ca să tătem simbriile epistaţilor, după ce am văqut lungimea, bâlei
Tor, UL, —u

n
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numiţi de către Otcârmuirea
lor. La Câmpu-lung continuă

din Bucuresci, reluară administraţiunea
vechiul judeţ al pirgarilor cu giudele în

„Măriei Sale lui Vodă și după ce am vidut că Casa mijloc nu are de a le plăti
şi să rămâe
nu am

numai

îndrăznit

Casa de privighere, după cum

s'aii aflat şi mal nainte, dar

să o facem, sciind că întocmirea acâsta

saii- alcătuit cu anafora

obștâscă şi cu întărire domnâscă, fără decât am chibzuit, ca să mai ținem trâba,
întru a sa ființă cum vom putea, până se vă îndrepta Măria Sa Vodă, şi atunci

dându-se anatoraua şi făcându-se cunoscută starea trebii, să se dea hotărîrea
întrun chip, precum se va găsi cu cuviință de către Măria Sa. De aceea acum
facem cunoscut Dumnâvâstră, că epistaţii toţi se află în slujbă până în ceasul
acesta, dar simbriiic 1i Sati răspuns numa până la sfârşitul trecutului Decembre,
şi cerem povăţuirea Dumnbvâstră în ce chip să urmăm : să 71 mai avem în slujbă

după cum stâii urmat până acum, saii să le dăm drumul și să .rămâe Casa de

privigohere precum ati fost? şi de va fi voinţa Dumnâvostză, ca să "i mai avem
în slujbă, să ni se' arăte de unde avem a lua banii cei trebuincioși pentru răs-

punderea lefilor, căci 6menii fac strigare, ca ori simbriilo să li se răspundă

şi

să slujâscă, ori să se slobâdă, ca să mârgă a'şi căuta alt mijloc de chivernis6lă ;

iar pe lângă acestea tâte adăogăm şi din parte-ne « dice, că spitalul Dudeştilor
ce este, supus sub ingrijirea aceștii Case, la 16t 1796, când s'aii zidit şi S'aii întocmit de către răposatul întru fericire Măria Sa Aloxandru Vodă Moruz, prin

hrisovul ce s'aii făcut atunci,

între alte venituri

ce stati oriaduit i-ati dat și

trei monastiri adecă Tismana din sud Gorj, Cozia din sud Vâlcea şi Câmpu-lung

din sud Muscel, ca să lo aibă pentru întîmpinarea cheltuelilor sale, care monăstiri măcar. că în vremea armiei rusesci, cu sfat de obşte al prea sfinției lor
arhiereii ţării. şi al Dunmealor boierilor s'aii luat de la' spital şi s'aii dat aiurea

„dar avem şciinţă, că în cartea ce vaii făcut atunci de la Comitet pentru depărtarea lor de la spital, dice: acest cuvânt, că când va veni vromea ca săi aibă

spitalul trebuință de cheltueli, mănăstirile să nu se mai dea iarăşi înapoi la
spital de vreme ce cu sfat de obște stai luat odată şi s'aii dat la alte locuri,
făr'de cât. cu sinistora câte trele să ajute la acea trebuință. Int”acea şeiință
răzimându-ne, dicem, că de se va bine chibzui de către Dumnâvâstză pentru ca

să nu se stingă ființa Astinomiei,
care socotim că este de trebninţă

a se afla

în lucrare, pentru pricinile care le arătăm în anaforaua cea, grecească, să se îndatoreze acele trei mănastiri a-ne da ajutor pe fie-care.an cu câte taleri 5000,

cari fac taleri, 15,000și cu taleri 5000 ce di mănăstirea Bistriţa, prin iconomia

ce nădăjduim a face, să pâtă ţinea ființa Astimoniei cu epistaţi şi cei-l-alți
6meni
ce i-aii avut până acum, și ori în ce chip să avem răspuns de urmare
; și către

acâsta, să fie porunca Dumn6vâstră, a ni
Aprilie întâi

și până

la sfârșitul

se încheia socotâla pe 9 luni, de la

lui” Decembrie

16t 1820, fiind neîncheiat ca

N
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La 21 April 1802 Otcârmuirea rindui epistat la oraşul Câmpu(Muscel) pre un Dumitrache Uriianu)).
Numirea ispravnicilor se făcu prin alegerea Paşei din Bucurescl.

«Bacşişul». sub ori-ce formă, “mai mult

decât ori când jucă rol mare

-1m aceste numiri, cari nu se fâcură în vedere cu nevoile judeţelor, ci
cu câstigul ce putea să dobândescă Seraskierul ostirei turcesci şi cei

din jurul lui. Orăşenii din Slatina (014) îîşi permit, în Mai 1821, să ceră
de la Oicârmuire să li se dâe pre “vechiul zapciu, pre care'l găseaii
mai de tr6bă.... Otcârmuirea scrie ispravnicilor de Olt, să reprimendeze
veclamanţii :
'*Dumnâvâstră boierilor Ispravnici ot sud Olt, dintracâstă jalbă ce aii dat către
luminația sa Paşa jăluitorii. acestia ce se văd iscăliți, din oraşul Slatinei, veţi
lua îndestulă pliroforie de cele ce aii jăluit, pentru care, din porunca Luminăţiei
Sale, scriem dumnâvâstră, ca chiămându'i înainte-vă şi cetindu-le acâstă poruncă
a nâstră, să le-dați a înţelege să se astimpere do acest fel-de cereri, căutânduŞI fioş-care de tr6ba sa, că vor pătimi nevoie, căci nu pot şei ei mai bine de
cât Luminiăţia sa Paşa, cari din amândoi. zabiţii ai acestui judeţ este mai bun
şi care este mai răii ? adecă. cel de mai nainte sati cel de acum? și ac6sta nu este
a lor datorio să”! algă, ci Luminăţia Sa, ca un Seraschier ostirilor ce este, pe cine
voiesce orînduesce şi ei “urmâză cu toţii să fie supuși al primi; pentru care a
Lor înţelegere şi părăsire de acest fel de urmare şi cerere, va avea otcârmuirea
răspuns de la dumnâvâstră, spre a sei ce ar&tare să facă Duminiiei sale Casei. —
1822 Mai 27.
|
(Goa. xovI pag. 275),
Ss

Dacă

MM halache

oana,

Constantin

Negr ea,

Romante,

“

în timp

de pace

şi liniste bandele de hoți

cutreerai jude-

ţele, ce nu era de temut de la ele în urma resmerifei abia răpusă?
Şi nu era de ajuns, că bande de hoţi se lormaii în ţâră, mai năvălia, aci şi de peste munţi, din Ardel.
nu numai prădaii în ţâra rumânescă,

Aceste cete de hoţi din: Ardeal
ci şi ţin6u calea la toţi câţi de

acolo, căutat să se întârcă în ţeră, la casele lor, după indemnul Otcârsă se raqi venitul și cheltuiala, co s'aii uroiat în curgerea , acoştii vremi, să ni
se răspundă şi banii ce trec cheltuiala mai mult: dimpreună cu dobânda lor, care
se va arăta în perilipsis ce aveam a da, fiind luaţi cu împrumutare, — "1821
Ianuar 27.

Barbu

1) Vei
Al. N. Suțul

-

”

Văcărescu,

Grigorie Domanitis.

cartea în Cod. XCVIII pag. 332. Este copiată după
la anul 1820 (Vegi acelaşi, codice f6ia 208),

.

|

i

.

i

cartea dată de
|

464

AF.

A, ORECHIĂ.

muirei şi a Paşei şi-i jăfuiai, de nu mai cuteza nimeni să apuce de la
Braşov ori Sibiii calea spre ţera rumânâscă 1). .

Contra bândelor de hoţi, Otcârmuirea luă măsurile posibile, dar
ce puteaea face contră acelor serhatliă, cari năvăleai prin satele din
vecinătatea Dunărei şi le jăfuiai de zaherele, vite etc..? — Am adus
deja acte relative la asemenea făptuiri şi reclamaţiunile umilite ale
otcârmuirei, mai eles către «Prea luminatul şi făcătorul de bine Ilacă
Paşa Muhafizul

Giurgiului»

din 1821,

Paşa Silistra Valezi, din 11 Aagust

Iulie 16, şi către

Mehmet

CAP. XIII.
Iutervenirea Rusiei.

Intre

In urma

din Constantinopol
sentantul

A
rusâscă la Constantinopole incepe

acestea acţiunea

energică.

a

Administraţiunea Moldovei sab Vogoride. —Intorrenţiunea

Europei,
mai

Şelim

1821.

uciderei

patriarhului

şi din întrâga Turcie,

lui. Alexanaru

I, comunică

grecesc

baronul

Porţei

|
a deveni

şi a atâtor greci.

Strogonofi,

repre-

nota sea din 18 Iulie 1821.

Prin acestă notă Strogonoit face istoricul mişcărei şi a sfătuirilor amicale ce la timp Rusia a dat Turciei. Strogonofit vede că se intinde în
Turcia o proscripţiune generală, care cuprinde.pe toţi creştinii și că

„legea creştină sufere sângerâse batjocuri şi că este de nepomenit faptul
uciderei patriarhului în biserică, oficiind în qi de mare sărbătâre creştină. Rusia nu se aştepta la aşa ceva, mai ales in Moldova şi în Valahia, al cărora norod «n'a contenit a da otcârmuirei turcesci», semnele
nevinovăţiei

şi a credinţei: sale.

„*

1) Către cânstita chesaro-crăiască

Aghenţie.

Din alăturata notă ce aii trămis Dumnâiui Caimacamul Craiovei,va lua destulă
pliroforie cinstita, chesaro-crăiască Aghenţie, de hoţiile şi alte fapte rele ce aii
început a face în părţile locului nisce hoţi armaţi ce aii.eşit din ţinutul Sibiului.
Pentru care şi noi cu drept poftim pe cinstita chesaro-crăiască Aghenţie, să bine
voiască a face ac6sta cunoscut unde se cuvine, ca de acolo să se dea straşnice
porunci pe la tâte satele Austriacesci a ss curma acsst r&i, ne .mai fiind volnică
a eşi în ţâra Valahiei, cacă unii ca aceia nu numai că fac multe feluri de răutăţi,
ci
încă sunt şi îndărătnică cu totul color. ce voiesc a aşi din ț6ra nemţâscă în
„pământul lor. — 1822, Iulie 5.
.
-

Mihalache

Cod. 95, pag, 82.

Manu,

Grigorie Romanitis.

[i

”
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după

socotința Rusiei

spre

a miutui cele două Principaturi de strenii cari ar fi tulburat linistea
din lăuntru, dar puterea armelor uneltită fiind cu înţelepciune putea

Să fi avut un sfirşit folositoriu, care ar fi trebuit să fie pus în lucrare
sub protecţia unei otcârmairi indreptătore şi pravilei, cum şi a trataturilor cari alcătuesc dreptul obştesc al acestor principaturi, nu pe temeiul fanatizmului, nu spre a îndestula patimile invechite. Cu mare
părere de răi au v&dut Curtea Rusiei, că punerile înainte asupra

acestei pricini
otcârmuirea

mai

fost

turcâscă

nici de cum

sâmănă

întocmite de către

a nu băga

sema, că este de

linisti turburările.

Poîtă, că
trebuință

a

|

Strogonoifl se referă la tratatul de la. Cuciuc-Cainargi. şi după ce
insistă mult 'asupră ucider ei patriarhului, cu care faptă Turcii ai batjocorit întrâga Europă crestină, declară, că Europa nu pâte sta privitore nemişcată la stingerea neamului crestinesc şi la insultele aduse

religiunei sale şi nu

pâte îngădui

ca un

stat să

amenințe a tulbura

pacea pentru menţinerea căreia ea a făcut atâtea sacrificii.In mâna
Rusiei

ar sta să

demonstreze

nargi şi de la Bucuresci,

Porţei

care îi dati

pe temeiul

tratatelor de la

dreptul a protege

Cai-

crestinii din

t6tă Turcia europenă, dar împăratul: condescendent, pentru Turcia, se
mărginesce a-i aminti ultimele servicii ce i- ai făcut Rusia. Cu acest
scop îi recomaudă măsurile de luat pentru indreptarea situaţiunei.
Probeze Turcia că este în stare de a schimba sistema actuală, care!
nu permite guvernelor europene să considere Tuvcia ca un stat cult;
«Biseridile stricate şi prădate să fie îndată iarăşi în bună stare, pentru
a servi la sânta lor vinduială. Inalta Pârtă să intârcă legei cr estinesci
pronomiele vechi ale ei, garantându-i respectul pe: viitor. Cu acest!

mijloc Turcia! va potoli în Europa indignarea pentru uciderea patriarhului

de Constantinopole

şi de

batjocurile ce

ai. urmat

«Pârta pe lângă acestea 'să facă o deosebire între
l&cuitorii

paşnici,

lăsând

în liniste pe grecii supuşi

mOr tea „lui.

tulburători Şi

şi! cari se vor su-!

pune întrun termen hotărit; să se linistâscă principătele Valahia şi
“Moldova,

unde

să caute a aşeda iarăşi rinduiala pe temelii statornice.

Cu aceste condițiuni Rusia va rămâne bine cu Porta. Dacă însă Porta

"ar: urma -alt-fel şi ar ar&ta
=

prin acesta că
Ă

urmăresce

un plan otărit,
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contrarii în vedere, cu care ea îşi iea tote vremurile şi pentru care
Domnul Strogonoft Pau adus deja «punerile-înainte» ale stăpânului săi,

atunci n'ar rămâne Impăratului decât să recunâscă
în stare de vrăjmăşie pe faţă împotriva lumei

că

Pârta s'a pus

crestinescişi deci

că

ea, Rusia, este datâre să protâgă pre greci, «cari se r&sboesc pentru
a scăpa de perire fiinţa lor, căci
la voia unui orb fanatism.
Strogonofi

termină nota

n'ar putea să lase pe frați după lege,

sa dând

Porţei

termen

de S$

dile,

ca să

răspundă categoric la cererile Rusiei. Decă Porta se va arăta impotrivitâre, Strogonoff are ordine să abandone Constantinopolea cu toți
impiegatii ambasadei rusesci.
|

La acest ultimatum r&spunde Porta,
pecta

tratatele

şi mai

ales

cele

că este în sistema ci dea res-

cu iubita

Curte

a Rusiei, dar

ea de-

clară» că toţi cei care fiind pedepsiţi după ivirea zurbalicului (grecesc)
şi. între ei Patriarcul grec, şi alţi arhierei n'aii suferit decât pedepsa

ce li s'aii cuvenit şi că defăimările întâmplate la unele biserici grecesci ai, fost decât neorînduelile pricinuite de netrebnicii din prostul înorod. Porta adaugă alcătuirile, apelurile la arme în oraşe, şi
| înarmarea, obştescă a nămului musulmani, mai fost, decât măsuri ne
apărate spre tinerea bunei orânduelă din lăuntru, şi nu privesce întru
nimic puterile prietenestă. deosebitele stări a Raelii nevinovate.
Povăţuirile date șefului Armici trimesă de înalta „Portă în Valahia. şi Moldavia, nu avea altă direcţie, decât a aduce la drepta cunoscinţă, pe zurbagii, şi a curăţi aceste ţări de că. — Că mai departe Porta
matii avut nici cum cu geiul de a schimba rânduelele cele odată aşedate,
nici de a pricinui vre-o strămutare privilegiurilor de care se îndulcese pomenitele provinţii.
Că, îndată ce liniştea se va restabili, adecă când tchari ii, care s'aii,
„vit în țările acesie se vor isgoni de: istov de acolo, când în sferşit

Domnul Moldaviei Mihail Suţu şi cei lipiţi luă, cari ati fugit cu el pre-

cum şi acei -din vendători câţi ai puiut să fugă în pămentuile Rusiei
şi a Austriei, vor fi estrădaţi toți stăpânirei Turcesci, sai
măcar pe
faţă pedepsiți acolo unde vor fiapucat a se adăposti, în
ființa ofiţerilor,
Inalta Poriă, mai gice “Vizirul, se va îndeletmici
îndată cu orânduirea

Voivoţiilor şi va avea cea mai mare îngrijire a se păzi
tocmelele cele
-

-
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veclă, şi a se apăra privileghiurile amenloror ţărilor ca şi mai ma“îmte,. — «Insă pomenitul Lilciul, prietenul nostru, abătendu-se în potriva tuturor” aşteptărilor şi fără nici o pricină din cărarea bunei cuviințe, astupându-şi urechea la arătările cele drepte şi curate ale Inaltei
Porţi, şi pricinuind cuvinte slave, şi împotriva obiceiurilor păzite de
“ambasadori, ai arătat nemulţămirea sa asupra purțării stăpânirii şi hotărit a să, trage la Buiucdere, ai oprit pe Dragomaniă săi de d mai avea
cominicaţie cu Porta, şi aşa ati rupt tote relațiunile. Aşa dar măcar cu
poruncele cele în chip de notă, ce ministru Rusiei ai primit după ivirea

N

acestor

intimplări, nu

sunt intemeiate decât pre informaţiunile

ce

după cum se pare puţin îndepărtate de adevăr el le au infăţişat la
Curtea sa.
Bunele cugetări, insăşi curăţenia purtărilor Înaltei Porţi în ase-

rr

menea împrejurări, precum şi în tâte altele, in epoca “nouă sau veche,
nu sunt mai puţin curate de cum e s6rele în amiadă-di; ele sunt

apreciate de representanţii tuturor puterilor” Europei şi cunoscute de
tâtă

lumea.

şi ati curmat
“nici

cum

Fiind

deci că Eleiul prietenul nostru s'au tras la Buiucdere

relaţiunile, şi fiind mai ales că in potriva datoriilor sale

n'aui dat răspunsul

cerut de Inalta Pârtă

la o depeşă

scrisă

prin-Reis Efendi, la inceputul turburărilor, către Excelenţa Sa Ministrul pricinilor străine în Rusia, Inalta Portă a trebuit numai de cât
să facă cunoscui de-a dreptul şi fără mijlocire curţei Rusesci cele mai
de pe urmă ale sale cugetări ce se ating de pricinile şi de : actuala
Inălcugetare deplin întemeiată pe adevăr şi pe dreptate. După acesta

țimea Sa Marele Vezir a scris pe larg Excelenței sale Ministrului statului

cerut a se da
curţii Rusiei, cu data 27 Ramazan şi iată cum răspunsul
intrecut cu
de Inalta Pârtă la curtea rusescă in vreme de opt qile, ai
nostru Elciul.
15 până la 20 dile termenul pus prin Portă prietenului
pentru a cere un
Dar fiind-că Elciul a infățişal o notă ex-officio, anume

pricinuitor de
răspuns, roi il dăm prin presenta: Intâi, nemul Grecesc.
atâtea

neorândueli, turburări

şi: răzvrătiri

se află a

fi din: moşi,

stră-.

de astă-di a lost”
_moşi supuşi şi birniei Inaltei Porţi, care până in diua
cuvine a face către
priinciosă acestui nem cu coverşire preste cât i se
nemului şi Grecii de
supuşi. Arhiereii mai vertos cari sunt căpeteniile

pentru păzirea
ja Fanariu, se indulciaii de. cele mai mari privilegiuri, atât
'
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ponturilor celor
ințele lor. Nici
care

să atingă

ale religiunei,
intr'o- vreme

A. URECALĂ

precum

şi

stăpânirea

nu

intru obiceiurile Şi lOcusa

amestecat

în pricinile

religiunea lor ; nici odată n' at violentat sloboda lucrare

a credinţii lor, nici s'au atins de bisericile lor, şi încă de câte ori vre-obiserică a lor ardea saii se răsipea, li se da voie, după cererea lor, de
a 0 întocmi sati de a o înnoi, întru cât legea mohameticâscă iartă, şi cu
tâte acestea nerecunoscători ei-de acâstă milă a cerului, s'aii înduplecat îndemnului unui

Duh satanicesc,

rădicând

stâgul

zorbalâcului

asupra stăpânirei Inaltei Porţi, ocrotitârea lor cea blândă. Inalta Portă
însă depururea cu mărire de suflet şi milostivire, calități care ei sunt
naturale, aii ales a alerga la măsurile rostite de îndurare, că s'a grăbit a trămite îndată la: „Patriarhul, Buiuraldiul cuprindâend slătuire
priinci6să;

aceste

sfaturi

ajungend

la

şciinţa

Elciului

Rusiei,

le-a

aprobat şi ati luat şi c6pii. Adevăratul motiv ce avea trămiterea scrisorii mai sus pomenită la Patriarhul, era spre a-l îndatori, căci Patriarhul

este

şeful

naţiei. greceşci

şi puterea. cea

dunovnicescă,

aşa

putea să-i aducă întru ascultare, să: împărţescă în tote părţile blăstămuri, spre a-i aduce la cunoşcinţă şi a-şi mântui însuşi al săi nem,
înnăduşind fără agitaţiuni şi fără vuet, încă din germene zurbalăcul
care manifesta raelele. cele rătăcite, atât in capitală, precum şi
într alte părţi ale împărăției ; dar cu totul dimpotrivă Patriarhul, şeful
cel vedut al nemului săii, era întraceeaş vreme şi şef tainic al complotului, cea mai mare parte a raelilor ce lăcuesc în părţile unde
el
a publicat.

blăstămurile

sale,

în loc de

a rămâne

supuşi credincioşi,

a prevestit de tote pre cei cu zurbalâcul. Pentru acâsta
intre altele la Calavrita, târguşor al Moreii, care este locul unde s'a născut
acest
Patriarh, raelele ai fost cei dintâi a se ridica, a'tăia
mulţime de
musulmani şi a pricinui mii de grozăvii. Inalta Portă a
luat incredințare, că Patriarhul a fost--părtaş complotului şi că zurbalâcul
raelii
din Calavrita era a sa. lucrare. Insăşi mărturisirea
a unor supuşi

„din nemul Grecesc, ce aii rămas credincioşi la Qatoriile lor, ati
confirmat

pe Pâriă

în hotărîrea „sa. Drept

aceia - fieşce

care

stăpânire are

dreptate de a opri şi-a pedepsi fără milostivire
pe neşce. asemenea
făcători de rele, spre a păzi buna orinduial
ă în statuile sale, şi
între norodul săi, Și mai ales în materie: de r&svrălir
e şi de zurba7

o

—
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„lăcuri, nu trebue, neapărat, să facă deosebire, nici de religiune, nici
de aşedământuri, nici de stare inaltă, sai prâstă. Pentru: acesta Inalta. Portă indată ce s'a incredinţat de vinovăția
Patriarhului şi a tovarăşilor s6i, ai scos pe cel dintâi şi pentru ca să nu
r&mâe acest post vacant, i-ati dat un succecor. Aşa dară desbrăcându-l

|

- pe Patriarh de darul săi, şi lăsându-l prost preot, ai făcut să sufere
pedepsa tăierii capului, spre pildă, fără a avea in considerare timpul şi
ora osindirii sale. Elciul dice că timpul şi-locul acestei osindiri treca o defăimare mai înainte cugetată impotriva religiei,
este cu totul fără temei. Nici odată Porta n'a avut
cugetare; acestă interpretare neapărat greşită, nici o pu-

bue a se socoti
acestă afirmare
o asemenea
tere

prietină

n'au făcut; o asemenea

idee n'a trecut prin gândul nimă-

nuj, fie în împărăție, fie afară din impărăţie. In sfârşit tot după cum
tractatul de la. Cainargi întemeiază cu adevărat că religiunea creştin6scă trebue să fie ocrotită, chiar de n'ar fi nici de cum intemeiată
“ printr'acest

tractat ocrotirea „creştinilor

nevinovaţi

supuşi

ai

Inaltei

Porţi, tot-deauna le-ar fi dat dupe vechile îndatoriri ale sfintei legi
- Mahomedaniceşti, dovadă este că Grecii care nu saă amestecat nici -

decum în zorbalâc sunt in 'cea mai mare liniştire şi siguranţă. In
sferşit- analele Irmpărăţiei Otomaniceşti oferă alte casuri de Patriarhi,
cari- ai suferit pedepsatăierii capului după pravilele Impărăţii, şi n'ar
_fi de trebuință să căutăm acesta în istoriile altor ţări, cu tâte acestea
face luare aminte, “că Inaltei Porţi nu-i este nici de
nu-i fără cuventa

negunoscut, că sub Petru I Ţarul Rusiei, Patriarhul

cum

a fost dat

morţi pentru vinovăția în care s'au aflat, şi că însuşi inț”acâstă întâmplare s'a şi rădicat de istov tr&pta Patriarhescă din acâstă Imp&vălie. Acestă urmare fiind cunoscută in Istoria Rusiei, este de mirat,
că un ministru aşa precum este Elciul, cărui nimic nu-i scapă a nu
sci,

să nu

o cunbscă. Drept acâsta

o asemenea

pildă

în Impărăţia Ru-

siei găsindu-se nu e indoială, că de-acum inainte nu se va mai face atâta
larmă

în

acâstă

afacere.

Afirmarea că Inalta Pârtă

răsipescă "Bisericile, este cu totul fără temeiii:

a poruncii

un numai

să se

mulţime

de

piserică stati ca şi maj nainte în 'Ţarigrad şi în Impărăţia Otomanicsscă,
şi fiişce care n6m severşesce într'insele ale credinţei lor, fără: să fie

vre

unul supărat, dar încă când vre-o biserică şe

răsipeşce, asupra
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cererii raelii, stăpânirea, cercetând
în lucrare

după

bunele

rindueli,

.

pravila Mahometanicescă şi puind

şi părinteşcilor

ingrijiri,

de care

ea.

este depururea însufleţită pentră credincioşii supuşi, le acordă voiea;
după cum este de obşte şciut de a întocmi, sai a zidi din noi pe:
acelaş plan, in sfirşit cu. mare: părere de r&i Inalta Poiţă se vede
silită a lua mă&suni, a aresta, a pedepsi şi a supune pe indărătnicii supuşi
cari sai rădicat, atât pe mare cât şi pe uscat, in tâtă intinderea Impărăţiei Otomaniceşti. Insă în cât zurbalâcul şi indărătnicia, care până
acum

a făcut

atâta

sporire

vu urma

a se inmulţişi creşce

dia di în

di,—cum pOle să se ceră de la Inalta Pârtă de a desarma, de a schimba
sistema ce ea urmâzt?—Inalta Pârtă şcie şi nu se indoeşce, că proiectul
rescâlei
tote

al

Grecilor are

acestea. Porta

nici

de
de

scop
cum

a

provoca

nu

s'a

un

zorbalâc

desbrăcat

de acea

şi îndurare, care tot- d'auna a avuto către.supuşii săi.
Ea nici de cum nu s'a abătut din drumul blândeţei
rărei ; In

sfârşit

ea n'a

contenit

dea

ocroti, ca

şi

obştesc,

cu

milostivire

şi al indu-

maj _nainte,

pe

acei

câţi nu s'au arătat aderenţi aj r&svrătirilor. Porta a bătut şi a sfărâmat
numai pe acei câţi ai rădicat stâgul zorbalâcului, Ea şia dis: Zorbalâcul Grecilor fiind obştesc, purtarea rea către ci trebue să fieca
şi către toţi. Nui îndoială însă, că dacă o urmare de asemenea să
intâmplă
.

|

într”o altă-impărăţie, în loc dea se purta cu atâta măsurare
Şi blândeţe, sabia r&splătirei ar fi cădut: asupra tuturor. de
obşte.

Inalta Pârtă vesteşce

nite

sunt

aeve aşa

precum

din noii, că fieşce care din pricinile pomeea

le-a

intăţişat în informaţiunile

oflicit, din început şi până astă-di, şi că Elciu

greşit punct de vedere.

i

sale

ex

le-a judecat subt un

In întâinirile şi voroavele care a urmat asupra acestor pricini,
cu miniştri unor puteri prietene,. Porta în curăţenie le-ai dat
expli- .

caţiuni

asupra deosebitelor pricini de. care este vorba şi fieşte care
din aceşti miniştri insuileţit de un spirit. conciliant; ait adeverit
, că
acâstă intâmplare dreptă era în partea Inaltei Porţi: Nici
unul din ei

n'a pomenit cuvintele necuviinci6se, care prietenul
nostru Elciul şi
le-au permis, adecă, că aceste m&suri atacă legea
creştinâscă şi nemul
lui Mesia,

ci mărtniisesc

din

potrivă, că Inalta

Pârtă este silită de

lucra aşa, şi că ea se portă cu: dreptate, ea ne-a
dato

a .

nouă dovadă a

4
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bunei

voințe

AN

a dreptăţei -şi a curățeniei;

curtea Rusiei,

cu tote acestea, de şi Elciul a recurs la nisce aşa explicaţiuni şi a
avut o asemenea
purtars,, Inalta Pârtă însă socotind pe curtea Rusiei vecina sa,
mente nu sunt

ca o prietină curată şi priinci6să, şi a cărui .sentila indoială, ea crede că buna înțelegere păzită între
inălţimea sa, şi impărătesca sa mărire a tâtă Rusia va fi în veci urmată, şi că Husia îi va da o ureche priinciosă la tâlmăcirile şi lămuririle oficial repeţite de atâtea ori pentra aceleşi pricini. Cât pentru

Țerile Valahiei şi Moldaviei, dorința Inaliei Porţi se îngrijeşce de a le
mdntui şi a le curăţi de făcători de . rele ce să află acolo, pentru ca
să-şi întemeeze odihnă, şi liniştea şi măcar că armele Otomanicesci
trimese în aceste două ţări aii isgonit cu ajutorul lui Dumnedeii, pe zorvaggii ce s'ati găsit acolo, aceste ţări nu sunt cu tâte dicestea încă de
istov mântuite de dânşii.
In puterea, tractatulai, Inalta Portă a cer ut mumă decăt, ca de
maă

Suţu

Mihail

Domnul : Moldovei, trădătorul

nainte

cu tovarăşii luă

şi câţi sunt ca el, cari aii fugit, să fie dați şi întorși la stăpânire. Dară

Elciul a arătat întruna: prin notele sale mai nainte. înfăţişate, la care .
încă, ma avut răspuns, că curtea Rusiei prin o-urmare de mărime de.
suflet a luat pe aceşti fugari sub protecția sa; însă între puterea trac-

“ taturilor, şi tocmelele

care

o stăpânire

privesc

oră alta,

sunt una, şi

mărimea de suflet personală este alta. Niminea nu ignoră, că o stăpânire nu pâte a lucra acea ce "i place şi să numoscă faptă mărime
altă
de suflet, şi să violeze toecmelele unui tractut .ce ait încheiat cu
Cea

stăpânire.

tractatul şi
adevărată,

mai

bună. faptă de mărime

cu scumpețate
care

pote

spre

intemeierea

bunii

de Inalta

rindueli

alora

cea mai

ot

o pulere.

Extrădarea - fugarilor este socotită
neapărat

Ac6sta este

“de a-l păzi.

să dobândescă

de sullelt este de a implini

Portă | ca

un punet

care

este mo-

şi a liniştei,

spiritele bpiruitorilor
tivul sirguinţelor sala, turburarea care. inlărită
unor aşa .
Musulmani este pricinuită numai din fuga şi neextrădarea

Pârtă hrănesce în
' Smen!. Aceste pricini adaog mânia dreptă, ce Inalta:
transfugi se vor
potriva nemului Grecesc. Din potrivă _dâcă aceşti

va învăța şi va
extrăda, după tractaturi, de acestă pilaă” “mîntuitâre
va orindui, îndată
povăţui pe Domnii , cei noi pe cari i-va numi, şi-i

4%
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ce va fi siguripsită despre acâsta. Dar în cât transfugii. vor
starea lor de astă-di, şi în cât discreditul va urma a îi acelaşi,
Portă va fi silită a întârdia alegerea şi vinduirea Domnilor,
du-se să se ocârmuiască ţările de Căimăcami ce X-a şi numit,

sta în
Inalta
făcânşi.a se

ocroti lăcuitoriă şi norodul de agalele ce are rinduiţi acolo. Dar Curtea
Rusiei preferind a linişti discreditul. şi neodihna a unui nm mare,
decât a urma un soii de protecţiune la 5 saii 10 6meni: fugari, va
confirma

acesta

dându-i

Inaltei Porţi

in ochii

a totă Europa, “adere-

rind râvna şi scrupulositatea sa spre a păzi tractatul ; ast-fel gloria
sa va' dobândi o nouă strălucire intre puterile păzitore cu credinţă de

_tocmelele lor, şi ea va adeveri printr'acesta curăţenia sentimentelor sale
cele. pacinice şi prieteneşci. Inalta Pârtă desăverşit

încredinţată atunci

asupra purtării cei viitore a Domnitoriloi, se va ocupa cu numireaşi
rinduirea

lor.

dreptăţei

şi a adevărului, de o parte dreptele cereri, şi displăcerile

In sfărşit

dâcă

cele cu cuvent.ale Inaltei Porţi,

in vederea

lumii

in

cumpăna

atât în pricina transfugilor, pe

pentru purtarea ce arată de cât-va timp Elciul,
textele cele

ar pune

cât şi

şi. de altă parte pre-

răi

întemeiate, ce aces! ministru a pus înainte; de sigur
că mar găsi cuvinte de a mustra pe Inalta Portă şi totă nedreptatea
ar cădea asupra Elciului. Aşa dar pentru a mal .presenta şi acum
adevărata stare a “lucrurilor, se vă trămite acestă notă Flciului prietenul nostru».
_

Explicaţiunile date de Turcia nu justifica de sigur purtarea aşti-rilor turceşci din Principate şi administraţiunea Caimacamului

Vogoride

(lin Moldova, trista jucărie in mânile lui Chihaia-Bey. La ce se reduce
acesta administraţiune a ţ&rei in anul 1821—1892> In Biserică, la o erezie canonică. Sub cuvint că Gherasim Lpiscopul
de. Homan

nu voiesce să se intârcă în scaun, emigrat fiind în Bucovina

Caimacamul Vogoride, autorisat de Chihaia-Bey, declară destituit
Episcopul Gherasim şi hotărăsce a ridica-la scaunul episcopal
de Roman
pe iermonahul "Meletie, lăsat de Ghenadie conducător afacerilor
eparhiei in

lipsa

sa.

Cum

nu

era în țeră nimenea,

care

să

facă

ntăcar si-

mulacru de alegere şi cum nu se găsea, nici un prelat, care
să consacre
după canâne pe noul Episcop, Caimacamul Vogoride
trămite pe Meletie
la Târnova în Bulgaria, şi acolo fu ehirotonit Episcop
de Roman de către

-
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trei arhierei greci, în contra can6nelor, care”i opria-de a se amesteca la

facerile unei jurisdicţiuni

Dbiserisesci din ţeră străină. Noul

Episcopne

canonic Meletie, administră forte scurt timp eparhia Romanului, căci cu
venirea în ţtră a Domnului român Ioniţă Sturdza şi cu reîntârcerea
Mitropolitului Veniamin, încă în 1822, Meletie nu numai că fu isgonit
din scaunul episcopal, dar şi argosit din arhierie şi mult persecutat de.
Gherasim, care 'şi va relua scaunul, precum la timp vom vedea.
Inutil de a ne intreba, in timpul administraţiunei Caimacamalui
Vogoride despre ' mersul vre-unui ram : şcoli, cultură publică, justiţie,
comerț,

vernului,

cdilitate etc.,

înstalat

cu

etc.. Singura ocupaţiune

Vogoride,

şi preocupaţiune

fu dea se satisface

cu prisosință

cereri'e şefilor oşrirei turcesci, pe când

pe de altă parte,

cu

împedica

atât mai

puţin

Vogorire

nu

puteau

a gu-

tote

acei şefi şi

ianicerii

turci de a

prăda, de a jăfui, ba încă de a necinsti femei şi fele, fără nici o sfiială
şi încă şi mai mult: de a ucide Moldoveni nevinovaţi. Biserica care
altă dată era cetatea în care închinătorii îşi ascundeau averile în timp
de grea cumpănă, nu mai este respectată. Se sparg de către turci bise-

ricile, unde bănuesc că s'aă concentrat ceva averi, pe când cele mai.
importante mânăstiri din eră sunt intrebuințate de armată pentru scopurile şi necesităţile sale.
Cu perirea ultimelor şiruri de volintiri, la Secul, cu prădarea de.
,
turci

a acestei

mănăstiri,

nu

se

termină

şi jăfuirea

ţ&rei.

Monăstiri

care nu puteaii fi acuzate, că ai servit de azil eteriştilor, ca la Slatina, şi

mai

ales Varaticul, Agapia, Risca.... incă fură jăfuite de turci. Dar. in

Iaşi.? Dar. ce vorbim

foc

când la

de Mănăstiri?

'Tureii

ca să pâtă

o par te, când la alta a Capitalei- Moldovei

prăda,

dădeau

şi profitaă de-

spaimă şi. de confusiune, cu să jătuiască casele 6menilor. Mai groznice fură jaturile şi incendiile la evacuarea or aşului de către ianicerii
şi manafii turci 1,
Şi ca şi când jalurile nu erai suficiente, turcii îşi permitea de a

opri până şi toaca şi clopetele de a suna pe la biserici 2)
„_Neisbutirea

negoţiaţiunelor

între

Strogonoff

şi

Pârtă,

făcea

pe

1) Veqi Istoria Mitropoliei pas. 207.
2) Veqi serisârea de la 26. Decembre 1821 adresată din Iaşi Mitropolitului
Veniamin, în Istoria Mitropoliei Mo!dovei pag. 194.
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corespondentele Monitorului Oficial frances de la 16 Iulie. 1821, se scrie
din

Constantinopole:

De

vr'o

cinci-şese

dile orizontul

politic s 'a po-

somorit din noi. Baronul Strogonoff a întrerupt comunicaţiunile lui cu

- Pârta, plecând răpede la ţeră». Nota sus analizată, Turcia a trebuit s'o
fi trămis
pe altă cale, direct Imp&ratului Alexandru 1).
Acelaşi

«Moniteur

Universel»

(No.

200)

mai

publică-în

19 Iulie,

o corespondeuţă din Viena, după care acolo lumease aştepta la declarare de ră&sboii între Rusia şi Turcia. La Constantinopole se crede,
că Strogonof! a- şi dat, ordine snpuşilor ruşi, să'şi pună în siguranţă
avutul şi persânele lor. Strogonoit şi el se retrăsese, cum vădurăm
mai sus la Buiuc-dere, unde Pârta îl pusă sub priveghere, să nu fugă,
veghind şi asupra actelor şi efectelor Ambasadorului, la palatul Ambasadei 'rusesci.
!
Asemenea sciri din Constantinopole primite la Viena, Imp&ratul
ținu

sfat, in

urma

căruia,

se sporiră

trupele

austriace

de pe

frunta-“

riile Principatelor și ale Turciei. Răsboiul e privit la Viena neevitabil
intre. Poită şi Rusia. Austria voia insă, să se evite acest răsboiii. Imperatorele
puteri.

ei propune

deci

iar de

De altă parte şi Anglia

a face pe mediatorele între acele două

se

însărcină

ca mediatore,

sprijinită de

Rusia,

intre Portă şi Grecia rebelă.
Ă
- Retragerea lui Sirogonoff de la Pera. la Buiucdere,

țiunea unui bastiment

rusesc,

sub

protec-

pus de Rusia ia disposiţiunea lui şi ca-

rele abordasă acolo, în faţa locuinţei Elciului rusesc, fără de voia Portei
otomane, produse mare emoţiune în Constantinopole).
|

Mediaţiunea Angliei prin loră Strangtord, este f6rte activă în 1821.
Pârta promite înt6rcerea Priacipatelor sub proprie administraţiu
ne,

insă

„Greci.
dintre

sub

Caimacami,

neputendu-se

In Iunie 1821,

totuşi âmbla

Calimacheşti

Pârta va

|

decide

vorbă-la

numi

la Constaniinopole, că finalmente,
Paşalicuri.
i
d

încă

Domni.

Domni

Constantinopole,
In

Porta va

a numi
Iulie

preface

se

țerile

dintre

că

Svonise

tot
încă

române

în

|

1) <On dit que le Gouvernement (turc) a expâdie
deux courrier's directement a b'Ilmpereur Aloxandre» (Moniteur
Univezrsel 197, d 16
E
|
.
21).
2) Veqi Monitour
Universe!

No.

211

din

30 Iulie

1821,

dullet

15

b
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Asemene sgomot nu persistă, căci Anglia este opusă la aşia ceva,
In conferința co ţine Strangford cu Reisul Porţei,
ca să împedice ruptura cu Rusia, P6rta promite din noi, că «pe dată ce Principatele vor

(i curăţite de rebeli, se vor restabili Domnii şi totul se va reaşeda ca
în trecut, conform tratatelor. 7
Ie
Intervine

şi internunţiul

austriac

în acest sens, ca să satisfacă
Pârta cererile Rusiei. Sultanul cere şi el ca să-i estradee Rusia pe
Tpsilante, pe Mihai Suţu şi capii -mişcărei, ca să fie pedepsiţi de ea...
Acest punct neadmisibil mai ales, face că necoțiaţiunile se întrerump. StrogonoiT pleacă în 10 August (stil noi) spre Odessa.
Mai t6te puterile europene lucreză, ca să impedice resbelul între
Rusia şi Porta otomană. Prusia şi ea indeamnă, prin representantul ei
Von Miltitz, pe Vizir, să fie moderat în "cererile Porţei, faţă cu ale Rusiei.
Evacuarea yrinicipatelor de oşti turcesci este,un nunct esenţial. Von
“Miltitz, spera-la 25 August 1821, că va ruşi să obţină de la Portă asea Prusiei
mene evacuare. In acest sens este chiar o notă formală
|
către Porlă 1).
Reiss Eflendi, comunică Internunţiului austriac, Contele de Liut_
oştirile din
zow şi ambasadorului englez, că Turcia îşi va retrage

Principate, dâcă i se garantâză că Rusia .nu va ocupa ea aceste ţări.
Asemene garanţii formale: nu putură da repr esentanţii celor. două ţări
şi cu atât mai puţin le putu da Prusia. Totuşi aceşti representanţi,
ga:
se grăbiră a cere instrucţiunile guvernelor lor asupra acestor.
i
-.
ranţii dorite.

La Pârtă erai dou€ curente politice: acel al moderaţiunei, care
Eflendi, doria pacea, şi acel al fanaticului fost Reiss Eendi, Djanib
Rusiei şi ale Pu-.
“care cerea r&sboiul, neacordarea de Pârtă a cererilor
El voiesce să nu se

terilor europene.

renunțe

la cererea

estrădare a lui Mihai Sutzu.
În 15/97 Septembre 1821, Porta. comunică
prin

care

arată

din noi,

că ea n'a avut

cipate, decât de a le curăţi
diţi ici-cole unele

de rebeli.

cete, de aceea

4 Iorga II. pag. 595.

trebue

Divanului, de

o nouă notă Prusiei,

alt scop, băgând 6ste.în Prin-

Acum ai

mai r&mas

să mai rămână

r&spân-"

în- Principate

46

e
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-

oştire turcă, chiar pentru binele locuitorilor ei. Porta nu pâte numi
- Domni dintre Grecii rebeli. Ea cere stăruitor estrădarea transfugilor,
ca principal

punct

_cipatelor.
|

pus

Să

de

ea,

_

ca să

pâtă

apoi

du

Domni

|

noi Prin-

Va să gică nu înaintau de loc negoţiaţiunile, nici chiar cu mediațiunea

puterilor.

Ma

—

Deocamdată Părta găsi un mijloc lesnicios prin care să înlătur
e
pe cei doi Calimachesci Iancu şi Scarlat de la candidaţia tronuri
lor

române, la care eraă impinşi de unele puteri:

în Asia, unde era exilat, iar Scarlat cădu
scirea uciderei fratelui săă. |
be

sigur

că. asemenea

pe Rusi
de Turcia,
a

mai

procedări

pe

Iancu

de apoplexie, primind

erai

de

natură

să apropie

de morte

naturală,

ales că Scarlat Calimach ajunsese să fie

.
agradat la Petersburg.
Pe când P6ria protesta

|

că

svonul ămbla că fusese-otrăvit.
avu

nu

POrta măcelări

mort

-

|

Scarlat

murise

|

La 22 Noembrie 1822, representantul. Austrie
i Comitele Lii tzow,
o nouă conferinţă cu representanţii Porţei
. Nicide astă dată nu

isbuti să potolescă

puţin decâto nouă
finalmente,

pe furibundul

Djanib-Eftendi, care visa nimic

invasiune a Europei. de

Musulmani.

ca să asiste ur. trămis al e), când se va
tăia capul

mai

Pârta ceru
lui Mihai

Sutzo şi al lui Ipsilante. Cu acâstă conâi
ţiune Porta se declara gata
a evucua Principatele.
Neselord, Cancelarul rusesc, la 92 Dece
mbre trămite o notă prin
care

cere intervenţiunea Angliei, a Franţiei, a Prusi
ei şi a Austriei

în
favorea: familiei nenorocite a Calim
achestilor.
“Către finea anului 1821. totuşi Pârt
a presată de tote părţile de .
Puteri, incepe a se mai domoli în
cererea sa de estrădare a refugiaților. Imp&
ratul

rusesc şi dinsul ai ordonat

lui: Mihai

Sutz

o să abandoneze pământul Rusiei. El va trec
e in Austria, unde va fi. internat
la Goertz, la 94 lanuare 1822. Aust
ria intervine cu o nouă notă la
Porta otomană, propuindu'i să nura
âscă noui Domni aj Principatelor
„ca mijlocde apropiere_de Rusi
a şi să'şi retragă o parte din oştir
e
devenită acum inutilă în aceste
țări. P6rta să grăbhâscă anumi comi
-

sari pentru

tratarea

cu Rusia,

ca să ajungă la pace. Ambasaqorul
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Angliei sprijinea nota austriacă, în conferinţa ce avu la 16 Frbruare
cu

Marele Vizir. In acelaş sens lucrâză şi Ambasador ul francez.
Rusia declară, că pentru a începe negoțiaţiunile, condiţiunea principală este evacuarea complectă şi instantanată a “Principatelor. Ea
nu mai cere numirea imediată a Domnitorilor ; se mulţămesce cu Căimăcami. Pârtia. să se grăbescă insă a trămite comisari, cari împreună
„cu aj Impă&ratului rusesc să reguleze totul ce privesce la restabilirea

E

ordinei în Principate.
.
La inceputul lui Marte 1822 (stil noii), Puterile se ințeleg și dai

Porţei o notă colectivă cerând: !
10 Evacuarea imediată a Principatelor;
2

4

Designarea Domnitorilor lor şi restabilirea administaţiunei aces-

tor provincii

conform cu tratatele.

-Adevărat

paţiune

că

Porta

scade

din Principate şi nu

să fie trimişi
_ormă

“

am

-

treptat

numărul

trupelor

sale. de ocu-

intirdie de a scrie lă Bucuresci

şi Iaşi

la Constantinopole Boeril — de care in alt capitol din:

vorbit. — Oştirea turcă

de jăfuiri, de ucideri,
până la punctul dea

rămasă

în Principate comitea acte

intfamii care ingrozesc pe toţi Consulii străini
ameninţa cu retragerea lor din Bucuresci şi

Iaşi. De la Constantinopole se daii ordine capilor oştirei de ocupaţiune,
să inceteze

anarhia

şi jaful,

dar cine

ascultă “de asemenea „ordine

Lord Strangford declară Porţei, că nu mai
şi că e

gala

să plece

din

pote

Constantinopole.

astă dată pe Lord Strangforă,

tolera asemenea

Reis

Etfendi

că recun6sce şi el cum

?

fapte

asigură

de

că trupele tur-

cesci se porlă răi în Principate, dar că până în 93 April (D Mai stil
noi) ele vor fi evacuat Principatele. Numai acestă măsură se ţine

secretă, de t6mă nu cum-va ienicerii să refuză de a se supune ordinei de evacuare, ori, ceea ce ar fi şi mai grav, să nu s'apuce de ăfuit.
şi de incendiat...
Reis Effendi mai declară, că porta se ocupă în acest moment cu
alegerea-'şi numirea Domnitorilor şi că până în 10, 15 dile afacerea
va fi terminată.

Cu

acest

scop

a şi chiemat la Constantino-

Divanul

pole boieri din ambele principate, urmând

-

:

Românilor

de

V, A.

Urechiă

“principatelor

administraţiunii
-

dinşii asupra reorganisării
cel mai convenabil.
Dtoria

ca să se Inţelgă P6ria cu .

po
-

_

Ă

-

i

i

.

-

chipul

în
|

Toar, XII,

_us

12

.

—

In acest
_țiului
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îi

sens

se

dai

de

Reis

Enenai

explicaţiunii

Şi Internun-

austriac.

Stavrachi Aristarchi Dragomanul Porții şi unul din fraţii Arghiropolu se agitati să pună mâna pe tronurile României. Pe Stavrachi Aristar. chi Pârtia îl destitue din Dragomanat, în April 1892 şi-l exilăi in Asia
mică,

cu

6 dile numai

înainte de sosirea la Constantinopole a boerilor

munteni şi moldoveni. Aceştia sunt
” şi după sosire ospătaţi pe contul
Boierii delegaţi de Moldova
Gh. Cuza, Iordache Răşeanu, Ioan

intâmbinaţi în cale de va Maimandar
Porţei la Beglerbeychioi, pe Bosfor.
fură: Ioniţă Sturdza de la Seucesci,
Tăutu, Costache Cerchez, iar pentru

Muntenia : Grigorie Ghica, Barbu Văcărescu, Nicolae Golescu, Scarlat
Mihăilescu, Mihăiţă Filipescu, Iancu Cocorăscu şi Cluceru Filip).
Ca .să pregătâscă pe fanaticii Musulmani de a primi lără.împotrivire numirea de Domni români în. principate, în loc de a le trans” formaîn paşalicuri, se răspindi svonul, prin Constantinopole, că aceşti
boeri ai venit din propria iniţiativă a ţărilor, ca să ccră ertare de la .
Pârtă

şi s'o râge
Conferinţele

de a nu

le mai

cu boerii

români,

da

Domni

greci.

ale lui Halet

”
Eflendi

hotări modul, de. reorganisare al principatelor, încep

pentru

a se

la 2 Maiu stil noi

1892, sub preşedinţa lui Reis Effenai.
Acum

candidatura, la Domnia

răposatului Domn

Alex. Suţu,

tuia r&spândesce âurul
“ture

fiului

este

munteană a lui Beizadea Suţu, fiul
iar la ordinea

dilei.

diu belşug şi a câştigat în

ei pe Ilalet Eltendi, ba

se svonesce,

că şi

Mama

aces-

favâvea candidaRusia

şi Anglia

admit asemenea candidatură. Se mai. “olportă vestea şi a altor candidaturi şi anume: a Caimacamului Negrea şi a fiului celui mai mare
al răposatului

Scarlat . Calimach.

. Alegerea. de Portă a noilor "Domni se ținu destul de secretă, de
6re-ce, măcar că firmanul de numire al. lui Gr. Ghica, bună oră, este
din 21 Iunie 1822, Von Miltitz scrie Regelui săi in 25 lunie că «se dice»
cum că Banul Gr; Ghica va fi numit Domn. Ba după 15 ile, acelaşi diplomat scrie hegelui Prusiei, că
« cil paraitrait qu'on a entiărement aban1) Vegi jurnalul mergerii
niceanu edițiunea II. Tom. INI,
7

,

boerilor în
Țar igrad în:
Țarii1gra in
pag. 485.
-

Istobis
letopiseţ

de

Nogăl
5 Jrovăl-
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donn& lidâe de poiter ă la dignite de Prince les boyards appelâs ă la
Capitale,

apr&s

avoir'reconnu leur inCcapacil6».

„Nurnai la jumătatea. . lui lulie stil noii 18922, P6rta comunică

am- -

basadorului englez nota sa, prin care anunţă numirea de noi Domni. Va

„să dică la 4/16"Iulie 1822 soluțiunea

era dată de Pârtă, prin acestă alema:

mult

gere.a Domnitoriior. Trebue să recundscem, că puterea

care

contribui la acâstă soluţiune, fu Anglia, prin energic

s&i Ambasador

la C-pole, Lordul
“Seţinu,

a

Strangtord.

repeţim,

secretă numirea,

din causă că se -temeati la Pârtă

de vre-o mişcare a ianicerilor şi a. acelor, cari se deprinseseră cu „ideea,
că Principatele vor îi transformate

în Paşalicari. Trebuia

mai întâiă să

„se stabilescă un noi curent în opiaia publică la Constantinopole.

Se

dicea, acuma, că deacă boerii români erai bine primiţi şi trataţi, ei meritau acesta, de şi creştini, fiind-că nu eraii greci şi că se spera că ei
vor [i credincioşi Porţei. Nici chiar in comunicaţiunea oficială către

Ambasadorele Angliei şi către Internunţiul Austriei, POrta nu dete numele noilor Domni, ci numai vesti, că aii ales domni din boeriă români
chiamaţi la Constantinopole. Porta ceru tot odată prin acâstă comuhicaţiune, că Angliaşi Austria să stăruiască, ca la Bucuresci să nu mai
se întorcă vestitul Consul Pini.

Cea ce este de mirat este, că Porta refusă mai mult timp de a încunosciința in mod oficial pe Rusia despre numirea noilor :Domni..
Lord Strangford a indemnat pe ministerul otoman, să îndeplinâscă acestă
încunosciințare, dată representantului Angliei, în 17 Iulie 1822 st. n.
şi apoi comunicată Internunţului Austriei 1).
"

Totuşi Porta face să reiasă, în conferinţa ţinută cu Strangforă, în
Constantinopole, t6te avantapele acordate principatelor, prin alegerea ca
Domni acelor doui boieri pământeni şi prin notărirea dea'i impedica
să facă vre-o cheltuială mare la Constantinopole.
-Porta promite tâte tericirile pentru principate, sub nouii domni,
prin Scutiri şi imblândiri a regimului dărilor, . prin vechiamarea Cai-

macamilor

Negre,

făptuirile lor în

Samureş şi Vogoride, cari nu târdii plătesc cu viața

țările române.

1) Iorga IL. pag. 650

C. Negre a avut capul tăiat, fiind prinsă

|
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corespondenţa lui cu T. Negre, frate-săii, care se pusese în iruntea rebelilor Greci din Moreea. Vogoride fu exilat în Asia, unde Von Miltilz
nu se îndoia că va fi ucis, meritâad acesta prin faptele lui eriminale,
ca Caimacam al Moldovei.
Fiul lui Samurcaş,ră osatul Caimacam de la Craiova, se turci in
speranță de a-şi afla libertatea, dar se pare că acâsta nu- l scăpă de
sorta

rea.
i

"CAP, XVI.
y

"

.

.

Noli

.

Când boerii moldoveni
tinopole, după

chiămarea

Domni.

şi munteni plecară din ţ6ră spre Constan-

Porţei, ca deputaţi

ai ţerilor, ei nici nu visai,

că doui din ei se vor intârce ca “Domni-ai țărilor. Find copil la liceul
din Iaşi, eram luat Duminicile de Dâmna Ecaterina a lui Ioniţă Sturza, in

haremul căreia fusese crescută mama mea, împreună cu alte 11 orfane
de boieri sărăciţi, sai căduţi în timpul r&smeriţei, sub hangerul crud
al Turcilor. Bătrâna Dâmnă, guralivă ca toți bătrânii, imi spunea, mie
un copilandru, cum bărbatul ei, obligat de a pleca în deputaţiune spre
Constantinopole,

plângea

luându-și

r&mas

bun de la

ai casei,

convins

_fiina,.ca şi colegii săi, că cu grei. se vor mai întârce în patrie.
Cât ai stat la Conacul lor de lângă Constantinopole, boierii din
.
deputaţiune eraă mereit cu inima sărită, dintr'o di int'alta așteptând
să le vină vre-o nenorocire. Care a trebuit să fie mirarea lor, când Vizirul le ceru să-şi dea în scris părerea despre noua organisare, de dat
i&rilor române!.
|
”
“Din Iaşi se. comunică - în scris Porţei dorinţele, prin arzul adus
_de cei. 6 boieri Moldoveni, în numele celor rămaşi în țeră. Ei amiatesc vechile legături ale Moldovei cu Turcia; arată că numirea de
Domni greci a fost fatală ţărei şi că ci ai pricinuit in qilele din urmă
apostasia, care a adus atât de mari nenorociri Moldovei; mulţămesc
Porţei că a pus capăt rebeliunei şi oxrâgă să asculte de dorinţele ţărei.
Ar&tând cum grecii acapărau tote slujbele şi veniturile ţ&rei şi tote
abuzirile lor şi cum vindeati dregătoriile cu ruşfeturi, de le cumpărau |
„cei de nem prost şi nevrednici şi cum apoi aceia, ca să-şi seâtă banii
daţi, jăueau

pe l&cuitori şi cu banii sângelui îm părătescii raiele, Grecii
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=

«

cumpăraii moşiile vămentenilor, cari. rămâneaiă stinşi şi prăpădiţ, şi
cer deci pentru încetarea unei asemenea slări de lucruri «să fim sloboqi
de aici înainte de Domnia şi oblăduirea grecâscă... şi după cea din

vechime sfântă aşedare, să-şi aibă (era nOstră oblăduirea

de pământeni,

'de Domni şi privilegiurile cele vechi». Mai cere arzul
“păzind numirea
|
să lipsescă. nelegiuitele venituri ale dregătorilor.
Ceea ce-i straniu este, că avzul boierilor Moldoveni, sub cuvent că

acesta ar [i o mare

economie pentru ţeră, cer amânarea alegerei unui

Domn pământean şi guvernul să se dea la un Sfat alcătuit dintr'un
“număr de boieri, din care unul va ti. baş boier, pria alegere din cei

mai dWintâiă. Acest Sfat cu baş boierul impreună să aibă puterea executivă

a Domnului.

EL să or&nduească Divanurile, isprăvniciile şi dre-

gătoriile. Mai târditi, când: nevoile ţărei se vor mai ostoi, boierii vor
|

|

EN

i

propune candidat de Domn.

- “Oaste de ne- dajnici : seimeni şi slujitori să Continue: a ţine > jera
S
_pentru paza şi liniştea ei, iar arnăuţi să nu mai fie.
De ce boierii nu voiaii Domn? Ori-că inţelegeaii că e posibilă
domnia pământenă şi ei neputendu:se înţelege între dinşii asupra candidatului, preferai să amâne reintr area țărei în dreptul săi, ori că setemeait

să nu

Boierii munteni
ganisare

politică

1) Domnia

finalmente

isbutâscă

însă supun

în 2!

articole.

=

tot un grec,

Porţei un adevărat program

de reor-

Ei cer între altele:

x

pe viaţă.

_9) Consulatele rusesci şi austriace să nu fie ocupate de Greci,
ci de adevăraţi Buşi şi Nemţi.
3) Domnul să fie ales de boeri şi ori-ce arzuri ale. Domnilor să
nu le primescă Porta, de nu vor avea semnăturile şi sigiliile boerilor,
4) Să nu se facă de Domnitor boieri din- străini, nici să “le dea
privilegi!, scutelnicişi posluşnici.
5) Boierii să fie liberi de a merge ori când la Constantinopole,
6) Tâte capuchehaialele ierhaturilor să fie numai, dintre Români,

iar nu Greci.
11) Să se isgon6scă

8)

.
toţi călugării

Si
greci din t6ră,

de ori-ce treptă.

Inaintarea boierilor la trepte să se facă cu sfatul tutulor bae-

rilor şi marind „cel bătrân să se iea pe cel de al doilea,
„

1
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_9) Ispravnic
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să se induiască

boier cu sciinţă.

10) Domnitorul să nu aibă-voie a face mazili,

|

n&muri,

postelnicei,

cumpanisci, fără de scirea boierilor. Cu acest mijloc oligarhia boie-râscă voiea să impedice inmulţirea acelei trepte sociale, care cu timpul
“avea

să-i ia locul,

2

-

11) Să fie prohibit Domnului de a da cui-va lucruri sau priv elegiă
dintr'ale ţărei. .
i
12) Cheltuelile să se facă cu scirea boier ilor prin Vislierie Şi Domnul

să ia pe sema
13) Toţi

sa numai
străinii

ruzurmaturile.

fără privilegii

-—

să se aşede

cu

țera, şi să nu fie

băşcăluiţi.:
14) Negustorimea pămenteană: să fe slobodă a trece ori unde „plătind.
vama

după

obiceiu.

15) Beilicci-başa să nu aibă cu el mai mult de 17 Gmeni pazarghideni; pe care să-i orinduâscă la 17 judeţe, cu 6meni de la ispravnic,
să stringă oile ce sunt orinduite numai cu' berat, dând ispravnicatul
ciobanii trebuincioşi, ecari vor fi datori â duce oile până la Dunăre.
_
16) Dascălii-de la şeâlele domnesci să nu aibă voie a primi fiii
de greci

arnăuţi şi sârbi.

Să

se trămiţă trei hogi, ca să

înveţe pe pă-

mântedi limba prea puternicului Devlet.
|
17) Toţi sudiţii să fie obligaţi a se supune tractaturilor şi prițilegiilor

| +

ţ&rei.

Spătăria

- (6rei, iar nu

de

să fie condusă

de 4 boieri, cari să păzească nizamul

unul. şi de greci.

9
Caimacam la Craiova să fie un boier pimântean, cu sciinţă
in administraţie ; să nu aibă voie a ţine în slujbă” decât omeni pă-

menteni,

_

Vora studia mai i departe cererile boierilor din ambele principate.
Aci nu facem decât să le 'nregistrăm pe cele mai
de. căpetenie. Constatăm. unanimitatea

Făcând

intrun

singur

punct:

istoricul

încetarea domniei

fanariste.

acestor domnii vom aduce diverse programe,
muntene şi moldovene: ce mani'estati mişcări nouă, care încă inainte
de 1828 concretizează lupta dintre clasa oligarhică boerescă
şi clasele
desrnoştenite, dând ast-fel nascere la cele două partide”
istorice care şi

adi ocupă scena-n6stră politică,

|

„a
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încă de la inceputul

se-

moldavă le declara pornite din duhul: franțuzesc,

ai

evident, că noile mişe ări pe carz

colului boierimea
fost

—

inspirate

în parte

do ideile revoluţiunei

dar a găsi în

franceze;

programele politice din nainte de 1828, in germene unirea principatelor,
introducerea unei dinastii europene, încetarea ocupărei, cetăților dunărene de Turci şi alte câte-va asemenea, estea găsi laturea cu adevărat
ințelâptă şi naţională, care va face deosebirea între partidul actual naţional- lib>ral şi cel dis consertator. "Vom arăta acâsta mai departe.
Cu numirea noilor Domni pământeni şi treptata, de şi nu imediata

"evacuare a principatelor,

se înlesnesce

reinceperea negociaţiunilor cu

Rusia. Dar despre aceste ne vom ocupa aiurea, făcând istoria Domniilor celor nouă a lui Toniţă Sturdza Şi 4a lui i Grigorie Ghica,

O ultimă. întrebare asupra lui Tudor

Vladimirescu : -

Care e data exactă a asasinărei lui Tudor Vladimirescu ? .
„Aaron Florian nu dă o dată precisă pentru uciderea acestuia!
Regretatul profesor universitar Laurian, de asemenea. nu inscrie data
acestui. asasinat. Aricescu întemeindu-se pe memoriul lui Cioran, dice,
că acestă ucidere s'a intâmylat la 926 spre 97 Mai 1821 (Istoria Tevo-

luţiunci lui 'Pudor, pag 255).
pune

Naum

data

acestui

“În raportuiile lui Miltitz

.

|

memorabil eveniment

la 17 Mai ,

cu regele Prusiei nu găsim

data omo-

ci numai aminţire despre acâsta în raportul acestui ambasador,
trămis regelui la 95 lulie din Constântinopole, De la Kreutschely, Con-sulul prusesc nu putem avea de asemenea data evenimentului;
rului,

Invăţatul meit coleg, domnul Xenopol, urmărind evenimentu: după
Aricescu; nu dă nici el data uciderei eroului Român.

“Să vedem în ce mod am putea noi fixa az6stă tristă dată ?
“Scim în mod documentat, că 'Tudor a părăsit Bucurescii în
întâlnirea
mineța dilei de 15 Mai. E posibil că voind să eviteze
mersul
Turcii, cari 'ocupară imediat capitala; 'Pador să fie accelerat
mare ca
spre Pitesci, Distanţa de la Bucuresci la Golesci e prea
-

i putut iace într'o. singură di; prin

Pa

Dai

cu
săi
s'o

!urmare, în cea mai bună împre7

1) Vedi copia de. la biblioteca Uzschiă din Galaţi, pag. 83.
4

di-

,

2
.
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la 6 sâro,

jurare, el-n'a putut fi la Golesci. decât

”

de eterişti şi că.

posiliv că acolo a tost. întâmpinat imediat

fără perdere: de

mârgă

să

a primit

timp,

nu cura-va în

|

diminâţa” dilei .următore.

_Scim

decă

la Tergoviştea,

ca să se În-

ţelegă cu Ipsilant pentru o acţiune comună contra Turcilor. Presăpunend că acestă călătorie grăbită a lăcut'o în qiua de 17, ajungem la
qi a eroalui,

ultima

acea

de

18]30

Mai

/

1821.

„Aci e-locul să amintesc, că în anul 1882 Mai 20, jurnalul «Curierul»
din Tergoviştea, a publicat

un

articol în care spune cum

s'ati conservat

drapelul oştirei lui Tudor Vlaimirescu.
Iată ce qice în acest aricol un corespondent din Craiova al diarului:
„In giua de 7 Mai 1882, s'a
Domnului Tudor Vladimirescu. |

Domn
>

redat țărei odorul precios!

A. redat

stegul

După 61 ani, naţia română a recunoscut şi legitimat, că Tudor a fost
al Homânilor]
.
(
>
Armata

din garnis6na

Craiovei

a primit din

mânile

maiorului Gheorghe

Carcaleţenu stegul sacru pentru popor.
In adevăr, de și târdiii, dreptatea însă sa şi făcut!
7
0
Stâgul sa primit prin presintarea armelor de către armată, compusă din

fii, nepoți şi strănepoţi acelora, cari luptară cu Tudor sub acest stg, acoperit
cu lauri de recunoscinţă din partea nație.
La

anul

1821, după

vângarea de

la Golesci

veni

în mijlocul pandurilor

scirea, că Domnul Tudor a murit !....Căpitanul tunarilor, Carââleț6nu, întrebând
armata, dacă voesce saii nu, săi lupte. alătură cu Btoria, pandurii ai râspuus
într'o glăsuire:
«Deaca Domnul -Tudor” este îmort,: no, ne ducem pe la casele nâstre... şi
tacă-se voia Domnului
!...
o
„Atunci, căpitanul Garcaleţnu, aplecând în- jos stegul, Va sărutat în faţa
pandurilor, ce .stăteaii îngenuchiaţi... l'a luat după lemn, Pa pitit bine şi încingându-l peste: mijloc, la acoperit . cun-taclit 1).— După acâsta, a plecat la
moșia Tămburesci de peste Olt, însoţit de G panduri, unde a şi îngropat stegul,
- Mai târgiă, chiămând. pe fiul săii. Gheorghe i-a dis:
<Aică este îngropat de mine stegul lui Domnul Tudor Vladimirescu, sub
care am luptat pentru neatârnarea ţărei.
„<Vremile sunt grele și trebue să-l ţinem aici.— Dâcă voi muri, să nu-l
scoţi decât! după ce se Yor linisti lucrurile în țeră !»
N

-

1) O maramă,

care servea

drept brâii pentru -cingătâre,
..

.

4
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Tatăl muri !.... Fiul r&mase; și după 18 ani scâse la lumină stegul,
"In casele sale de la moşia Tămburescă "i făcu o ascungătâre, mai teribilă
de cât mormântul; am v&dut ascundătârea din casă !... Am vădut stâgul..
Ă
EL este destul de mare, lucrat pe mătase albastră ; dar, fiind de timp rupt
în multe buciiţele, graţie d-lui general Cerchez (câre recomandă d-lui Carcaleţânu
un bun meșter), stegul s'a arangiat destul de bine p'altă pânză şi pâte dura

|

a

|

încă mult timp.

Pe stg se află desemnat cu multă artă (în răijloc) Sânta Trtime — (la
— (la stânga) Sântu Ghedr6pta) Sântul 'Pheodor Tyron, patronul lui Tudor,

orghe, patronul armatelor.
- Sub acestea

m

Vulturul - Românieă cu cruceă în gură, având pe ambele piră,

"scrise acesta versuri:

i
«Tot norodul românesc

a

«Pe tine te proslăvesc,
« Troiță cea d'o fiinţă
Prămite-mă ajulorință..

e

*

-

e Cu puterea ta cea. mare,
Și cu braţul tei, cel tare; |
«Și m nădejdeade dreptate,
«lcum să am și eii parte...
”
1821, Ghenarie 5.
|

Ast fel, precum

Domnului

martir

qisei, dreptatea

Vladimirescu, cu stigul

Pudor

cari sunt încununate
mâniei !!).

sa făcut; căcă astă-qi s'a cununat stegul

lauri, de pe câmpul
ai

cu

Regelui Carol I! Steguri

luptei pentru

ne-atârnarea Ro-

Nu voim să punem nici o indoială în inima nouelor generaţiuni:
A
aamitem de autentic acest drapel şi ne închinăm lui.
de 7 Mai,
1) Discursul ţinut de Gheorghe [6n Carealeţânu în Craiova în giua
şi s'a depus în mânile
când sati dăruit stâgul- lui Domnul Tudor Vladimirescu;
comisiunei

însărcinată

Domnilor
Sunt

a-l primi,

61 “de ani do

ce printro'

cu

când cu

autorităţile

tâto

cea mai

locale.

a

!

D

comisari,

păstrat în familia mea acest
e
!
mirescu.
După

față

mare.

îngrijire şi veneraţiune s'a

sacru odor, stindardul lui Domnul Tudor Vladia

pe-fericită și
,

fatală

sârtă,

eroul) nostru

național,

cădu |

186

PE

V. A. URECIIIĂ

CAP. XV.
. Justiţia, finanţele; edilitatea;

'

comerţ,

.

industrie,

ă

bresle,

popnlaţiune

sub guvernul

Otcârmuirei, până la sosirea Ciăimăcămici lui Gr. Ghica,

“Ta cap. -NIL al acestui tom am inceput a studia administrațiunea
țărei rumânesci de după eşirea din Bucuresci a lui “Tudor Vladimi- =
rescu.

In

dorința de

a termina

mai

întâii istoria

lui 'Tudor, nu ne-am

ocupat în acel capitol decât de biserică, şcoli şi administraţiune..
Continuăm aci studiul nostru, încej end cu justiţia pe timpul «Otcăr-

muirei».

-

Mişcarea
nu

erai

De

|

grâcă, Eteria, cât

de sigur

tocmai

şi revoluţiunea

proprii

pentru

—

lui. T.

a asigura

Vladimirescu,

bunul

torităţilor însărcinate cu impărţirea justiţiei.!) Totuşi

mers

al au-

diversele depar-

sub loviturele asasinilor, -st6gul s&ii rămase în mânele unui camarad de arme
3
„căpitanul artileriei sale, răposatul maior J6n Carealeţenu, părintele mei.
- Primind de la bunul şi mult regretatul meti părinte acâstă eroică şi pidsă
„moştenire, am conserrat-o cu religiositatea: iubirei de patrie, cu veneraţiunea
ce datorâză fiul către cei ce ?l-aii născut și l-ati crescut, cu speranţa astă-qi
realisată a modestului cetățân, care nu putea decât a pândi, ca să qic” așa, ora

de libertate și de independinţă a naţiunei, spre a desfăşura naintea ochilor na-

ţiunei acest mântuitor simbol.
|
Ă
D=
Eacă-l onorabili domni și onorabili representanți. Căci precum veneratul

meii părinte mi-a

lăsat cu limba de

mârte patrioticul legat, păstrarea acestui -

preţios stâg, aşa şi eii astă-qi credincios
credinţez Statului și guvernului român.

Trăiască România !

ie

Ă

Trăiască Majestăţile Lor glorise
Trăiască armata română !
1) 1921

Septembre

“Dumitrache
18920.

Tufeanu

anuar

24.

mater

românoscelor

8,

Regele

Judecătorii

s'a

Dumitrache

nicului Fărcăşanu.

Costacopolu,

a

întocmit

la

ii

pe la județe.

departamenturi.

de opt.

1820

îl in-

Româinioi LI

ce sai, orînduit

Departamentul

150 Medelnicerul.

N

și Regina

la sud Ialomiţa.
Judecătoriice

sale simţimânte,

E

Ianuare

12

în
-

locul Pahar-

"487
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tamente din Bucuresci şi Craiova şi judecătoriile judeţene continuă
nominal a existe. In 8 Septembre 1821 se făcu o constatare a tuturor
'Taleră

100 Medelnicerul Mateiii Greceanul, 1820 Ianuare 24. judecător vechiii.
100 Medelnicerul Costache Bujoreanul, 1820 Ianuare 2% în locul. lui II portar
Manolache.
130 Vătaful Scarlat Lambrino, 1820 Ianuare 24, în Ipeul Stolnicului Stiinescu.
100

Pitarul

Nicolae

Blehan, 1820

Ianuare

13, în

locul

Paharnicului

|

Nicolae.

100 Şătrarul Starri, 1820 Ianuare 24,în locul Poleovnicului Alecul.
Si

"100 Manolache Nenciulescu, vechiu.
100 Ioan

Cheseolu
în

locul Singerului Nicolae. Anton.
Depar tamentul de 7.

130 Sărdarul Po' itimos- în locul Serdarului Drugănesca.
100 Sărdarul: Atanasie în locul” Pitarnlui Aleco, 1820, Ianuare 24. i locul Sărdarului Cănuţă, 1820,
130 Strdarul Iordache sîn Paharnicul Ilie, în
_
Tanuare 24,
100 Sărdarul Stroe, vechiii.

>

S&rdarul

100

Nicolae

Serezli,

vechii.

-

-

-- 180 Şătrarul Constantin Calistrat în locul Medelnicernlui Constântin Andronescu, 1830, Ianuare 24.) s'aii orînduit în locu'i Stolnicul Ianache Stă- ,

._- escu cu 16 taleri 130 pe lună, 1820, Martie 11.
100 Clucerul Ioan Rudeanul în locul Armașulut Gheorghe,

1820, -Ianuare 14

Depar tamentul de Criminalion.

200 Stolnieul Constantin Pripiţoiu vechiii. S'aii orinduit în locui 'Şătrarul Con-

stantin Calistrat, l6fă taleri, 150 pe lună, 1820, Martie 11.
100 Slugerul Toma Comino, vechiti:
100 Medelnicerul Ştefan Cotescu, vechiii. S'aii orinduit în locui Sărdarul Răducanu sîn Clucerul Dumitrache, 16fă taleri 150 pe lună, — 1820, Martie 11.
|
100

Dumitrache

Miculeţ

în locul

Vistierului

Câstache

Raznl,

1820.

Martie 17.
Şătrarul Constantin Bijescu, în locul Slugeralui Aleco Paleăi 1820, Iaaie
nuare îf.

1830
|

Medelnicerul

50

”

S&rdarul

—

250
IE
150

Ştefan Cotescu,

S'aii orin iuit de la

Depar tamentul

dintâi de: Maiii.

Spătări iei.

Paharnicul Constantin Fotino, în locul Pabarnicului Vasilo [conomul, 1820,
Januare 23.
Slugerul lancul Gărdescu în locul S&rdarului Matache Greceanul, 1820,
Ianuare 23,
cr

-

Pi

188»

|

|

judecătoriilor,

în

VA,

fiinţă

cu

- funcțiunile judecătoresci,
nalul

vechii.

data

DRECHIĂ
numirei

lor.

Otcârmuirea

ba şi ca condicari,

|

_

mare

parte

LL

păstră in

din perso-

”

x

“Valeri

Departamentul Agia.
100 Slugerul

Ioniţă în locul Pitarului

Nicolae

Lambrino,

1820, Ianuare

12,

1820 Iulie 20 :staii Prinduit tot itarul Lambrino îîn locul Sluger uluă Ioniţă.

100 Şătrarul Stato Tamara,
Cond.

vechiii.

|

99. pag,_449.
7

Judecători cum se află acum când stati făcui vel Logoft de sus Jordăche
- Slătineanu. — 1920

Januare

N

7.

Departamentul

de opt.

150 Paharnicul Răducanu Fărcăşanu, 1818, Ianuare 1, (Afedelniceru Dunitrache Costacopolu, 1820, Ianuare 12).
150 Paharnicu Nicolae, 1818, Decembre 1, (Pitarul Nicolae Blehan, 1820, Iânuare 14).

200 Stolnicul Ianache Stănescu, 1819 Septembre

90 Medelnicerul Mateiii Greceanu, 1819, lunie..
90 Polcovnicul

"90

Manolache

Alecu, 1819
Nenciulescu,

August
1819

1

. :

1.

Noembre.

„90 Manole II portar, 1819 Martie 2190 Slugerul Nicolas
Ianuare

Anton,;1819 „Marte

21, (tarul

14,

Nicolae Lambrivo,

1920

- La depar tamentul de şi ate,
150 S&rdarul Potitimos, 1820 Ianuare 5.
90 Medelniceru Costache Andronescu, 1819,
90 Sărdarul Stroe, 1819 Noembre.

150 Sărdarul Cinuţă, 1819 Marte
90 „Armașul Gheorghe,
Ianuare 14).

1819
|

Marte

90 Portarul Alecu, 1819 'Marte 1.

1.

Decembre
!

Î.

i
1. (Clucerul za.arie
Na

Ioan Rudeanu!, 1820.

|

i

90 Serdarul Nicolae Serezli în locul Vistierului Hurmuzashe,
1819 Septembro i.
La depar tcamentul de Or iminalion.
200 Stolnicul Costache Pripiţoiu, vechită.
90 Slugerul 'Poma' Comino, 1815 Septombr
e 25,

__ ASTORIA ROMÂNILOR
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Nu
nume

7

=

este fără de scop.inşirarea,

de judecători.

Aceste

189

2

în actele ce dăm

nume diverse,

pede-o

în notă, atâtor

parte

narâtă

cum,

N

—
'Taleri

90 Vistierul Costache Razu, 1819 Marte 17. .
90 Postelnicul Ştefan, 1819 Marte 1.
150 Slugerul Alecu Paladi, 1819 Marte 4. Starul
Ianuar

Băjescu, 1820, .

Constantin

14,

|

La departamentul Spătăriei.

250 Paharnicul Vasile, 1817 Decembre £. |
150 Serdarul Matache Greceanu, 1819 Marte

1

La depar tamentul

Agiei.

„90 Pitarul Nicolae Lambrino —1819 Marte 1, (Slugerul Ioniţă. — 1820 Ianvar 12)
.
:
90 Şătraral State Tamara. 1819 Marte 1.
1

Cond.

98.

pag. 450,

or înuit

ce sai,

Judecătorii

La
150
“150
90

90
90
90
90
90

la Depar tamentele din Bucur escă.

Departamentul

de opt.
Ianuar

Paharnicu Răducanu Fărcăşanu, 1818,
Paharnicu Nicolae, 1818 Decembre 1.
Serdarul Serezli, 1818 April.

.
Vistierul Diiamangea.
Polcovnicul: Barbu Bucșan.
Postelnicul Nicolae Patrichi.
Manole IL Portar.
Slugerul Nicolae
A
Anton.

1.
|

|
|

ii
1819

Martie

1.

"La depar rtamentul de ștpte.
150 Serdarul Dumitrache Drugănescu, 1817 Decembre 8.
90 Serdarul Coltescu, 1817 Februar 17.
90 Medelniceru . ... . . . . — 1817 Decembre 8.

150 Serdarul Alecu Paladi.
90 Armașul Gheorghe.
90 Portarul Alecu.
90 Vistierul Hurmuzache.

La

o
| 1819 Marte 1..
a

(Serdarul Nicolae Serezli,

departamentul

“200 Stolnicul Costache Pripiţoiu, vechii.
90 Slugerul Toma

de Oriminalion.

Comino, 1815, Septeimbro 25.

|

|

»

a
“

“
1819

Septembre

1.

490

|

cu prea rare

escepţiuni, justiţia din ţâră numai

boerimei. grecesci,
Taleri
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şi-pe

.

de

.

150 Serdarul

altă

dă

un

era. lăsată pe mâna
tabel

concret

7

Răducanu

sîn Clucerul

90 Șătrarul State Tamara, 1819
90 Vistierul

parle ne

Costache

Razu,

Dumitrache,

Marte

1819

1817,

Decembre. 1.

1.

Marte

17.

La departamentul Spătăriei.
250 Paharnicul Vasile, 1817, Decembre 4.
.

150 Sărdarui Matache Greceanu, 1819 Marte 1.
La

7

depărtamentul

90 Pitarul Nicolae Lambrino...

Agiei.

]

| 1819 Marte

i

90 Postelnicul Ștefan.

1.
=

Cond. 98. pag. 1E1,

,

"Condica i ce s'ai

a

orinduit

în

lt 1519,

Ianuar

21.

Ilfov. Slugerul Ioniţă.
Argeș. Constantin Negulescu.

Romanați, Constantin Varlaam.
“Vâlcea. Stancu Teriuzescu.

o

Dolj. Nicolae Rusăneseu. .
Gorj. Nicolae Seulescu.
Mehedinţi. Grigorie Lăceanu,

Judecătorii

/
”

ce s'aî, făcut

într? acest let,

, Slam-Râmnicu. Stolaicu Lupu.
Buzăii. Petre biv căpitan za dorobanţi.
Ialomiţa. Polcovnicu Ianache Roşca.

Saac. Gheorghe Bilciurescu.
Prahova. Sordarul Atanasie.

Dâmboviţa. Costache Cioranu.
Muscel. Clucerul Nicolae Brătianu.
Vlaşea. Constantin sîn Canela.
Olt. Medelnicerul Răducanu.
Teleorman. Constantin Grămăticu.
Argeş. Slugerul

Nicolae

îi

Popesoui,

Romanați. Şătraral Iancu Jianu,
Vâlcea,

|

Polcovnicul. Constantin, a

1819,

Nocmbre

16. i

al so-

>
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cietăţei nouă, informaţiune în ţera romaasscă, atunci nouă clasă so:
cială, „desvoltându- -se în luptă cu vechia oligar hie a protipendadei.
i

Dolj. Medelnicerul Scarlat.
Gorj. Şătrarul Chiriţă Goruneana. Mehedinţi. Ştefan Milinescu, biv Clucer za arie.
Cod.

93.

pag. 434.

Tot întracest lit, Ianuăre .

|
Ilfov. Serdarul Ianache.
Argeş. Constantin Negulescu.
Vâlcea. Logofătul Stancui.
Romanați. Logofătul Nicolae.
Slam Râmnic. Stolnica Lupea

„|

Dolj.. Dat prin Stratonichia.
„Gorj. Pitarul Stanciul.
“Mehedinti. Dat prin Nicolopolu.

Buzăii. Petre biv Căpitan za dorobanţi.
Ialomiţa. Polcovnicul Iaoache Roșca.
Saac. Gheorghie Bilciurescul.
Prahova. Serdarul Atanasie.
Dâmboviţa. Medelnicerul Critiia.
Mușcel. Clucerul Nicolae Brăţianul.
“Vlașca. Constantin sîn Canela.

La Scptembre 12 I6t 1819 S'ati
făcut cărți pe t6to. aceste judeţe.
”
N

Olt. Medelnicerul Răducanul.
Teleorman.

Constantin

Grămăticul.

Judecători de la Craiova
De la Divanul Craiovei.

Dumndlui
>
>
>

biv vel Dogofătul Dumitrache Brăiloiii
>
2
Postelnicul Alecu Arghiropulu
Clucerul Nicolae Glogoveanul
2
>>»
> - Constantin Oteteleșanu

)

Constantin” Haralambie

]

pa

>

3»

>

pe l6t 1819 Martie

11

.

Căminarul Ştefan Bibescu, prostichiiă, 1819 Maii 21.

De la departamentul

de patru.

|
|
Serdarul Hristodor.
cerul
Sordarul- Nicolae Prisiceanul, s'aii orinduit în locul săi, Medelni
Craiovei.
Constantin Zătreanul, 1819 Septembre.î, după cartea Caimacamului
17)...
Pitarul Loan Ghimpeţeanul (Gheorghe Benescu,.1819 Iulie
Medelnicerul
orinduit
s'aii
n
Dincă. Brătișanu, (in locul acestui Brătăşa
+
Petr Petrescu, I6t 1820 Octombre î5.
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In 1892 se, făcură totuşi câte-va modificări in acest person
al, cum
se pole: vedea în tabloul ce dăm mai jos )).
Za

departamentul de Criminalion

Ciucerul Trandafir Anghelescu, (II armaș Teodor
Podbiiniceanu 1819),
Polcovnicul Dumitrache Belcineanul. .
.
_
Gheorgache Oteteleșanu (pitaral Ioan Ghimpeţean
u. 1819 Iulie 17.
Constantin Poenaru biv II Vistier.
1) Judecătorii

ce se afli

acum,

Taleri :

200
200
200
150

100.

1022,

Iunie

10,

la

Departamentul.cde

8.

Do

Damndlui Paharnicul Petrache, 1821; Augu
st 27.
>
Si
Pală, 1821 August 27.
42:
Stolnicul Ianache Stănescu, 1821, Augu
st.
.
«.
>
Alecu Fălcoianu, 1821, Aupust
27.

>

100

>

100

>.

Serdarul Stroe, 1821, August 27.
- >

Nico'ae Serezli,

1821, August

Aleco sin Stolnicul Palada,

1821 August

27,.

27,

|
Şătrarul Stavri, în locul Slugerului
Ioniţă Merișescu, din taleri 150.
ce ai avut Slugerul, Iunie 1.
N
i
100 Medelnicerul Constantin Oțel.
Si
Dumntlor judecătorii de la Crim
inalion
Pasii
50

>

150 D-lui Hatmanul”Caridis,

100

100

>»

Sărdarul Mihai

»

50 Serdarul
70 Ioan

1822 Fevruar

1,

Greceanu.

>»... Petrache, 1822, Martie L.;

Ioan

Politimos,

Fotiadis, -1822, Marte

i
1. In 1822, August

Nicolae Catacaţ în locul lui Fotiadis
,

70 Pol!covnicul Grigorie Basm
a, August
150 II Armaş Ianache Cerchez.
-

|

Di

10 s'aii orinduit Polcornicul

o

70 Anton Vătatul, 1822, Rebruare
1,
70. Postelnicul Mavrichie, 1820
Fubruare. 1.
|
,

" Judecătorii

de la

150 Constantin Calistrat, 1822
Pebzuare.
70 Hurmuzache, |
,
Ță

N
Spătărie

a

ie

Judecătorii Agieă
70 Medelnicerul Mateiii Gre
ceanul.
4:
A

80 Şătrarul Enciu,

i

=

20.

|

|

2
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că nici o prefacere nu avem -de semnalat în organisaţiu-

nea justiţiei pe timpii grei ai Otcârmnirei. Notăm numai că un factore.
noi intervine în justiţie, anume comandantul oştirei turcesci din Bu-

curesci care ordonă Otcârmuirei, Divanului, şi departamentelor, să dea
soluliuni în diverse pricini, de sigur puţin preocupându-se de adevărata dreptate a acelor pe-cari vroia să-i proteagă, câştigat. de dânşii

prin vre-un mod'Ore-care.
Dar nu numai

-

Hagi-Ahmed-paşa

din

Bucuresti

intervenea în afa-

cerile de justiţie, ci une-ori şi însuşi Vizirul Mehmed-Selim-paşa Silis_tra-Valesi!). Trebue să recunâscem că?n unele casuri administraţiunea

Judecătorii de la Județe

e

Argeş. Teodorache, ce ai fost vătaf la Dumnâlui Vornicul Filipescu.
o
_
“Muscel. Ilie.
6.
“ Prahova.» Grigore Ştefănescu, la Fobruare
Jitov. Sărdarul Ianache.
|
Condicari

Argeş. Pascale
Mușcel.

Ilie biv

Dâmboviţa.

|

-

Logofăt.
|

III Logofăt.

Alccu Vărulescu,

1822,

Mart

-

6.

Saac. Iancu sîn Dorobanţu.

Prahova. Grigorie Ştefănescu.
Ilfov, Ioniţă 'iteanul.

Cei. în slujba Divanului
Sărdarul

Răducanu

Poenaru,

Medelniceru

Răducanu

Tocilescu,

Clucerul

Tănaso,l Logotăt Mihalache Mareş de sas, II Logofătul Pitarul Iane, III Logofătul
[ie Vrăbiescu de sus, III Logofăt Spirache, Mihaiii Rădulescu condicaru jălbiNiTănase,
Teodorescu,
Gheorghie
Belcu,
Ioniţă
lor. Ioniţă Speteanul Logofăt,
lui -Zamfir
colae Craioveanul, Costache Negrescu, Manolache Mareş în - locul
lorvechiii,
cel
Manolache
“Secu, Nicolae Boelăii, ce slujesce la Măria sa Paşa,
NiMinculescu,
dache Bucşănescu, dat afară de mult, Nicolae Carada, Nicolae

colae Mănescu ce este şi la Vistierie, Mateiii Bălescu, Costea de la Paharnicul

ot MedelPetrache, Radu Ialomiţeanu, Nicolae Odăiașu, lie Carada, Costache
:
:
niceru.
e
1) Hagi Ahmed Pașa serâschierul ogtcurilor împărătesc.
dat
am
ce
poruncile
Dumnâvâstră Boerilor otcârmuitori ai ţărei; după
'împlisăvîrşirea
luat
asupra acestei pricini și jăluitorul nici până acum n'aii
Tow— XIII 13
r de V. A. Urcchiă,
Istoria Românilo
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rului,.că nu pot călca pravilele ţțărei în. favârea
ya

NO

vizi-

răspundenu

independenţă

ore-care

a arătat

«otcârinuirea»

țărei

—
protegiatului lui.

i

“nirei dreptului săii, de aceea poruncim cu , strişnicie, ca fără cea mai mică zăticnire şi prelungire, pe de-o parte să i se înlesnâscă împlinirea din venitul
acelor două moșii ce se-va aduna, şi pe de altă parte să so oprească şi acele
jăluitorului;

pe s6ma

datorii

luiască..—
Cod.

1822,

96. pag.

Martie

întracolași

13.

chip

să

«
ca

urmaţi

să

nu

so

mai

jă-

4

A

46.

Mihalache Grămăţic

Nicolae

Voevod.

Către prea înălțatul şi_ prea str ătucătul “Vizir Măria
Silistra Valezi

Selim

Sa Dehmel

Pașa

Aducem prea plecată închinăciune până la pămînt, Sărutând prea luminatele tălpile Măriei Sale.
=
:
Ne-ait arătat Luminăţia Sa Hagi Ahmed Paşa prea înălțata poruncă a
înălțimei Tale, ce sai dat după jalba lui Şain Fingher ovreiul, ce "1 ic și
Osias, sudit chesaro-crăese, ca să cercetăm pricina ce arată prin jalbă de banii
"ce dice că are să ia cu vapis de la un Hagi Anghel, raiaua cu tovarășul lui,
taleri, 17616 parale-12, următor fiind, cu tâtă supunerea, prea înaltei Măriei
'Pa'e porunci am intrat în cercetare şi mat nainte şi acum de isn6ră și am
găsit, că pricina acestui ovreiii cu numitul Hagiu pentru acești bani s'aii isbrănit prin judecată de doui neguţă:ori aleși de ei prin zapis iscălit prin legitură, că ce.vor face acei neguţători să fie mulțămiţi, făr' de a mai câuta

altă judecată, şi acei neguţători aleşi. de ei cercetând şi judecând pricinele lor
la mâna

într'o

lui Hagi

Anghel cu tovarășul

unire, care se chiamă

lui, iscălind amândoi

ne-

erotocrisie, însă acâsta sa urmat în vremea

răposatului Domn Alexandru Vodă Suţul, şi- tot, atunci dând jalbă ovreiul, că
nu este mulţămit la eretocrisia, ce s'aii făcut“s'aii orînduit jalba lui la ju:
decata străinilor pricină, care judecată vădând erotocrisia săvîrşită cu bună

.

aii dat carte
guţătorii

orînduială, întemeiată în zapisul -lor de legătură, aii dat în scris că nu pâte a ,
intra în altă cercetare, după care și noi nefiind sloboţi de pravilă să cercetăm
provlimi împotriva eretocrisiei, că s'ar fi năpăstuit, arătăm,
| țimei Tale „pricina.

Troaros vechilul Mitropoliei, Mihalache Manu
(pecetea)
”

.

“

Romanilis,
' (pecetea
-

.

N

-

:

„Coae 98. pag.

.

:

(pecetea)

ia

ÎS
.

351.

vl

după porunci, înăl-

Vornic, Caimacamul,
.

-

(pecetea)

N

|
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Tată

în. ce mod

boerii din

ale judecătorilor în 1821--99,

Otcârmuire

495

libela actele

de

rinduire

< Fiind-că la departamentul de Criminalion am orînduit judecător
pe polcovnicul Grigorie Basma, cu l6îă pe lună taleri 70, de la dintăiii a aceștii
luni
Decembre, i s'aii dat acest domnesc al nostru pitac, spre a fi sciut si cunoscu
t de
"judecătorla acest depertament, ca dimpreună cu Dumnlor cei-l-alţă boeri
judecători să urmeze cu paza la depertament, pentru căutatul pricinilor de englimat
ica
şi altele ce se orînduesc de către noi, făcându-le hotăririlo după pravilă şi
să nu
zăboviască cercetările, spre ași dnbândi năpăstuitul înJreptarea sa, iar cel vinovat,
osânda, și Dumnta frate vel Logofeto de ţâra de sus, să "i dai poră&ţuirile cale cuviinci6se îngrijind de a nu se face vre-un cusur, şi să *] faci cunoscut la Vistierie
spre a se aşeda la catastihul lefilor. — 1821 Decembre b. |

"Grigorie

Ghica, Barbu

“Cod. 96 pag. 220,

Văcărescu, Constantin Negre.
Ii

|

.
7

Dăm în note câte-va acte din sfera justiţiei»). Atragem atenţiunea
asupra notelor schimbate cu consulii, austriac, francez şi rusesc, re1) De la Otcârmuirea

Valahiei

„Pe ac6stă alăturată ânafora a judecății departamentului de opt neremâind
mulţumit Marin Luntraru, Dumn6lui epistatul Hătmiăniei "l-ati înfățișat înaintea
n6stră, unde aii venit și Dumnlui fratele vel Vornic Fotache' Sţirbei, . dicând
Marin prin apelaţia lui, că.el n'aii avut tocmâlă cu Dumnâlui a meremetisi
luntrilo de al doilea de se va strica peste șâse luni şi tot cu aceeași tocmâlă
să fio dator ai le drege, iar pentru că întră apă întinsele, aceea se va îndatora, de_la sineși şi le va meremetisi şi mai mult nu se cunâsce îndatorat; iar .
Dumnâlui Vornicul qise, că are zapise de la el și după coprinderea lor îşi cere
lucrul deplin și așa îi va plăti şi cusurul banilor. Deci jăluitorul acesta vedem
că la judecata depertamentului -şi-aii tăgăduit simfonia ce aii avut, cu cuvânt
că nu scie de cele coprinse în zapis, rezemând la o marturie în scris a unor
.
Gmeni străină, cari n'aii şciut coprinderea zapiselor lui Marin, iar
Dumnâlui p
Vornicul aii îndestulat judecata cu marturi, atât celo din zapisele lui scrise,
cât şi pentru luntre aii dovedit iarăşi prin martori, că nu sunt făcute după
tocmâlă ; apoi să lăsăm arătarea martorilor la o parte: și să dăm ascultare numai
diselor lor, nică- dreptatea nu ne slobâde, nici pravila, care aieverâză dreptățile
"fieș-căruia cu ce chip să so descopere la'lucruri bănuitâre; dupe care și făcând
dovadă Dumnţlui Vornicu, bine dar aii judecat Dumn6lor boeriă departamentară
şi noi asemenea hotărim să se facă urmare întocmai precum în anaforaua departamentului se coprinde, .prin zapciu hătmănesc şi- după chiar coprinderea
7

+
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lative la diver se procese;
anaforaoa

asemenea

locotenentului de

este de obseryatintărirea dată re

Mitropolit

Troados relativă ia 0 căsătorie.

zapiselor lui, și așa îndatorim po Dumnâlui Vornicu, după co i se va sărârşi
"lucrul după învoirile lui Marin, ce le-aii făcut prin scris, atunci să'i plătescă
şi cusurul fără de altă prelungire. 1822 Maiii 7.
101, fila 51.

7

:

-

4

Cod.

De

la

Otcârmuirea

Palahiei,

Prea sfinţia ta pivinte arhireule Troados, rechilule al Sfintor Mitropolii,
- fiina-că. la pricina de judecată” ce are Margot Armânui!, i Testea soţia unui
Oranes -Caracaș armnul; ce aii murit, cu Dimcea sîn Neniul do la Pitesci suditul
chosaro-crăese, s'a fost îndatorase Dimcea de către judecata departamentului, să
facă jurămînt, cum că n'aii cumpăratel de la ascherlâi argint în tovărășiecu
„Ovanez Caracaş mortul, nică mult, nică. puţin, fără numai acea tavă do osfeș-

tanie ai luat'o dela un ascherlâii, pe chipul lui, cu schimb şi cu bani, iar nu
în tovărășie cu mortul, nici este
cercei și din acea fâre, şi jurând

asupra lui alt cevași a mortului, afară din
rămâne apărat de pâra argintului, iar neju-

rând este dator să plătescă banii ce are

să ia Margot dela

Oranez mortul și

să r&spunqă şi cel-l-alt cusur al argintului la soţia mortului; așijderea să jure
Dimcea, și cum că are să ia de la Ovanez taleri 57 şi tată-săti taleri 20 și
jurând să i se.plătescă de soția mortului, dar săi dea și el nu numai cercei,
ci și acea

galbeni,

fire,

după

iar ne

cum

dând

și florea

să aibă a o plăti. soțiel

ati arătat Hagi Niculcea,

mortului

cu 20

că i-ati cerut mortul pe dânsa; și

după ce so va, sărârși acâsta încredințare a "Dimcet atuncea de va fi trebuință.
se va pun şi soția mortului la jurămînt, spre-a încredința cât avut a rămas

de la bărbată-să Şi de are și ea vre-o lipsă de zestre ? Cu care anafora a aceștii
judecăţi înfăţișindu-se înaintea nâstră Dimcea față cu * Chiriac Dăga rechilul
Testei, soția lui Ovanez, unde arătând Dimcea două engrate înscris sub iscălitura popei Armenesc i.a starostei de armeni, copringătâre din partea Testei, că
4 ea pe vechil ?l-aiă pus că să cerceteze de aii rămas cova după mârtea bărba-

”tă-seii, carele izaii arătat că ali găsit o pereche de cercei la Dimcea . şi o sticluță
de ghiumiaia şi ori de va scâte covaşi saii de nu va scâte pe ea, să nu o ames-

o tece la cheltuială ; iar prin cel-l-alt engrafon dice, că la întrebarea ce i sai
| făcut iarăşi de către popa armenesc şi starostea de armeni, de scie pu bărbată-săii
că aii Juat -niscare-va lucruri din casă, adică cercei ca săi vîndă pe afară la tirg,
saii i-ai lăsat amaaet la cine-vași şi i-ati gis că nu scie ; aii mai întrebat'o do
“ai mal avut bărbată-săti vre-o argintărie şi aii dis că maăi sciut pe barbată-săii .
_să aibă acest fel de lucru; asemehea aii mai întrebat do unde scie ea că ati

avut scule bărabată-săii la Pitesci şi aii gis, că un neguțător Simeon de a Pitesci

|
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*

„Acest. aci ne “probâză, incă odată, cum . Biserica şi-a reservat aprope.. eselusiy dr epiul, de a decide in cestiunile atingend căsătoriile,
aii fost spus. către fratele bărbată- -s&i, că “bărbată-săii ati acut scule; dece nu
caute?

Aşa,

după ascultarea ce făcurăm.noi

acestor

înscrise, văgând

că se deosibesce pricina. şi spre cea desăvârșită plirotorie a nâstră, am trimis
de s'aii adus la canţelaria Divanului îusuși preotul armenesc și starostea de
armeni şi făcându-li-se întrebare, și prin grai -tor asemenea . arstară că le'aii
spus și „le'aii mărturisit 'Testea armeanca; așa vădând că asupra "Dinicek este
numai 0 sad6 biinuială-a muterei şi a creditorilor, iar nu vre-o vrednică dovadă,
nu am găsit cu cuviință ai se da Dimeii evanghelicesc jurămînt, după cum
dice judecata departamentului, ci numai pentru acâstă bănuială se trimite
Dimcea la sfinta Mitropolie cu zapeiu hătmănese, carele faţă cu Chiriac Dega,
vechilul seii şi muierea - puindu-se înaintea prea, Sfinţiei tale sfinta evangtielie
şi sfinta cruco să arăte Dimcea și să mărturis6scă de esto la șcirea lui nisce
urmări ca acestea, la care îl îndatorâză departamentul la jurămînt, cum şi el.
de are să ia, ceva'de la mort, după cum aii arătat iarăși lă departament, şi ori în
ce chip se va desluși vre-un adevăr ssă ne ar6ţi prea sfinţia ta în scris— 1822
Iunie 23.

Mihalache

Ianu,

Constantin Negrea,

Scarlat Grădiştenu.

Cod. î01 fila 105 vi

De

la

Otcârmuirea

Valahiei

“ Dumnâta staroste de neguţători, find-că la pricina ce se străgiinâză între Paraschiva văduva ce ati fost soţie lui Mihale Telalul, care aii murit, cu Filip fratele
- mortului, i Manole 'Telalul epitropul celor lăsate de mort cu Halea şi Petcul
tovarășii mortului, este trebuință a se face o lămurită socotelă și alegere la
stărostie, adica stări pentru fieş-co madele, precum la vale se arată. De aceea
aducând zapeiul hiătmănesc pe tste părţile, să alegi împreună cu neguţătorii *
indecaţi cu toţii, tot avutul mortului, atât din capitalul ce s'aii vădut de noi că
Pati avut mortul la acei tovarăși, cât şi din ori-ce altă periusie_ se va dovedi
ori tăinuită de soţia. mortului, saii de fsatale mortului, ori de către epitropi, sai
_
de către tovarăşi, ori de către veri-care altul va dovedi vre-o parte sati ralta, în
primit
fi
va
ce
lucrurile
şi
arptă
care adunare de: avât să intre prin prețuirea
musrea

din “casa mortului

cu

cuvânt

că sunt

dăruite, afară din

zestre,

sai ec-

“soprica, cum şi lucrurile ce sunt asupra fratelui mortului, care unele, dice, că
de dânsul;
le aii dat de pomană pontru sufletul mortului şi altele s'aii oprit
de la epitrop
apoi să so mai facă lămuriră banilor ce- ai primit, nevasta din zestre
de zestre,
ei
f6ia
după
lămuri
va
se
ce
ei
şi cu coi-l-alţi, cum și lipsa zestriloc
ne va da
undo
că
pentru
t,
adică câte sunt în păr şi câte lipsese cu adevăra
r

e

«i

a

se duce.să

-

198.
-
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fie la contractarea lor, fiela a lor legiuită desfacere. Ca una
din probe
la acâstă

afirmaţiune a nâstră

bănuială hotărire

pâte

sta actul. Mitropoliei,

prin

care

avem, de a se da şi jurămint, atât la periusie, cât și la
lipsa

„de zestre, cum şi că datorie ati plătit a mortul
ui, oră frate-săii, ori epitropii,
sai murea și așa pentru fieş-care madea să, aștern
eţi socot6lă precum mai sus
vă

porăţuim; pe lângă acâsta dar să mai faceţi o însemn
are de socottli și
pentru cheltuiala cernelei - anului jalei, iar pentru
hrana că de la mârtea bărbată-seii și până i S'ati dat banii zestioi are a se
alege și a se hotări do către
n0Ă, și fără de zăbavă să ni se arăte, că să dăm sfîrşit
pricinei.— 1822 Iunie 20
Mihalache Manu, Constantin Negre, Scarlat Gridiș
teanu.
„Cod,
.

101

fila

107.

Pitac la Hatman

-

a

_

tot pentru pricina de mai sus, a da de scire la boerii
“de mai jos arttaţi a veni la Divan.
De

la otcârmuirea

Valahiei
"Cinstite Dumnţta epistatule al Hătmăniei,
fiind-că Dumnlui mosio Bonet
epistatul Dumn6lui Consulat al Franţiei, S'aii
arătat cumpărător venitului moşiei
Breaza,

care venit s'a aflat

porunca

stăpânirei ase

încă din trecutul an

stringe pe s6ma datoriei

Septembre,

orinduind prin

lui Hristache Grigoriu,

ce are
să ia suma de bani de la stăpânitorul moșie
i Breaza, prin hotărîre domnâscă
- şi pricină de judecată fiind, orinduini a
se înfățișa înaintea nâstră: la adunarea
deplin, Marţi la 2 ale viitorului Mai ; ci
dar să dai scire prea sfinţiei sale vechilului mitropoliei, i Dumnâlui

Logotstului

Dudescv,

i

Dumnâlui Vornicului
Fotache Ştirbei şi Dumn6lor boerilor deper
tamentari a veni toţi la Divan, săi
dai de scire și Dumnlui cumpărătorului
de venit, ca -oxă însuși, sati vechil cu
deplină putere,

să vie, aducândşi ori-ce: documenturi
va avea, să aduci și pe
„Hristache cu: oră-ce sineturi va area,
a înfățișa pe toți.— 1822 April 28.
Mihalache anu, Constantia Negre,
Grigorie PRomanitis.:
Cod, 66 pag. 251

Ai

o

Dea

A

-

Otcârmuirea Valachiei

|

Către Dumnilor Boerii ai departamentului
de opt.
Dumnâlui cinstitul Consul al Prusiei
ne făcu arătare pria notă,că Hristofi sîn Anghel Cincul ce era însăr
cinat cu trâba comisionărei a canțel
ariei |
Consulatului Prusiei, că de la 25 ale
acestei următâre i sai dat paretisis,
de
acâsta slu;-jbă
pentru care scriem dumnâv6stră ca
întâmplându-se să se arăte

aci la departament cu vre-o tr6bă,
să nu se cunâscă de adi înainte
drept comisionar, după cum aii fost până
acum.— 1822 Aprilie 29.
i

“Mihalache

1

,

danu,

Constantin Negre,

Grigorie Romanitis.i

"
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se autorizaţiunea
cesta,

cum

de a se cununa

199

un Neculae Mareş din Bucuresci, A-

se vede din anaforaua locotenentului de Mitropolit, avusese.

“Asemenea
Criminalioa.

pitac s'aii făcut şi la

Cod. 96. pag. 232
îs

-

|

|

Spiitărie
|

i la Agie şi la Dopartamentul

=

Către cinstitul Consulat al Pranţiei.

-— Cu cinste s'aii primit nota cinstitului Consulat, scrisă de Ja 5 ale lui unio
după calendarul noii şi am vădat cele ce ni se scrie pentru venitul: moșiei
Breaza; la tare răspundem că acâstii pricină nu pâte lua sfârşit. într'alt chip
până nu se va înfățișa la judecată părţile prigonitâre, ci să bine voiască cinstital Conşulata porunci D-lui monsiu Bonet, ca ori însuşi să vie, saii vechi!
să trimiţă, şi fiind-că astă-qi se făcuse strigarea așteptând numai venirea ve:
„chilului și de vreme ce s'aii întârgiat până acum, mâne Joi să nu rămâe,ci
la 2 câsuri din qi, care vine după compasul Batopenese 9 ceasuri şi jumătate
i
să, se afle nogreșit la Divan. — 1822 Maiii 24.
,
i
Negre.
Mihalache Manu, Constantin
Cod. să page 253.

,
Către

-

.

cinstitul Consulat: al

|

n

Prusiei.

S'aii primit nota ce ni s'aii trimes pentru satisfacţionul ce core cinstitul consulat la obrăznicia co aii fă:ut omul huzmetului de aii venit la consulat să!
ceară în judecati pe Dumnflui Constantin Cincul ; ; răspundem cinstitalui consulat!
că dumnâlui Cincul având daragiul;ccarele prin jalba ce aii dat la Luminăţia sa
Paşa, Paii cerut în judecată pentru pricina ceare cu cuviosu Timoteu și Divanul]

după orinduială buiurdisindu'i jalba acestui ipotesiar în judecată: unde urma
ca să se și chiomo Cincul să stea, faţă, dar pentru că trămisul Hatmanului ai
obrăznicit de n'aii vorbit cu orinduiala ce i s'aii poruncit, de la Hătmănie i s'aii.
făcut căquta certare cu bătaie ; acum dar rămâne ca cinstitul consulat să se odihnâscă

despre

acâsta,

iar po

de ată

Cincului,

parte să se poruncâscă

ca să vie

ta judecată fiind că este rânduit cavaz la ac6stă pricină, -şi face la Otcârmuire
Î.
maro mumbașirlâc ca să se caute „judecata cu pâritul săii. — 1822 , Lunie
Ă
Mih. ashe Manu, Constantin Negre, Homanel. ”
N
Cod, 95,

pag.

346.

Către cânstitul Consulat al. Pr usică

E

"Cu cinste s'aii primit de Otcârmuiro nota cinstitului consulat No. 21 pentru
prin
o căruţii ce s'a luat de zapciii Agiei a Dragomanului Cincul, după care
căruţă
acea
pitac s'aii poruncit Agiei, ca să ne arate cu ce poruacă i-ai luat
“a

Î

=

S

-—

200

„VA.

"copii en Ruxandra
-act de moratorium,
şi

în ce trebuinţă

.

URECHIĂ

fata Tipogral6ei 1). Aducem în notă asemenea un
din 23 Marte 1822.
pă

s'aii trămis şi-unde

”

se află căruţa,

şi ne veni arătaro în scris

de la agie că cercetând s'aii adeverit că de la numitul dragoman nici un zapciii

de ai Agiei, căruţă n'aii luat, făr'de numai de prin alte părţi, unde s'aii cerut găsit
de s'aii dat după poruncă în întâmplătorea trebuinţă undo s'aii cerut, iar de se

arată de stăpân pe streină căruţă, cinstitul Consulat să bine-voiască a porunci
Gmenilor, săi să nu se amestece la acestfel do lucruri fiind făr'de rânduială.—

1822, Iunie 3.

o

a

|

Manu, Constantin Negrea.

Mihalache

i
1) Întărirea: ce s'aii făcut la anaforaua prea sfinţici sale Arhiereului Troados de a cununa pe Nicolae Mareş cu Lucsandra fata Tipografâci.
De vreme ce de clirosul bisericesc i de prea sfinţia sa părintele Arhiereul
Troados vechilul sfintei Mitropolii, se găsesce cu cale, ca să ia săvârșirea cea
legiuită şi cinstită cununie după lege Nicolae Mareş cu Lucsandra, pentru
vrednicile dovegi ce se arată într'acostă anatora, scriem prea sfinţiei tale, ca să se
Săvîrșască astă-i Joi cununia acesta fără a i se mai asculta pricinuirile cele

deșarte. --- 1822, Aprile 27.
|
i
Mihalache
: Manu, Constantin Negre, Grigorie Romanet.
Cod. 101, fila 37 v.

- Către

cânstită

Olcârmuirea

Valahiei

sfintei mitropolii,

de la Lpitropia

* -

Nicolae Mareş de aici din Bucuresci ai îost jăluit dumnâvâstră,
că sunt
câţi-va ani de când încurcat fiind cu o fată, şi fără a o aduce in casa
lui țiindu-se
cu ea câtă-va vreme aii și născut trei copii parte bărbă:6scă, într'ace
a lungime

de vremeşi cu pricina: nascerei copiilor vrând ca să-l tragă în
judecată la răposatul Domn Suţul. Voevod ati şi dat jalbă Mărire sale, cerând ca
să i so facă
îndestulare și acum că orânduiţi find la prea sfinţia sa părintel
e Costandie

Episcopul Buzeii,li s'ait cercetat pricina cu amăruntul
şi nu s'aii ţinut în smă
- nodrâptă cererea; către acestea și cu multe alte pricinuiri
apărându-se jalba sa
că nu ar fi copii făcuţi cu-el, dicea: că ea fiind muiere
slobodă i-ar fi dobândit

cu osebite obraze și că nu se îndatorâză a cresce acest fel de copii
cu bănuială,
nici a lua în silă muiere care atâta vreme ai trăit în chefuril
e sale, măcarde |
ati fost şi el unul dintr'aceia cu care aii făcut copii;a căruia
jalbă buiurdisindu-se

de dumnâv6stră către: mine,

am adunat clirosul sfintei Mitropolii și infițișând
pe
amândouă părţile faţă fiind și acei trei copilași, am
pus de i s'aii citit jalba lui
într'aud şi
după

acâsta la cuvântul'ce dicea ol că copii sunt născuţi
cu bănuială
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“ Finanţe, dări,

vămi, ocne, export de vite. —Gele-l-alte dări şi iraturi. Scutiri.

__Ori cât de sleită era (6ra prin rechiziţiunişi prădăciuni săvârşite în

timpul r&smeriţei şi în urmă de Turci, dările directe şi indirecte con-

şi de adunătură ?l-am întrebat de scie şi pre alt cineva, care să fi fost încâr:
doşit cu părâta ? Răspurise că nu scie ; de undei se dise, că de vreme ce nu are
nici o ideie la acâsta, se cunâsce că ol este însuși pricina nascerei acestor copii
mărturisindu-şi însuşi tiposul lor, dar pentru că iarăși. cerea să se” apere cu
fel de îndreptări, se într6bă şi pârâta,că de vreme că și pârâșul săii tăgăduesco
până întratâta, că dobândirea copiilor nu ar fi cu dânsul, putea=va: ea să arăte
Yr8-0 paţinti i dovadă de părintâsca atârnare către aceşti copii din partea. lui
şi arătă trei sciisori. ale lui, din care în cea dintâiii cu I6t 1815 Aprile 15,
după ce ca un bărbat îi dă povăţuiră de a se purta cinstită şi cu credinţă și
a păzi dragostea neîmpuţinată către dânsul, apoi o învâţă şi mijlocul cum să
păzâscă acea dragoste, puindu-se înainte pe iubitul lor fiii Vasilache, ce] întâiui
născut, ca uitându-se la cl să 'şi aflucă aminte do ţinerea saii legătura cu care
.
i-ati îndatorat nascerea lui, iar în cea de a doua cu lăt 1818 Octombre 29, arată;
sobe
unei
facerea
pentru
53
taleri
trămis
i-aii
cum că prin nisce ipochimeni
ce fac şi
"i pentru lemne de foc şi poruncesce să ?] -însciinţeze și pentru copii
în cea de
doilea);
al
de
cel
? (adică copilul
de s'aii mai împiciorăgat Dumitrache
că se va
jăluire,
pe urmă scris6re aceluiaşi I6t Noembre :30 dice, că iar cu mare
de al troilea a căruia nascere se apropia”și arată
griji şi pentru doica -copilnlui
cum să se râgă „că după păcatele sale îi curge acestă împresurare de copii şi
lor şi izbăvirea
vieţii
al
losnicius
prilej
lui Dumnegeii cu ferbinţâlă pentru un”
de săvirșirea
el
avea
ce
greşalelor; din care cuvinte înțelese. judecata dorirea
ce dar s'aii
După
cununiei din care putea să dobândsscă acestă poftită izbiivire.
cu felurimi
citit aceste scrisori, nu i-ai mai rămas cuvânt, fără numai sa apără
de apucături, că nică înti'un chip nu o mai “primesce de soţie, însă judecata

ficu chibzuiată, că acesti inşiruire do copii a lor, care cu atâta legătuză și ţinere

cununia
"de dragoste de la unul către altul şi-aii câştigat, se cade a se cinsti
împedecări,
:niscat
pentru
cea după lege,şi care mai înainte nu Saii făcut, sati
legiuit și
saii pentru ruşinea Gmenilor,să so facă acuma şi să ia săvârşit cel
cinstit;

deci

acâstă

chibzuia'ă

a clirosului

cunoscând-o

și ade--

şi eii de bună

se facă
vărată, dieși arăt Dumnbvâstră, că așa estocu cale şi cu dreptate să
lui
scrisorile
cu
legat
s'aii
însuși
că
şovăi,
şi că jăluitorul Nicolae nu mai pâte

şi tâte jăluirile.și

năpăstuirile câte în jalba ce aii dat către

arătat, s'aii arătat deșarte

și plăzmuite.

Al Ungrovlahiei epitrop
Cod. 101,

Troados. 1822, dpril 26.

fila 65;
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a se percepe

pe bietul țăran

insoţindu-se

să ia lumea

perceperea,

în cap.

Singure

de

grele

vămile

casne, care fac
sufăr Gre-cari ză-

ticniră în 1821. Am vădut cum însăşi Porta ordonă Otcârmuirei, să
pună în lucrare perceperea veniturilor domnesi, adică a vămilor şi a!

ocnelor,

-

-.

7

cr

“In Octombre 1821 Barbu Văcărescu fu-numit Vistiernic ţărei.Se
întore mai mulţi boeri din emigrare. Moldovenii refusă de a se întârce
şi li se spuna că de vor mii intârdia, fancţiunele vor fi date boerilor
de cl. II.

.

Pe anul 1822 se întocmesce «ponturile» de vindarea vămilor,
aprâpe întocmai cum aii fost în 1821 numai, art. 54 se modifică cu referinţă la slujba cântarului domnesc, care din vechime a fost a Obo. „rului Bucurescilor şi Oborul o vindea pe la vămile târgurilor din judeţe,
iar acum

|

s'aii dat vămilor

de

pe

afară. :

Fârte interesante sunt _tarifurile speciale după care ai a plăti
vamă sudiţii rusesc, austriacesci, englizesci. Le dăm în note 1). Aceste
Moratorium, (veşi pag. 200) De
Fiind-că Stan

la

otcârmuirea

Cojocarul având să ia o sumă

de bani

Valahiei.
de la IL Armaş Ghcor-

- ghiţă şi Hristea Medelnicerul, prin hotărirea Oteârmuirei, co staii dat, li stai pus

sorocul-pravileă

de patru luni, ca să plătesc arătata: sumă

de bani, ne-având

mijloc de a plăti acum, dar fiind-că și Ştan se jălui, că şi el aflându-se dator la
alţii nu voesc a'l păsui, ci unii îl trag la Spătărie, alţii la Agie, alții la căpitanii
za lefecii şi alţii la căpitanii za dorobanţi, de nu pâte a se odihni; de aceea

pentru ca să nu mai fie supărat până în soroc de patru luni de către datornicii

lui, i s'aii dat la mâni acest pitac al Otcârmuirei „prin care se scrie dumndvâstră |
zabiţilor. din orașul Bucurescilor, ca ori care din datornicii lui Stan îl va trage
la judecata dumnăvâstră, fără a i se face vro-o supărare de plată să i se puie şi lui
sorocul pravilei -de patru luni, ca la acel soroc luând şi el de la mai susni„miţii datornici ai săi, să plătâscă unde va fi dator. — 1822, Martie 23..
Mihalache danu, Constantin, Negre, Scarlat Grădișteanu.
“

Coa.

101, fla

14.

1) Ponturile de vindarea vămilor pe anul 1922 sunt întocmai ca cele din
anul 1821, cu deosebire la pontul 54 care este înlocuit cu acest ce
urmiză- aici:

54). Slujba cafitarului domnesc, ati fost din vechime a Oboralui Bucurescilor și-oborul o 'vindea pe la târgurile vimilor de prin judeţe, iar
acum s'aii

dat vămilor de po afară cu orânduială și obiceiul ce ati fost, adecă prin
terguri |
4

_
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tarife întemeiate pe tratatele intre Turcia cu puterile străine, ne arată
tol odată şi care sunt mărfurile co se introduceaii acum în ţeră. Intre
„acestea observăm importul a div erse articole franceze, nu numai de lux,
A.

„Şi numai acolo unde din vechime ai fost obiceiii de aii ţinut cântar să fie şi
acum, ca toţi cei ce vor aduce marfă de vinqare și ar vrea să o cântărâscă, să
nu fie slobod a aduce cantar străin, nică să ţie altul cântar pentru cântăritul
celor ce aii trobuinţă de

cântărit, -ci numai

vameșul domnesc să ţie cântar

drept:

„şi să ia la suta de oca bani 15, dar pururea să fie săritor la.cei ce”! vor chiăma,
ca să nu se zătion6scă alişvezișul Gmenilor, că urmând înpotrivă, saii găsindu-se
un-cântar nedrept, sati va cer a lua mai mult de cât este orânduit, sati va
pane cântar și unde n'aii fost obicei, so va pedepsi.—î822 Ianuar 1.
Grigore Ghica, Barbu Văcărescu, Mihalache Manu, Const. Negre.
Cond.

98, pag.

439,

”

-

|

Tarifa văniilori pe anul aâesta cu et. 1822 Januar 1 „după. care ai a
„urma vameșii a vămui mărfurile neguțătorilor sudiţi precum la
vale se .orândueșce, Pentru sudiţii Rusiei:
“Viind-că neguţitorii Rosici după trecerea de vrome nu s'aii întocmit la
preţurile mărfurilor ce s'aii orânduit prin tarifa cea pentru vamă de cele ce

scot şi aduc în ţinutul împărăției şi asemenea s'aii aședat și de împăratul Rusiei
ca. să se alcătuiască

o tarifă nouă, căre

să nu se întemeeze după cea vremetnică

vădută peste obiceiii scumpete, din pricina celor dintr'aceşti ani peristasis, turburări și răsbâie, ci cu socotâlă trei la sută după împărătescile tractaturi, să
fic întocmit cu prețul cel potrivit ce se urma nelipsit în câţi-va ani la ceea
ce se vinde cu barhana mai nainte pe vremea păcei, de azeea dar vorbind îm. preună cu cel ce în ţinutul împăriiţiei petrece cinstit plirecsusios elciii Rusiei
Domnul Tamara şi întru nimic socotind cea din răzbâie într'a-oşti ani covârşire
a prețurilor, ce după socot6la și sciinţa păcoă coborând preţurile. iucrurilor la hotarul cel din mijloc, s ai alcătuit acâstă tarifă ce se întemeiază cu trei la sută;
a.

“ V Alagea her vopsea, ea

Aţa de Anghira, oca . ,

rr

ii

.

e...

po_bani

a.

2

mea

120

“Anasonul, cantarul . see
v Atlazul Florentin, cotul .:. <a.
VAtlaz Venetic, cotul .........
Seat

40
„Îl
9

„MAtiaz cu fir şi hetai de la Hii,oca.
'Aţă de
Aţă de
“Vastarul,
Vasele

bumbac de la Hindia
bumbac roşie și alte
topul de 20 coţi .
Şaluri, ghermesituri

..

. . . .:.

. . - + + 300

şi Moreea și Zanda, oca .:. . . .
e neah...
feţe, OC
a.
e
. .
4
cotu
o
de Țarigrad,

50
9
9
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brute, precum,

|
a

.
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fer,

far-
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Abanosul, cantarul
Aaa
Arama
Arama
Arama.
Arama

bană- -Gră

po bani
Pe

aa

e

108

unt
(ia
e
ne'ucrată cantarul .
e.
see
lucrată, adecă 'sahane și altele, OCR.
|
hurda, oca CR
hamtutmaz, cantarul 180

Afionul, oca.

5
180
6
4

36

Alune, cantarul 94
Arsenicul, cantarul
Arceruriă de: bărbie,

66

taneaua

1!/,

V Alagele Halep, topu ..
9
V Alagele muscă!esci, cel mare top . 40
V Alagele

muscălesci,

d Alagele de Țarigrad,
N

Alagele

de Şam,

cel mie Open

cotu.

topu.

VâAba de Țarigrad, topu pe coţi
Aţă englezâscă .
..

Vâstarul alb și alte- feluri, topul

Amnarele, suta. .
Y Alagele helaliy irbchirură,

topu

„Vâlagele helalii de !a Tesalonic,
Argintării, dram
.

„>

Llawe:

u

de bumbac, izbichiruzi,

a

220

ee.
IC

9

a
16...

pe coţi

topul

i
a
.

6
36

15
11/+

3
.

.

i

„Argint viii, ce se dice idrarghizos,

2

88

ag

Ambelez cantarul...

Aţă de cânepă, cantarul...

a

...,......

20...
DIN

Ace cu gămiălie, adecă carfițe, miea.
Aloi, adecă saro sabri, oa.
..,

N Alagele

A

.

_V Alagele de Magnisia, topu:
"V Aba muscalâscă, topul pe coţi 60.

Anghira, cantarul.

80

......

97

Oa

75

80

18

topul.

10
Beteliy î altânolucură, felurini, de Țarigrad
ce sunt po 55 do coţi .220
Basmale sacherliy do Țarigrad pe. 10 degh
ermele, topu. ,..,...
80Băcan vânăt și galben, cântau
250

Băcanu roș, cantarul . .
190
„Brice, taneana s ,
8
Bogasie albe şi alto văpseleec sunt po
7 coţi, toppu ....i

ame 5 de pe im

ş

_

7
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La cochii.vechi ş'ai strigat vămile celor 17 judeţe înainte Paşei
turc, pe anul 1822, In 1821 au fost căutate în credinţă. Ati fost aren-:
>

po bani

"Bumbac neluerat, cantarul.
„Bucaluri seci, de 100...
.
Blane de lup, de una: . .
Buretele,

oca

.

.

.

.

“.

100
45
11

e.

Burieaşe de tinichea grâse şi subțiri do 150 .
Bacan pentru stofe i ciorapi, oca.
Blano do Salungi-Cacom, sorocul
.

O

Blane

de

râs,

una

200
16
20
45
12
120

.

Basmale albe tocan!'âi, topul po 10 deghermele .
Borangic franțuzesc, lat, do 2 topuri
Borangic franțuzesc îngust, de 2 topuri .
Berbutii leșască, top MU..
NV. Berbutii muscălească, cantarul ,
Blane de capră, una
Brâne ghelberele, unul .
Brâne de la orașul Damas, unul
.
Brâne felurimi, de la oraşul Caramgea, unul .
Balsam, de ompania, oca .
„ Bacaiii” roş şi alico, cantarul.

V

=
LO

o
„

30
30

16
- 22
4
54
160
60
30
18
120
21

Blane de epuri rusescă, suta.
Bohcele da "Țarigrad, cu fir, de una .
.
Vişine, mere, pere şi cireşe uscate, cantarul .

“o

Vutei

felurimi,

100

sticle .

V Vulpi căzăcescă, taveaua. .
A
Vulpi bune, roşii, muscălesci, taneaua , Vlupi,, mai de jos, taneana.
“Vulpt: hurda, oca. ,
O Vulpi negre, taneaua . .
O Vulpe

albă,

40.

7,

20

12

taneaua

Vutcă de Triest, stic la.
Vin

de Marea

Vin felurimi,

albă,

de Evropa, bucalul.

Gomalaca, oca. .
Ehenibahar, oca

Ghioderi do la -Hindia, fioş- care.
Ghioderi de miel și. de capră, unul .
a

30

100 oca.
>

25
G
3
Tla

=
în

906

AFA,

UREGBIA

date pe 1822 pentru 620.000 taleri. pe an in favârea Stolnicului Iancu
_ Lahovari, care apoi le-aii vindut deosebit pe judeţe pe suma de 707.700
taleri.

a

Ri

=

po bani

Ghioderi de căpriâră, unul,

e

cc.

Guşi de vulpe albe și roșii, părechea
Gresii

rotunde,

una.

.

..

.

..

.

.

.

TM

.....

| cc.

Gogoşi de răstichiii, cantarul.

. . cc

9
.

eee

2

e

150

Ghiulele de, fier, cantarul .
eee
80
Drojdii de vin, cantarul. .
ce.
63
„= Dambaneă, donlucul pocoți 5. .....
..
,
,
0
Dinte de peşce ce se dice Balâcdiș, oa...
aa
24
„Dibas de fir, felurimi, de Persia şi Franţa, cotul .
94

Dinte de fildeș, oca.

..

. cc

Dihorul, taneana. . . .
“- Dihor hurda şi de vulpe, oca
„Enghiur şal şi sof, topul
. .

“Bpuri alb

betonul.

ci

Epuri domestici, suta.
Haharul căpăţini
Zaharicale,

te

..

.

Ala
,

e

cantarul

00

ae

300

ca

Jderul, fie-care . ..
dJderul hurda, oa.
"= Tere, cantarul

“Ibrice de cafea, oca

200_

94

12

Zeamă de lămâe, cântarul . .
e
Zaharul nelucrat, cântarul
. ..
cc...

: Iere: roșii,

,
„

cc.

şi praf, cantarul.

0ca.

10

e
.
. cc cc...

.

19
150

aa

eo

9
2180
60

e.

. .

AS

„Inul de Misir, cântarul .

V Inul muscălesc; cântarul

.

.

.

80
.

.

..

.

5

.

0

-—slere de chefal, săculețul ...
..
a
Colanuri de fier de' Țarigrad, înguste, unu! 8
Colamuri late sadea, de "Țarigrad, unul .

Colanuri înguste de Țarigrad, unul.

Calacanul, cantarul, ,
Cardamomom ce'i dice chiiaculedis,
.
FI
Casia, oca .

_—-Gleiul de PESCo, 00a e
„
Cleiul negra, cantarul.

a.
oca

——

9
83
6
95

ae.

Cu
.-. .. 4
bi

ÎN

|

n

ea.
2221007
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Prin cartea dată în 15 Ianuarie 1822 să dă zaptul vămei, pe acest
A

n, în fav6rea

cumpărătorului

Catalogul
Cod. os pag.

vămilor

este

Lahovari.

tocmai

€ ca'cel

de

anul

trecut

4821.

492— i

j
|
. . .
.
,fio-care
V_ Covâră moscălesci
p Cov6ră de Tesalonic, fie-care.

.
-.
o...

DRE

cc...

Chioselii fie-care. . . .

V. Cuţite şi forfecele rusesci, taneaua a.
. . .. cc...
Cositor vergele, cantarul.
Cositor lucrat

precum

„

„-320

.

solmiţe Şi altele, “cantarul .

26

Cânepă nelucratii, adecă_ ecanavi, cantarul . oa.
cc...
Conadii, taneaua . .
cc...
o...
Chihlibar neluerat, oca . .
cc...
pp Covâră de postav, basma, unul. . . . .
.. ...
Curele de frâne, toneaua
Cânepă, po două decă UC...
Câje de lămâie de năramză şi de portăcalii cântarul .
a.
.
î..
.. . Comidul, oca
"Catifea sadea şi hamuha "do la Firanţa, cotu d.
....
1... .
„Catifea cu fir și hamubha, cotu .

Castorhi, oca

pc.

- o o.

cc...

.

15
4
„920

.

.

po_bani
9
4.

8
„800
300
î
.
6
„25
6.
,
15
50
E

.

'

|

108.

„50
. . ao.
V Cue muscălesci, cantarul
Dh
a
.....
O Cuiștre, oca
35
10
coţi
po
topul
alagele,
i
şi
citirii
__Cutnii de Brusai gheresitură,
Dă
.
.
9”o Cacomul, Sorocul . <fr...
4
|
„Catranul și smâla, cantarul.
20
,
eee
Chiparis lemn şi scânduri, cantarul .
21
.
.
ea
D5
>
oca
Zimţifra,
şi
Chinavar

.

" Chevâvie este ca şi piperul) oca ARE

V
-

”

side

2

45
20
„180

ea
Camtorul,
Capere de Afisie şi do Drm, cante NI |
Cârmăzul, Oa e seek.

Cărţile de joc, testele 12

_Castanele,
“Cuşiuzum
Cuşiuzum
GQ Corsacul
Cafea,

30

e

.
a.
cantorul . . .. . . . .
«
.
e
de la Moreea și de la alte piirți, cantarul
o...
.
cc...
cantarul
Iconia,
de la:
unul, e cp

Imen,

oca., 7.

..

cc...

o...

6

.

„18
„24
47
8
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Plin de învă&ţăminte este studiul
mai jos. El

ne arâtă

cu ce ţări

Cafea franţozâscă,

_

cantaral

Cremenile, mia

Bai

. ..

erau în

..

Coade

...

de cai, oca
0ca

ee

.

cc.

și

ee
i.

Onzachiit,

cantarul 94

[e

.

dă

85
9.

40

PRD

..

:

cc

1

..

.

Cue franţuzesci de mijloc, cantarul
Cue franțuzesci

“: Oălimări prâste, una

. ..
.

e

. .

. .....

o...

Pa

e

Lumânările

j

de

.

Masline

cântarul.

2

a

..,.

Cu,

6

se

desagi, suta

ua
.
Îi
îs...

+

.

ce.

*

testele

.

.

n.

94

45
„50
30

cj

......,

12

60

..

de Franţa, și Anţoghes, unt do lemn și capere, oca.,

Mărgăritarul mincinos
-

8%

i
o 80
CD

,

“ Lemne tolurirat, sandal, cantarul .
„

o

Tu

.

Lulelele poleite, suta .-.
-Lulelelo sadea și ameretica, - mia
“: Lialelele sadea, mia
...,

; Lacăte' de

.

15
19

Bogieara
RR

Sua

săă,

Lână, cântarul,

120

7290
„120

9

de vacă și sugiucură, cantarul

lemn,

e. 190

e

o

Ligi de cipazos-mori-pi-miet
Lămâi, mia...
de

80
2
90

„90

te

Cuţite cerchezesci, dece... .....,
Colanuri late de fier, de Țarigrad, unul .

Lingură de cimășirii, suta

94

e

. Li...

. . ,

subțiri, cantarul

- Cue de Triest, cantarul .
2. Cue de: Olanda, cantarul

Linguri

85
„15

eee

Cue franțuzesci mici, cantarul

Limbi

240

9

10.

Code, cantarul. , .
„-, .
Călimări și coburură, anul
pe
Cue franţuzescă mari, cantarul
a

-

nostre.
Na

es

testâua

Chimino, cantorul

China,

p> coţi
.

Marea. Noară

iar părul de câde de cai, oca
»

ţările

ne

Coconariă, cantorul ,
Coarde,

relaţiune

a

de

Cornul. de cerb, cantarul

ce dăm în note,

ae

-

sărate felurimi

Ă

tariful vamal

= Cutnii de 'Ţarigrad şi de Brusa, topni
Carne de vacă sărată, cantarul . . .
Cărnuri

Pg

E

=

,

—

s0
,

45

..

2:
55
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1

numai vecinele
depărtate.

(&ri importaii la noi

Maşinele, fie-care . ...
Mărgeanul

nelucrat,

mărfuri variate,

x
cc...

.

OC

209

i

se.

1

1

1...

.

ci şi cele mai
-

E

Bani
a

. ..

. pc.

.

Mătănii de mărgean bun, 00a
. cc...
. n...
Mătănii de mărgean de mijloc, oca
. . . . . . . .

.

.

„

e e
. . . »

200

400
800"

Miătănii de mărgean mai de jos, oca . . vs...
. . o. . e . 1200
7
ete
eee
e
Mană, OC

Morisce

.

Una...

de cafea,

. ,
Migdale curățate, cantarul
Migdale necurăţate, cantarul ...
Muștarul, cântarul - 1...
Madem,

oca

. . .

felurimi,

0ca

cântârul

.

.

<

e

ce poe

2ă

one

ee

n...

eae.

18

.

ea.

eee

.

..

eee

ee

ee

ee

Miislino felurimă, cântarul . . .
„se

e a + 100
95
.
ee e 450

î
cc

6

..

|

ese

o...

.

.

.

.

..

90

eee

eee
Mierea, cântarul . . . ..
Madem ce sa dice și hitarghiros, ccantarul 4

„60

6,
1 -

Mătase felurimi nelucrată, oca . «e o cc...
Iacarâne şi fidea muscălâscă, oca - .: - o . .. .....
Minău,

.

.

î.

.

..

...

—..„Nerrede morun, 00a . : e e o o...
Nuci de Hindia,

fie-care

. .

mia

cc...

.

.

în...

2

a

1

cc...

12

eee

Nardenchiul, cântarul e
Nuci,

.

75

.

..

9-

d

.

"45

Nescopite, cântarul «ne

„31
.
_V Pânză lată muscălescă, topu . . . . : 14
TV Pânză îngustă muscălescă, topu ea
5
.
Ce.
de porc, oca. ..-..
-Părul
40
ae
Pei'do capre nelucrate, cântarul . eee
„10
Perne late, părechea. . . .
+
alagea
una
2
al
de
i
d,
Țarigra
de
şi
esc
franțuz
Pungile do tutun, de șal/

=

Ia» .de la postavurile ce vin de la Rosia să'se

ia vamă cu

analogon

după cele mai jos.

cc...
- Preteară, de unul . .
cc...
.
.
.
.
Praf, cantarul
.
e
c
Pluta, cântarul
ee
Pușca, Oa
/
+ - e o:
una
crâm,
do
sle
„p„Pâ
" storia Romântior de V. 4. Urechiă ”

|

:

1

.:

240

„94

„4

95
„o
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mai ales,
Prin Turcia ne veneaii mărfuri din Asia, stofe de India
atlasuri de Ve- cov6re ete. Italia introducea in ţera munten6scă stofe,

pobani |
NJ -Pirostii

XV

O

9

27
25
30

e
Pei de capră ot Arghira, uiUNA
Portocale şi naramze, mia : eo...
cc...
. o...
Pământ roş, tocsi boia, cântarul
Petmez, cântarul ,

eee

ee

. .

Pânză batistă, cel înio top.

90

eee.

15

Sa

9
188

ea
Pei de castorhi, una . . . ..
“Pânză muscăl6scă de mușamale, cel mic “top - e

_
—

Pelea de bivol, fieş-care
fieş-care.

Pelea de cal, fieş-care
de miel, suta
Pelea
Pisici negre, una .

cc...

cr.

.

.

.

cc...

.

.

25

.

10

7

ce.

..

cc.

cc

ceea
eee
cc.

.

2100

„a

topu. de 20 coș a.

..

..

60

ee

e

cămăși,

de helaliti pentru

„30

cc...

. . .

“Părul de cal, cantarul...

de boii,
Pelea

d

eee
co...
, . i

Pepteni de lemn, suta
Pepteni de fildeș, testâua

— Pânză

6.

cc

de cimişir, suta .:.

Pepteni

80

eee

o...

.

9
25

..

cc...
. . - .
ee

—Pânză de bumbac; topu 20 coți
* Peșce morun, cântarul ..

Peptenii de os, suta

bula

ee

(este în chip de sare) ocu

Piranţu

60
2

e

10
80

[cc
1...
Pelea de urs, tantua ..
Peatră acră, cântarul, e cetei
“ Piapome

luezate de Izmir,

24

e

UNA

Bf
3

Pâsle de Țarigrad sadea şi cu flori, cotu aaa
cr.
. . .
Pilele ce se zic samanlâi, testâua

"Perne de catifea sadea, părechea . . .
,.
Perne ipac ţesute cu fir, părechea
Perne
Perne

sadea pentru așternut,
de fir pentru aşternut,

părechea
părechea

Perne de fir chenarlâi, părechea .
_Pros6pe i cearșafuri
Pânză de la. Ostrov,

de bae do
oca -,

..
...

ia
.
. >.

80
75

eta

aa

“Pânză

felurimi de- la Evropa, topu, .
muscălescă,

6

e 120

..

la Tesaloni:, “părochea PRR

SPânză

topu

|

40

ee

ee

.

.

„Pâsle cu flori de Crâm, una

3

o...

+

de hier, museălosoi_„santarul

Cp

9

a 180
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neţia, şi de Florenţa... Din Africa (Egipet, Tunis) încă veniai mărfuri
diverse. Dar cine şi-ar îricliipui că str&bătuse în Bucuresci brânzetu=

- po bani

oca

-60

- .
Ri

...,
Puce6sa, cantarul
Postavul englezesc Mahut și alt- fel, po 25; coţi în chesea
Postav Londra, ches6ua . .
.
Postav saia de Veneţia po 55 coţi în 2 cliesele .
Postav de Paris, Postarul.
.
Postav leşesc, postavul
Pa
Postav franțuzesc, de Olanda și. Londra, postavul .
Postav de jumătate franțuzesc, postavul .
Pestemanuri de Brusa i de Țarigrad, cantaru!
Peştemanuri și cerșafuri de Misir, oca . . .
_— Peştomanuri de Tesalonic, pirechea Pile de cuiumpii, testua .
Rachiul, bucalul . ..,.
Rădăcină de văpsea, cantarul
p
„
„—
„—
m
=
„—

“ Rășină albă, cantarul . .
Răşină galbenă, cantarul
. ....
- Răgole. de-scorţişsră, oca . ,. . ..
|
Reventul, oca . cc... d.
Regele cu petmeli, cantarul
Romul, bucalul
. .
ţâra

turo6scă,

„850.
425
18
„d

20

45
75
-30
180

45
WND

Rachiul franțuzesc, oca . . .
de

"270

40.

„Regele cu mierea, oca .

Rachiul

.

60
18
420
180
„ 1440
600.

oca

RR

Rânză (palamaria) cântarul...
ca
=, Rădăcină de piper alb, cantarul
.
Rădăcină de piper nâgră, cântarul ...,.
Roșcove, cântarul
.......
Sângepii nelucraţi, oca . . . . ..
Sângepii Bibiriotica nelucrați, oca
,
V Sângepii i pac alţi Sibiriotica, nelucrață, ea “Smochine de traistă şi de cutie, cantarul
Smochine înşirate, 1000 pipuși
.....
Smochine de Moreea, la 1000 păpuşi .

Scânduri de nuc, cantarul -.
Stafide” razachiă, cantarul...
e

To...

_

pm .Pânză de la Trapezunda,
Plumbul, cantarul

90
80
33
60
80
15
36
"770
19

27 -:

e

219
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—

rile de Holanda? Interesant pentru specialistul în medicină şi farmacie
este

studiul. tarifului din

punctul

de

gl higienei

vedere

po bani

rr

Stafide. negre mari,

„15
„25
65
36
16
40
„5
6

cantarul.

Stmânță de dafin, cantarul
Săpunaul, cantarul
" Scorţişgra, oca .

.

Sacâzul,

oca .

Sfongaro

petres, “cantarul

Salipul, oca

..

.

Saftiianul, unul
Susanul,

>

!

publice.

cantarul

.

Sinameni, cantarul.
Lă
Samurik de mijloc şi mai groși do i
Samurii de Beci, părechea.
Samurii buni, muscălescă, părochea .
Samurii pântece, părechea.
.
+.

Samurii câde, una . .
Spirturi de Ungaria și Livanto, '100 Sticle
„—Saiac

lat franţuzeso
șal, topu po 30 coţă

Sandal de Țarigrad şi de Hiu, oca „7.

.

180

„/ Sandal franțuzesc, „cantarul

S&mânţă de chedru, cantarul .
Sângepuri lucraţi, po 10 testoua,.
Sângepii negri lucraţi, po
Sari sabăr . .
Săricica, oca . -

„40
10
20

. .

10 testâua.
.

Seul şi cervişul, cântarul .
Saparina, oca
Silitra, cântarul

50
21
„100

.-

Sangriu, unul
.
Sămânţăde in, po 20 oca.
Sămânță de cânepă po 20 oca . .
Teluri de fier grâse și subțiri, cantarul -

Teletinul. mare, părechea
Tămâe n6gră, cantarul
Tămâe albă, cantarul
-_—Tiriplie de Hotin, oca .
Telu, cantarul”.

- Trimiatin, cantarul

.

.

-30
110
40
150
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„948.

__
Pe când chinina are intrare în ţeră, nu mai puţină buna primire
are şi gogâşa de ristic. Şi nu atât la fabricarea cernelei era utilizată
Dahân halvasâ, cantarul,
Telatin mic de Bulgaria, părechea
Tulpan

60
12

de Țarigrad, chonarlâi de bohcele, unul eh.

pTabiniţă

lată, cotul

.

.

.

„— Libiniţă îngustă, cotul.
Tiriac, oca . . . 7.
_Untul

eee
ne
ce.

.

de

lemn,

6

Ca.

.

ee
Te

cantarul

Untul, cantarul

..

.

9

a

6
36

cepe

tt

65

e

70

cc...
cc.
Uleiul, adică bezir, cantarul . . .
Frunză de văpsea, cantarul ..
cea
eee e
Funii rusesci, cantarul . .
ee

Fildeș, oc

...

ea

Frunză de nucușră, oca
Fistichiuri de Şam,

e.

oca.

e

0.

pe

Die

.

_.

.

.

.

.

e
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care nu treceau de frumâse de nu-şi âmbinaă
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cantarul
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a
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Şireturi de aţă felurimi, topu
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>Saluri de Misir bune, albe și alt-fel, un donluc-:.
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Șaluri albe-de
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Şalură feţe de Africa, unul
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de Misir,
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de nu-şi impistrati obrajii cu ceva murse, alunele... China plătea vamă,
când era în. praf 120 bani de oca, iar gog»şile de ristic dai vamă la.
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eee
eee
Tia
Camiorul, oca . ..
eee
ea
ae
e 95
Dimba, adecă stofă, cota ae.
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ocaua; risticul cu cantarul! Dar ocueste locul să amintim,că altă vamă plătia
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de Veneţia
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“ Tinichele de ţâra nemțâscă câte 450 de burăii ,-. .., . . . .
Bricege şi fuirfeci mici de ţâra nomţâscă, tosteaua
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Simifora un fel de tibişșir, oca . .,.
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Îmirna, Oa
eee

“ Amber,
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80

36

_Boia lagiverde, oca.,
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Cârmâzul, oca. .. .
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_Cordele de catifea, cordele de miitase cu
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Şiret sadea de mătase, adecă .panglice, topu-.... 20)
„Pălării de Triest, testeaua. . , . .
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1920

„Pălăriă englezesc, testoaua
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“Pălărit de Franţa, testeaua
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540,
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„China,
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e
88
"Cafea franțuzâscă, oa .... 1... 19
„: Clopoţeă, de o duzină, . . .
,
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_Cuţite și furculițe de ț6ra nemţescă câte 54 testeaua 27
„- Copci, oca
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Cuţite și furculiţe englezesci câte ai, tosteaua Pee
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Hârtie poleită, topu
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neguţătorul pământean, şiş altă se percepea de la mar "fa importată, ori
exportată de neguţători sudiţi streini.

de scris, tOpu e...

Hâxtie

Penghear, 0ca

cec...

Scorţişâră de 'Iriest şi de Olanda, oca.
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Lână târsă, vopsită, oca
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ee mreie.
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Arici

|
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a

ă
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Herul de puşcă
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Yere roşii, cantarul
“Zerdegean, cantarul

-
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“Hârtie mare, hartur, topu .
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Tel de tambură, de cutie ....... DIR
Basmale subţiri de Trieşti câte 12 în testea, de testea. .....
RR
AR
....
Basmale de Franţa, testeaua
e
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franțuzesc,
Her nelucrat muscălese şi
Flore de scorţişâră, oca . . ..

Ohiiaculedes-adică gogoşi, oca
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E

Nuci de la Hur, oca......
„Petmez,

adică

Sîrmă,
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fir şi ciucuri

adică rădăcini de
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mishalu
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_ Tarifele vamale pentru sudiţi ai diverselor state europene, variau,
căci ele erai intocmite in vedere cu tratatele speciale comerciale
_ Cit nemţese de 36 coţi bucata, topu ..........- mia
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de. mijloc,-de Veneţia câte 600, de ladă.
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Gâmuri de Viena, câte 10 cutia, caşonul.
Gâmuri

mici de Veneţia, câte
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Oglingi desbrăcate câte 60, de ladă...
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a
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6
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cc

800
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160
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100
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Hârtie de scris mare, topu. ........ |
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Hârtie do mijloc

de seris,
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Zahăr praf, cantarul
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Porta

Otomană.

Turciei,:
cu nedrept.
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In principiă,

aplicate

şi la

tratatele

Principale

Muhabethanele de mijioc, toppu .....
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a
Muhabethanele mici, topu.....
Muhabethanele englezescă, topu . . e
Tulpan, chembric, hasale, humaiii şi alte felurimi, topa .....
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Pulpanuri subţiri, de bucată. ..
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canavăţ
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Nuceşâră, oca e
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.
oca
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.
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mintenilor. Ce-i de miraie, că neguţătorii păminteni nu puteaii concura
cu neguţitorii

streini?

Or nu

numai

vamă

mai

mare

aveaii

de

plătit

DE

pobară

Suliman, 004...
eee
Sacichibrih, buni şi proști, cantarul,
Dimirboza adică antimonion, cantarul

_
|
V

Cue
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cantarul
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soroe
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De la
Postav
Postav
„ Postav
alte supţiri,

2

—

330

86.

....

„190
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......
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Mărgân prost, oca ..... ED
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„20
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ea

..,... DA

Mărgân bun, şiruri, oca .
Mărgân

eee

» „1600
. -800

oglindi, poleituri de sticlă şi scatolcă seci, câte 3 la sută.
englizese, 19 postavuri în 2 ambolii, câte 50 coți bucat
a . 2200
Londra englizesc, gros, câte 50 coţi de postav . . .
.-. 550
prost şi subţire de Olanda, nemțesc de Lipsca, mah
utși
55 coţi postavulîn două bolii. .-..
2
11350.

Postavuri gros leşești, 50 coţi în două topuri.
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7 Postar Londra, de mijloeși prâste de Franţa şi Veneţ
ia, 50 coți în două bolii. .
e
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„De la postavurile cele bune de Franja câte troi
la sută.
_p Postavuri, șaiuri şi vigonuri, în 2 bo'ii, 55
Coți .-. : . . „ „9850

„“Siretură minciunâse, oa...
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Romul,
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,
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e
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A
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i
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4
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,

. . .. . .. 900
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Alagele de Rosia, bucata mare 35 coți, topu
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erai

obligate
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Untii de ţeţii, oca . ec...
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Sămînţă de in, la 20 0că . .

po_bani
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comercianţi

români,

dar câte alte
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nu

- „să plătâscă nefericiţi comercianţi pământeni?
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5
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Apă tare, 000 e eee
e
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Meșâni de Franţa, una...
Saftiianul tariiaca franțuzesc, unul emma
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Felos, adecă plută, cantarul , . . cc...
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eee eee
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eee
eee
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Mursafii, cântarul
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e
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Pioi do bivol mică, de Evropa, una.

. . . cc

90
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. ... .. . .. . cc. se
Piele de vițel de Evropa, de una
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|
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du-le dropt taleri 800, de unul. ... . .
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mijloc
__ Saluri de Hindia cu flori, rezaiuri, donlue, buhar de
de jos, preţuindu-se până la taleri 475 „de unul .. . . . ss e +
Bochcele de şal fermaiși cu chenar. şi în colţuri cu floră și gearură
|
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m Şal de Hindia gear de mijloc și mai de jos, care se vinde drept
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.
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pp Bohrea de șal hindico, de “mijloe şi "mai de!îs până ia preţ de
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taleri 225, de unul . cc...
o
sută.
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puşcă,
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Iarba

Marmură lucrată cu lustra, do un cot, una
Marmură
Marmură
5

. .
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1710
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franțuzâscă cu lustru, de '/, cot, una. . . . . .
nemţescă, perdaflie, de 2 rupă, una. . . -

/Sangulii adecă bogasiii de Franţa, do 7 coţi bucata,
Sangulii de Franţa câte 50 coţi burata, de bucată
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Şi după ce cu aplicarea de tarife vamale diverse la neguţătorii pă:
mânteni şi la cei strein; se îngreuia comerciul pămentenilor mai il
po_bani

“Ținte, de suta de hârtii.
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Unt-de-lemn

_

”
-

V

0
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e
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Ghioderi, una nn cc...
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.
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.
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În

...
| DD

_

Te

175
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nova i de Franţa, de mijloc i mică, de unul ....,
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Catran, zift, tunuri de fier, ghiulele și alte asemonoa acestora
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de lei trei.
pp Atlaz, sandal şi canavăţ lat și îngust do Franţa, cotal
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a
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e
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i

Lemn de Hindia, cantarul
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160
Neguţătorii nemți câte feluri de mărfuri vor cumpăra din
ținutul fre turși le "vând
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unele guverne, de a stârpi asemenea abusuri, ei n'a isbutit. Apoi
ceea ce contribuia şi mai mult la scăderea comerţului pămentean,
- Lână de oi, cantarul
Piei de epure
Reventul, oca

. . .

:
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.
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Catimbaş,

400

de Rumele

ecantarul

. cc.

. . . . . ..
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și de la alte pirță, oca
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Valanidi, adică ghindă, cântarul ............. aaa
„ Anasonul, cantarul
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Alinzar, oca
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„> Goma arăpâscă,
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„
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ee
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Burete,

e

a

e
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a

de Ismir și de Usat, cotul

1
a

—Bâsio de Tesalonic, cotu ....., ea
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Stafide negre, cantarul . . ,..

-

Stafide razachii fără sămînţă, cantarul,

Ceea.

eee
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..

Stafide de Moreea, cușiuzum, cantarul, i

“Cherement de Iconia,

Ammfor, cantarul
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Zmochine de cutie i păpuşi și în rest, cantarul.
e
.
45

D

LL

75

eee

180
12
12

7

_ ISTORIA

ROMÂNILOR

era obligaţiunea in care se vedeai
pe

datorie,

la boierime

şi chiar

|

-

997

neguţătorii aceştia,de ada marfă
Domnitorului.
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ca să
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Trinecti sectie, de Miri şi Ceapaz, cantarul oa...
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eee

42
80

.:.

Î..

co

se.

o

see

cc.

cc...

cc.
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Brâne late şi înguste lama, unul.
. < . . . ste sa. .

a
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380
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Şaluri feţe prâste, unul. ,
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Emuge carpuz, 003
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Câde de boii, cantarul .,.
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Sacâz de Andrică, ce se chiamă sandrici, cantar Ul ...

- Sinamichie,
oca , ...
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20

_ Alagele, citării şi ghiziuri de Brusa, topu ............ „103
Lămâe, de sută, .. cc...
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- Zeamă de lămâe, cantarul

_

bani

100
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Istif lulesâ sai lulele, de ladă. ......, sc cc...
.. .. -900
_ Atlaz sadea hetai de Hio, bucata de 40 coți topu. . ,:. .:.. „.: 360.
: Ataz cu flori, de Hio,. cheten didicon 40 coţă, topu. .... .:... 700
„Cainii de Brusa cu flori bune și proste, bucata de 10. coţi, topu "70 să
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şi: în tot casul
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recurgea la

po_bani
70
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Cutnii de Țarigrad câte 10 coţi bucata, topu,
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.. .. aaa
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p. Perne de. catifea de Brusa, părechea .... 7...
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Borangic. chepezar şi pempezuri de Tarigrad, câte 20 coţă, topu.
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. Ciorapi şi scufe de Hio, oca. .........
_ Pânză
Liinobi

de bumbac
de vacă,

cantarul

, , . cc...

de păreche [ee

de Morzovenia

Perne

pentru

Hindico

Lighiene. şi ibrice de Tumbac,

me

Zarfori de corn,
Cremotartar de 5
Gresii de Franţa,
_ Borangic, topu . .
pânză

esa?

a

..

as

190

350

a

Ceea... „600
..,.,,..
100

. ...........

eee

Mucări prâste de 5 testele,

4

ae o... . | dă

AIR

unul...

făr'de flori ce tumbac, unul
mari.ne.
Lighie
Zaturi de tumbac nsmţesci bune,testâua

Zaxturi de tumbac prâste, testâua,

48

aaa.

camizonuri, cotu Pa

a

18

85

de 5 testele. .......
a
ocă. . ceea
de una ...........,- ea
cc...
eee e. aaa

de ' Franţa prâstă şi de Olanda

de 7,

coţă bucata,

36
50
4
25

tupu.

.

V

Brâne, taclituri de“ Hindia și de Franţa de 5 coți unul, de unul
Lână de Odiia, cântarul
ee.
Caprane da lână, do 40 coți bucata, topu . . ...
ci...
Aba de. 'Pesalonic, topu., cc... DDR
o.
” [ăspoturi de.Zara, cel.bun.
se,
RR

ao

>.

>

G&ruri,
de

unul

..

o 06 mijloc,

>.

>

00

jos.

i,

cc

at

î..

..

...

115

540
14%
290
16
251

186

100

taclituri, poems şi donlccuri, englezesci, de câte 5 coți,
n

e

Geruri, fermaişi şi rezaiuri și

e

e

donluduzi,

ee.

brâne

„de mijloc și mai.de jos, de câte 5 coţi unul. .... d...
Serhet felurimă de câte 40 coţi bucata, topu

300

ongilezască, ilaclit

a.

180

,
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iaventă pentru acesta aşa disa Epitropie
îimpedica ruinarea fiilor de boeri.
OS

-

229

a Evgheniţilor,

|

| ——

destinată

|

a

po bani

65
Bohcele' englezesci, taclituri de mijloc și mai de jos, de unul ..
Postav cazmir sadea şi cu flori de 30 coţi bucata, topu. .. , . 800
Postav cazmir lat de 2 coţi,de 30 eoţi bucata, topu ..'.... 2500 „Saluri, fermaiși, rezaiuri, donlucuri, taclit englezesc pentru haine

_
i

eee
cc...
topu ...
de 14 coți bucata,
„„Pânză leşască de 60 coţi bucata, topu. . .....

ea
ki.

2B0
60

Tarifa cea pentru neguțătorii Angliei
Cu tâte că între prea înalta Pârtă și între Bretanicâsca Curte Acdiname
Sail fost întocmit şi s'aii aşegat tarifa după cursul mărfurilor a preţului din

=

vechime pentru neguțătorii ce sunt sub bandiera acestei curţi a Bretaniei cu
socotâlă ca aceştia să nu plătâscă câte trei la sută, dar fiind-că” preţul mărtu-

zilor de acum nu se potrivesce cu cea de atunci întocmire câte tzei la sută
după acdiname, s'aii dat înaltă poruncă coprindătâre, ca, să se facă âlegere dinpreună cu meemurii din partea Vritaniceşcii curţii şi să se taie. fiiatul iarăşi
câte troi la sută, însă după cel de a:um curs al preţului mărfurilor, după care
să so aşede și să se serie tarifa prin a lor hotărire şi mulțămire a amândurora
părților; de aceea dar făcându-se alegere dinpreună -cu orânduiţii dragoman
a sa
Sabir și Vot din partea elciului plirecsusios al Vritanicesciă curţi, ecselenţi
cu Cimbarit Ghilac Saril şi Ragbhit neguţăacelor dinpreună
„iu
preţul: cel adevărat al mărfurilor cu
după
tori Vritanicesci sai tăiat fiiatul
socot6lă câte trei la sută, după acdiname și s'aii aședat tarifă, după care s'aii
orânduit, ca neguţătorii Vritanioi să plătscă vama cea orânduită a felurimilor
ţide cumaşuri şi mărfuri ce vor aduce dintr'ale' lor eparhii şi alte curţi în
se
nu
nutul ţărei turcesci şi scot afară, vama. cumașurilor şi a mărfurilor ce
coprinde întracâstă tarifă pe care o aduc şi o scot și pentru care nu s'a așe-:
dat fiiat întru acestă tarifă a se cobori la mânile altora, să se ia câte trol la
sută după cursul preţului, dar fiind că pote a se întâmpla, ca preţul mărfurilor
celor dintracâstă tarită, ori a se mai înălța saii a mai scădea, care este departe |

"do cele întâmplătore de la dintâiti ale lui Marte a acestui curgător I6t 1235 atât

vama Ţarigradului cât şi -vămile 'după afară ce sunt sub otomanicâsca stăpânire
_şi lâ schele să ia vama după acâstă tarifă, care să'şi aibă tăria ei ani 14, ian.
trecând acest soroc să se aşede altă tarifă cu întocmit fiiat după cursul preţului»
dar vamă cumașurilor şi a mărfurilor pe care le cumpără neguțătorii Vritaniei
din ţinutul ţărei Turcescşi iarăși în ţinutul țărei Turcesci o vânde să o plătâscă asemenea precum şi raelele prea puternicei împărăţii după buiurunturile
neguțătorului celui din lăuntru și în scurt întracest chip să urmeze fără a se
!

230

|
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Suntem departe de epoca când. importatorii de marfă engrosişti
nu aveai permisiunea de a deschide baloturile cu marfa numai «ad

face câtuși de cât împotrivire, iar carele se va împotrivi că să nu plătescă vama
după mijlocul ce se arată într'acâstă tarifă, să i se ia vama în natură după vechiul
obiceiii, câte trei la sută şi la ac6sta vre-o împotrivire să nu se facă,
po

Zahăr căpățâni, cantarul!

7.

e

Zahăr praf, cantarul ea
Zahăr negru, cantarul . n

e a 940
ca 2 2900
a e 2 190

Zahăr zul, cantarul.
Piper, 0ca
ei
Dari fulful, adecă piper negru, 0ca . e. . . . .

.

Genghear, adică calaican, oca

93

Civit lehoriii, .oca

o
. .

e

.

Pe
eee
e
eee...

.

Genghear de Persia, cca... cu
Plumbul nelucrat, cantarul...
îi

240
7
...
9

90
60
108

ee

“Enibahar, oca e
7
Alice de plumb, cantarul .
„ 140
Tinichele albe englezeşci în două lăgi 450 bucăţi, de amândou
ă. 330
Unt de Evropa, cantarul
Sacancuri, topu po 15 coţi, topu.

.

“Chembrie alb sadea câte 15 coți, topu
Băcan

stacojiii, portocalii, negru,

„ Băcan de mijloc cs se numesce

.

cc.

....,........

cantarul.

,

Chesanta-marca, cantarul

240
_35

48

430

. . 2

Pist6le, puscă şi carabine englezesci după fatură
să ia trei Ja sută ,.
„p„Postav basma -englizesc, după tarifă trei la
sută...

100

Botelile de-250 dramuri bira, apa ,
Cuişâre, 0ca.

cc

larbă de puşcă, cantarul

.

31,

e.

54

„330

Civit de Hindia şi America, ocâ .....,...
eee
set,
Farfurii de pământ împreună şi alte feluri, feluri
mi de sticle şi

oglingisă ia vamă după fatură trei la sută...
- Ceasornice

OS

unul

de argint sati de tumbac,

n

mari, de

Ti

mijloc şi

50

Să
mici

de

400

Ceasornic sadea de aur englizesc de sîn mare, de
mijloc și mic, unul . 1500
Ceasornice englizescă: de pernă și de besacte
asemenea și sadea, .
repetirură şi cu musice, repetiruri de sîn
cu diiamanturi, precumşi ta-

bacheră cu diamanturi și cu flori și alte asemenea
diamanticale, să se ia

Vamă după fatură trei la sută

|

Carâvana englizâscă, repetir, ecrelie, fără muzică
, adecă câsornie unul 400.
+

bani

_—

„931
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Pi

usum» neguţătorilor pământeni, cari apoi erai liberi a vinde cu «măT unţeoa» adică ca «detailişti». Sub protecţiunea a tot putinţilor consuli,
=

po

vant

Câsornic englizese ecreme ce se dice colputemih, unul. . . . . 3600
Sof englizese po 45 topu; topu . . = -:
.
e
300
e 1440
_ Postav mahut şi sali englezesc po coți 25 topu, top . ae
_ Postav englizesc de Londra al doilea și mai de jos po câţi 25 topu . 990

Ț Postar englizesc, ce se numesce chelamec, pentru haine nemţeșci”

eee ete ee e e 500
“po 30 coţi topul, do top. ..... . eee
. ; o... e + + 8600
_ Postav englizese saia, topul po 25 coţi, topu
„400 .
„— Flanelă englezâscă, topu po 53 coţi, topu . . . ... . .
„ Ciorapi de lână englezesci, calţes, câte 12 părechiîîn duzină, de duzină 180
Ciorapi de lână englezescă câte 12 perechi în duzină, de duzină . . 90.
Ciorapi de bumbac și de tiriplic, adecă calţe englezescă câte 12 în
„ 180
"duzină, de duzină e. ec ce
duîn
părechi
12
„câte
Ciorapi de bumbac şi de tiriplic strimfiia,
”
„„ 120
.
în...
zină, de duzină , ... . . . . .. ...
duzină,
în
_ Ciorapi de mătase englezesc calţes, câte 12 părechi
a ai 200
.. aaa
î.
do dugină . ....
jos,
de
şi
întâii
preţul
de
îngust,
şi
lat
Cazimir
„. Postav englozese,
..
..
.
.
.
.
.
.
.
sută
la
după cursul vremei să ia trei
Umbrele cu sandal mari și mici 12 în duzină, de duzină .. 1100
432
Umbrele mușamanlâdica și hasanlâdica mari şi mică câte 12 în duzină
1700
„+
“Pălării englezescă câte- 12 în duzină, de duzină ...
ITârtie englezâscă după rel și după alişverişul vromet trei la sută
- Plasturi

englezeşti

câte

12 cutii într'o duzină, de duzină,

a...

60,

a...

860
8
27

n.
. Sare de Englitera,de cantar. . . - e...
eee
ROU
eee
00 eee
lomn,
în
Chină

-

120
e ec
China praf, 0ca
940
a
,
Unt de Evropa, cantarul Cs
50 în tespo
Olanda
de
i
sangiap
i
escă
Piei de epuri negrii englez
350
[e
,
de testea
tea

„Amvaron,

misha e eee

“Moshu de Hindia, mishalu . . . . -

|

-/
VA
V
V

ae

Cue de Triest, Olanda şi Englitera, cantarul . pa

ae

e

20

155

80
Gue_mari de. Rusia Si Englitera, cantarul . . ee
cantarul . . .: 110
Palamare mari albe şi cătrănite de Rusia şi Evropa,
cântarul . » 190
nă,
Giime
dice
se
Palamare_de_Rusia şi Evropa, ce

de fier, cantarul

“mun
4

i

+...

e e ee

ni

80

932.
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importul de” mărfuri din Europa 'era făcut mai mult de streini, neplătind decât 30/, vamă şi cari nu mai respectau vechile drepturi şi

privilegii ale comercianților pămenteni.

a

aut

Catran și zift, cantarul . . .
1
. cc...
. . . .. . „
22
„Catifea de bumbac felurimi de feţe, po 40 topu,de top.. . . . 330

pp Pichet vărgat i-cu flori, aibsi alte feţe, po 40 topu, de top
Z Malteh,

taclit Stambol

șali-topul po

22 coţi, topu.

. .:.

. . 330
. .

.

2%0

Cov6re -englezesci, preţul întâiii, de mijloc şi cel de jos, cotul. , 33
Pătură albă englezâscă, una . . . .. . cc
. . . . . .
83
„/Mătase englezâscă în cutii sati în hârtie răsucită în chipul tiripli- _cului, de duzină. .,....
a.
.
A înece
eo a . | . 10
Unt de lemn de zagii;0ca. .
ema
12
Spermanţet, (adică unt de pesce) ocă . . .
o ce
40
„Pielea dracului vărgată şi alte feţe, topu. . , » AR es
p, Bogasiu franţozesc, topul po 9 coţi, topu -. . . . . o.

180
18

N

Mămfurile ce le aduc de la Bagdat,
i
„grad și de acolo. le
"= Şal de Hindia cicecli doniuc; mari,
întâiii, unul ..
Pee
ee ee

Cazmir şi alte părți la Tari»
trec în alte părţi
beșli beldar şi rezaiii, preţul
co... | eee
ea e e 2880

pp Gearu de Hingia bohcea-preţul de mijloc şi de jos, unul”.
pal de Hindia bohcea, preţul de mijloc și de jos, unul
...

.

. 1710
. 810

.

Bohcea fermaai cu chenaruri şi cu floră în colţuri preţul întâi, unul 1980
„ Saziclie de tulpan supţire ce se numește gevezidestar, unul. . . 370 „ Muhabethanea

mie, topul

englezâscă

lată și îngustă, de

barde

24, adecă

ce

pr De Hindia muhabethanea,

de topu mare.

m pac, de topu de mic, . .
pr Ipae, de topu demijloe

. . n,

. ..

englezâscă, topu po coţi

|

e 108
pa aaa

ea

162

82
e

Te

a

„ Bacan franţozese, cantarul...
a
„Cacue, adecă ciocolată, oca
îi
Nașadir,
oa
17
pp Pânză

cită-

40, topu.

..

„Stambă englezâscă felurimi, topu po coţi 40, topu.

„Pânză de Olandiă, topu po coţă 35 topu.

. ..

192

e
e

. .

...

« Tulpan englezes» câte 24 bardeși topu po căţi 29, topul

48
i
e,

... ..

. ..
....

120

176

. 230

pp Haşa şi chembric felurimi, bare până la 28 de la 24, la un top, topu

971/,
90.

Bazea felurimi, ce este de la 24 barde şi topul po coţi 32,,topu. 108
“ Hasa cabadicos şi pafta, topul po 32 coţi de la 20 şi până la 24 „barde, ori raai mult saii mai puţin de va veni, să se ia cu analoghie, topu 75
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Exportul

era isbit-de: numerâse

donate de Portă, altele

„938

pedici

resultând

şi prohibiţiuni,

din interesele

unele

o:-

boierimei, când nu

_Humaiii şi-subțire hasa adică subțire pafta, topu .'. ... . .. 110
„ Cehmbric şi tulpan subţire de Englitera, virgat şi cu flori ce este
do 12 barde, adecă po 16 coță, de misadă:. . cc...
. . ... .
95
Tulpan englezesc fitilidico şi cabadico po coţi 14 nemâua, do nemea
65
“Do la herul de. corăbii ce se dice Briiaglidicon, cantarul .
„ 100
Răcină, adecă răşină de Şam, cantarul . ..
.
„26

Fesuri îranghica, de duzină . . . ...
V

40

Herul de Ham, cantarul eee
Arama nolucrată, ecantarul
pe
eee
_Lâna

do_ Rosia, „cantarul: a

eee

eee

Ghiacanâ de Rusia, deoo pereche

.

i

Câse mari şi mici, una.

ce

NA
==

=-Peşce

morun, cântarul ,

.

Oţetul,, cantarul .
„Ace, 50,000 într'o traistă,
Migdăle curățate, oa .
Chehlibar neluerat, Oa
Chihlibar legături, oca .

sc.

ea...
sc...

.

Ul
80

e

75

ladă, “măsline şi capete, pe ladă 54
20
ame
eee
eee
100
. . . . . o... cc...
o sticti al

gozoşi

prelungi

și cu "Sămânţe,

Paparoane0că e nene
.
. . . .-.:
Cărţi de joc, duzina

i 150
90
84

a.

mie.
Poxtocadele,

. ...

eee

Ceea

ee
ul,
e e
oa eş
Fild
Bucăţile

e

ee

de mie

de fildeș, hurda, oca.

..

ee

.

60

8

e.

_Câde de amber, ce se numesce cheseralâia, Oa.
ape
Boia de fes, oca ,

Saparina, oca

.

oca.

Mia

240

aaa

Bucal negru, adecă 10 dratauzi “tabac do un bucal „aa
* mea
Bucale negre seci și mici, suta, .
e
e.
"Camtor, oa. ....

Lămâi,

90

e

.

Abanosul, cantarul .

adecă

dh

ee.

.
Ce
440
de ADA eee
ee
800
ce.
6
e... . ne ea ee ee eee e B50
eee ee 275
eee
. .".

Sticle cu unt-de-lemn, 12 într”o
Argint vii, oca «o.
Ciorapi de mătase, de o duzină
Belesengiai, (unt de beleseng), de

Chiaculedes,

50
146
e

îmi

Perii de capră de Rus ia, canta ul

e

ea

/

e

/

e.

86
12
47

90
31

41
11.
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De la Constantinopole se cerea să nu
ba uneori nici vitele mari.

mai ales-ale Cămărei domnesci.
"se scâță afară din iâră grânele,

po

Saci chibriz, cantarul.

eee

“Putia, adecă unt de dude, oa...
Vinul de Evropa, oca. .
Miambal,
oca . .. . ..

Sare de Buropa, oca
Silitră, cantarul

+

. cc...

. , . . . . .
. .

î.

.

.

.

.

.

|...

see

. . o.

..

.

cc.

Piele de bivol, una . . . . . .
Orez, în chilă 10 oca,de chilă.

.
.

Teas de fier, cantarul. . .
Ceaiul, oca ......

cc

.

.......,.
. .

|

7...

.

.

.

|.

.

5
280
45

eee.

e

a ae
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—Pânză de Rosia și de Englitera

Cositor, cantarul . .

..

lucrat

100
928

. . . e
ee ea
RD
ee

ea: 10
i;
e 186

. . 2

e 100

ee
eee

e

e e
a e

200
100

pentru mușama, topu . . . . . 100

....

3

45
. . „ 200

|

-200

acu

" Pentru livre sterline de Engletera la fieș-care goște cercetânduse cursul să se ia vamă trei la sută.
Da

—- . „Bumbac

100;

e

e 140
„40

Nemhiia, oca . ce
Lumiînări de săi de Rosia, cantarul ...., ,....

Seul şi cervişul, cantar

.

e

Civit, boia adecă închis, oca . .....

Sumumeni, adecă subinan, cantarul.

90

. . .

cc...
ce
a
.
cc...

Mană, ce se qice codret halvasă, oca
Puci6să cantarul . . .
PI
Știubeţ, cantarul . .
„ere negre, cantarul . .
: ere roșii, cantarul . .

8
6
Ss

cc...

Piele de vacă, una

Piele de boă, una

.

.

Piele de America, una ..
.

Sl

e
. . . ...
î......

Botelci cu vin, câte 12 într'o ladă, de duzină,
-

ban

englezesc de la care în trecutele

a 495

gile -cu tâte că

se lua de fieş-care oca bati 27, dar fiind-că la 29 ale luni lui Zelhege I6t

1228, după înaltă poruncă ce sati dat ori în natură sati
în preţ socotindu-se trei la sută să iasă po bani 45 » dintr'acâsta
nici se mai adaoge

nici se mai scade oca . . . . . . . .:., Pee
ee
eee
area franțuzâscă ds” care fiind-că un bidat se lua de
cumpărători

câte 15 bani şi acum cu mulțămita neguțătorilor-enelezi
Drin
nraitiahi
de 4 bani s'aii făcut 19 han, vor ini mai ss qepit arin Proibebiii,

45
19

235
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Interesul
pedică

boerimei

imbortul

de

producătâre de

vinuri streine

şi

de

vinaţe şi

de spirtu6se,

rachiuri.

In tarifele vamale

îm-

po

baut

De la câte catelo ce vin la alto scheli ale Mărei Albe, la fieş-care
oca să plătâscă 15, pentru că este legat la vama împărătâscă, și remâne
acestă legătură neclătită,
„De la taclit englezesc, adecă chenarlădica donluc, gear, beldar,
ciceclidico, fimavari, duşcico, fermaişi, rezai, semle, şi bohcea, sali, după
preţ

a fieş-căreia

vremi

să se ia trei

la sută.

— De la cituri englezesti, bazele şi bohcea, dupe „proţul vremilor,
trei la sută.
....
cc...
de Triest, oca . ..
“Scorţişâra
Rădăcină de piper alb, cantarul . .
Rădăcină de piper negru, cantarul.
Tinichea galbenă şi tel, oca
.
Trinitin,
oca
. . .. . . . . . . .
..
V relatia | de Rusiu, de unu . ... .. cc. cc...
wHă
lată,
de un cot...
cc.
„Hare îngustă, de un cot. .:. .. ...
..
. ..
. .
pr Altaz florentin, de un cot . . . .:
„” Sandal sadea Şanefes, i canavăţ i malteh şi pofta, de un a cot
. Altân barâ feldiian adecă tiriiac, oca
Diriae prost, oca . . . « Pee.
a...
„ Pânză de borangie lată, în doue chesele, topu ..
e” Pânză

_

de borangic

îngustă,

.

topu

în doue chesele,

.

20
220
120

..

Stofă cu betâlă, cotu . .....
Mărgân fin de mătănii, oca .. . .

Oră, oa...
- Mărgn
Mărgân

de mijloc, oca
de mai jos, 0ca

..
. . ."
cca...

cc... i.

Mărgân de cel de la Ham, ocâ ,........

ee.
Samur englezesc şi franțozesc, UNU
e
Vulpi de Ozam, una: . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ne
una
Vulpi albe,
Limii albe de vuipe, părechea .. .. cc...
Hurda de samur de Beci, oca .
eee
eee
ce
“Jderul, unul ..

Vulpi roşii de Rosia, de una .....
Samuri

de Rosia, de păreche

Samuri de Beci, de 0 părochit”

cc...

........ SIE
.

.

.

.

.

.

. e.
.
.
.
TITI

._
.

.

.
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se pr evedea importul
dise proste,

dar

de vinuri

in faptă

franțuzesc,

la olaltă numite, ba unele

asemenea. importuri

nu

erai

permise

decât
po

Sangiap nelucrat, oca . , Ai a.
Sangâp de Sibir nelucrat,-oca

eee

_.

Sangăp negru, 003.
oo...
Laţcă, câte 40 tanelo în soroc; de SOTOC
una

Haraculac, unul

............

soroe

ae
60 -

Ceea...

.......... a
e

Cacomul,

eee

40 tanele în soroc, sorocul

Aspradă, unul

.,..... ee

Sângeap

lucrat po

negru

dece

tanele

în

Hurdă

de samur

de Rosia, oca.

.

negru

ea.

testeap'testeaua .

.

şi pisică, de una...

Vuipe de Olanda și Misina, de una.

—— Alagea ghiușteni, adică, de una
Niţiţă, de un soroe.
Pă&ru

de

cal

cu

,

coceanul

50
„90
110

eee

ea

.

418

as

200
e 1000

eee

20

cc.

,.

+

6

. ..,.....

..........

cantarul

.

see

95

a

ee
lor,

15

.

„ae

me

Epuri de Triest pe 10 în testea, do testea .
Ghiuşten

„20

eee

Râsi, unu)

„Samur leşese de mijloc și mai de jos, de pizoohe

k
75

a

4

Păru de cal făr de coceanul lor, cantarul .

„

a

,

Pântece de samur, câte 40 tanele în 1 Soro6, de un
Salseri, de tanea ..,....
E

Nurcă, de

810

Fir, şiret şi saceacuri, mishalu
Cutii seci de lemn, do bute a. .
e
|
850
Tremure și tortiruză, adecă fluturi şi sârmă, Taishalu aaa
Seufe de Veneţia, de tostea
Baga, oca.

...,...

Feliditicon mule, de un cot .:.
Catifea cu fir, do un cot .

:

1.

dl

|

d0

10
e

65

POI

31

ae
85

„„Ghemha cu fir de Veneţia, do un cot. . . ...
pp Hetai cu fir de Veneţia, do un cot. .......
Cit calemberiii de Olanda, topu

bani

aa

40
„25
+ 200

„12 cutii de ceam leșești şi de Beci într”o ladă,
de ladă. „1800
— Canăvăt vărgat și cu flori sadea
| nemţesci şi franţuzesci, cotu .
pr Atlaz vărgat și cu flori sadea
1

„= Balâcdiş co so dice dinte de peşee, oa,
„„Canavăţ de Triest, adecă pânză, topu,
Hârtie

...

..

i

de Veneţia şi Triest, fistichiuri şi cumiso fagaro,
de op.
x

50
90:
„30
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“atunci când recolta viilor din ţâră era recunoscută fârte slabă şi chiar +
insuficiente. In producerea vinului tot neguţitorul pământean era cel
Hâvţie portale...

. . ee

ee

Hârtie pentru hartuș şi hasam portale|
Hârtie boii cel mare . ....
Hârtie boiu col de mijloc
.. . .

Hârtie poleită

Mel

.
. .,.

. .

Fluturi

pPânză

tel, topu.

|

e De
topus

29
6

aaa

eee
eee

60
86
8

eeeo..

cc
mincin6să,

oca

albă de Triest, topu

..

şi sîrmă

360
. 180

[ee

de maden, 0c0a . e. cc.

Macara

„>,
; >.

RR
nemţească . ,..

|

.......

Hârtie văpsită
„Văpsea lagi-vert, oca

12

PI

..

.

.

.

.

...

160

ae

72

..

e...

Şiret de mătase, catifea și cu. floră, topu .. . . . . - e e... 380
cc... . . n n ee e 200
Fesuri de Tunuz, testeaua .
ee ee ee ae: 70
ae
Bumbac de cazasie, oca.. . .

.....
Fesuri mari deo Punuz, de tostea
es...
- Şiret de miitase sadea, topu

“Vama ce urmiză

cc... .
eee

„..800 .
200

a plăti pentru cele ce se trimit la Eor opa.

ip Citul -nemţesc, sfeţesc şi leşese po coți 36 în top mare, de top. 220 ,
130
s......
pp Asemenea în top mic de 18 Coţi, de top...
12
as
Piele d capră de Bvropa,una. .....
Saciac de Olanda adecă materie cusută, periplocat, “do top „290
40
. . . ... cc...
Felos, adecă plută de cantar
Meşini
rr

de Evropa,

UNA

eee

Găitan vănăt şi negru gros, de Braşov, Oa e sc...
Saceac de Triest, adecă materie cusută periplocat, topu

Sticle cu melisă, ura.

Hârtie cu
Geamuri
- Geamuri
Geamuri
Geamuri
de una-. ...
Geamuri
de una ...
- Geamuri
p

. . .

. . ..
. . . .

ee

bolite, adecă undiţe, hârtia Ce
ee e
de Veneţia câte 300 în ladă, de o ladă îm
câte 300 în cutie, care ce numesce uzurulan cot . .. .
câte 200 întzo cutie care se numesc diort urulue . -.
câte 100 în,cutie, care se numesc beş uruluc, franţuzesci,
eee a
eee
d...
câte 50. în "cutie, câre se numesco altă uruluc, franțuzesc,
se
eee
ee.
Dee
.
a edi uruluc, de una
>>
>
câte 40: >
una
de
franţuzesci,
cutia,
cot
un
de
20»
2»

4&l/a

25
180

2
DB
180
240
240
240
240
240
240

rr
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încărcat :. Boerul şi Clerul nu plătia vinăriciii, cum erati datâre să
- plătâscă clasele cele neprevilegiate. Mai adaoge la atâte deficultăţişi
po

- Geamuri

câte

10 în cutie,

urulue franțuzesci, de una.

de

un cot cutia

. . .

ce se numesc

cc

„Alagele

asemenea,

de top

.

.

sechi

cc...

Brice nemțesci, de duzină
... .
cc...
a Alagele..de Triest şi Olanda, de topu mare
.....
.-...

bani

240

cc...
. ae

7
108

e.

OBh

.....:....

31

oa

ee

VI Alagea rusească, topu po 35 coţi, de topu Mare . . c. . . ., 9216
[2
> îngustă
> >
>detop,
. ..., .. . . . . 146
— . Sacâz pentru vidre, adecă ardici, cantarul . . . .. , .. . . 308

Ţevi nemţesci pentru pistâle, de o păreche

„_ Pistâle de Venaţia şi de Triest, de opăreche
......
43
„ Papazotu, adică iarba popi, oca. . ....
eee
a
90.
Balic tuteală, adecă clsi de pesce, oca
...
. .. . . ... ,
20

=

Ipecacubna, 0ca . cc
Scorţiș6ră fino -satlaniă, ora . .. 7...
BO

_ Perne

„Gresii,

y

de catifea de fir de Veneţia,

de una

,. .

de o pitreche, oo

Pee

Şie adică șamatătel, de: ladă

eee

230

me

e

A

aaa

ae

ămînţă de in de Rosia, de chili...

Samgeap alb, teghiul, dS6T
Cichirdachiia, adecă. clopoței, o cutie
„Cit de Beci, topu-. . .

16

..

-

26
34

. . .

Sorieidică, Oa...

Mariţe albe de Satlan, de o hârtie

|
-

185

45

Oglingi g6le, câte 60 în. ladă, de o ladă
..,.....
Țapi de china, oca.
ee
Zurari adecă „rurtus, oa n

-

440

ea

200
10
40

5

e

17

“Siropuri, husama, și araberialuzi, de la 10 stiole
ee
150
Pile samanlidica, de o duzină
cc.
eee eee
4
Zimţitra adecă văpsea roşie, care intră şi-la doftorie
şi la zugrăveli, oca 40

_Pile dee argidenț
o duzin
ar
ă i,

“ Drojdii de vin adecă tirighie, cantarul.

Gomalaca, oca .
Gulma ghermiia, oca,

Brânză de olanda,

...-..

d,
...

oca

.

.

.

-.

.

Cabarale,

oca.

.

ee

e

de la cincă hârtit,

i

ee

o.

.

|

..
a.

100

.

80
48

.'.

8

.

.

.

.

.

.. .

.

.

.

.

.

.

....

.
aa

e
e
.

"Goma gulma adecă peatră pentru doftorii, oca
Ponciuri,

pe

|

|

1.

[|

i

.

.

.

.

, .......,
cc.

.'.

“i

.

..

.

..

t

6
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agiul, diferenţa

“lui &ă;..: Dinto

de curs a monedei

- 239

şi mai ales nestabilitatea :cursu-

di într'alta se întâmpla aşa schimbări de cursuri.
e

-

Castorhi, adecă cundus harghiiasâ, oca

Cremontartar,de la.5 oca.

po

. ea

240

AU

pr Pânză leșâscă, topu po 60 coţi, de top
...,....
Şireturi minciunâse, oca.
...... ea

Apă tare, oca

...,...

bani

ERE

Cunavive_şi haminarită de Rosia, cantarul,

60
BB)

ae

18

cc..."

90

eee a e 280
ceea
Gresii de peatră, de bucată. .. .
- Neguţătorii englezesci câte felurimi de mărturi după actiname trămit pentru
al lor negoţ din ţinutul țărei turcescă la Evropa, afară dia cele oprite, să plătâscă vamă după preţurile cele mai jos însemnate și. hotărite ; către acâsta ori
câte felurimi de mărfuri vor cumpăra din pământul ţărei turcesci și le vor
- vinde iarăși în pământul țărei turcesci, plata vămei pentru acestea să fie în“tocmai precum și al neguțătorilor raele ai Devletului, fiind întru o asemănare
cu tâte la nizamul cel din lăuntru, precum mai jos so coprinde.

„Câte felurimi de mărfuri
Câră,

oca....,

o.

. i...

RL)

„Mătasea de Ham și de Brusa, întro. tofea dramură 610, de tefea. 216
90
„„Mătase de Ostrâve, de Rumele și Chipru i cele-l-alte, oca .....
75
ee
cec...
Oameighiasă, ecantarul
„800
ai
eee
ee
ea
.
cântarul
nelucrat,
Bumbacul
14
Burete, coca, . cc... .. ee

ae

Valamidii cantarul

eee

Comid, oca .. cc...

IE

„A mturi. cantarul ,
şi alte feţe,

15

DRE

19

..,...... em

Paţachină felurimă, oca

Aţă roșă

a

ee

,.

cantarul,

Cimişir,

oca

,.....

7

e

180

ue

23.

eee...

eee „20
Ați albă, ocae o cc... eee
6
ae... a.
cc...
Peatră vânătă, oca .
Staâde
Peatră
Aţăde
Teftie,

"

75
a
...
cc...
razachii, cantarul. .
40
ce
acră, cantarul.
25
o... eee...
e
e...
.
.
oca;
Angh'ra,
25
ae
ana
a
e
ae
oca, , . ... . . .....

Stafide beilige, cantarul.

Stafide

de Izmir

sachi,

. ss...

cantarul

e

e

ie

eee

98

80

V.
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Am vădut cum asupra monedei se specula nu numai la Constantinopole, impunându-se în principate cursul pieţei de acol6 oblipo

i

Curanti

de. Moreeași

alte locuri,

cantarul

Stafide roşii fără sămînţă, cantarul.
Ghioc boia, cantarul, ...... Salepul, oca
Titra, oca . . . .. . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

e.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.....

.

..

.

.

.

3.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

|...

.

.

.

.

.

.

.

. ..

.

.

.. .

.

.

Piei de epuri de Anadol, Rumele și Rusesci, de 100
Sinamichie, oa... ceea...
Sacâzul, oca
Afionul, oca

45
50
82
133
13
7
180

.

. so...

Smochine de cutie şi păpuși, cantarul

.

8.

a...

.

.

.

.

.

.

bani

25

66
100
440
70
260

.

Mazea, adecâ: gogoşi de ristie, cantarul
Maimudie, oca'., . . . . . . ... . . . . |. . . . . . . . . . . .
.
.
.
.. .
.
. ..
.
.
. ..
.
.
.
.
. .
Tămâe albă, cantarul:.
Lână care din partea vândătorilor urmeză a se plăti, piecum şi din partea

cumpărătorilor să nu se câră mai

mult pentru

câtă sciută sumă se scâte din

trecerei, care
ținutul ţărei turcesci ; către acesta pentru câtă lână oste
este taleri trei la cântar, este legat la vama Ţarigraduluă N dinte” ac6stă se dă
400
şi la hazn6ua tartanalei, de cantar
.
.
.
.
.
.
.
1. .
. e.
.
.
..
.
. .
Ghiul iai ădecă unt de trandafir mishalul e...
_ Rogojină de foi de curmale, cantarul” .:. . . . . . . . . . . . .. .
TAlagea de Şam, topu. . .
cc...
o...
Alagea de Halep, topu. ..,..... Pee
i.

Alagea de Magnisia, topu .
- Anasonul,

Gantarul

..

ei

oc...

a...

"Mlagele do Brusa, citării şi ghiziuri, topu, .... Cea.
OŞal de Magrip în multe feţe; unul ..,...
cc...
lagele mari

Alagele

şi. mică şi de Erbichir,

topu eee

na...

de Ghiseir, topu . eee...

Altânolucuri

şi betenii, topu po Bcoţi,

toppu

.......-..

“SCituri de Țarigrad, topu po 30 coţă, topu ............
* Citării de Hindia şi Suret, topu........ aaa. a. .
Horasam, 0ca
i.
= Citării de Hindia Ghiuzret, „tOpu

Harsupi, cantarul ,

eee

se

NGhermesit- cu flori de Halep, topu..
N Damhanea, topu po 5 coţi, topu

.

.

.

eo...
|

ee

.
..

.
.:.

tea
Ta.
. .
.

.

.
.

.
.

.
.

.
.

ee

.

+.

.

.

.

.

.

|.

.

.

.

.

.

.
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.

gatoriu şi cu poruncă, ca firman al Sultanului. Cu asemenea curs forţai
este eviilent că turifele vamal in realitate mai urcau taxele, de astă dată

|

|

negreşit şi pentru sudiți.

po_bani

75
8

eee
eee
Sasamul cantarul
Ce
.
.
cot.
un
de
_Pâslă de Tesalonic,
de Hacp,topu.
Sevaia

_

Cea

...

eee

225

a

860
9
805

eee
V/ Hetai de atlas sadea de Hio, "do la 40. coți
cc cc... To... a
-.
_Qitarii de Şam, topul
au
cc...
"Enghiur şal şi softopu

. . e
pStambol şali și ghermesit, de cot...
aa
,......
„Limbi de vaci, cantarul.

8
190

aaa

„950
|.
Dighermele 20 în :top, fără “Calea châacâ, topu,
2000
a
.
.
.
.
oca
nasturi,
Cazasie adecă ibrișim, găitan, şiret,

p

-

Caraghimluc

de

cot,

ame

...

şi untul stii, Oa...

17

..

îm...

Câdo de boii cu cocân şi fără cocen,cantarul ...... e
— Cutnie de Brusa cu fi şi fără Ar, preţul întâiii, al doilea şi al

cc cc...

- treilea, topu po dece coţi, topu 1...
-

—Outnii „de "Țarigrad, topul po

a...

10 coţi

ee

ee

perne de Țarigrad al doilea şi al 3-lea preţ. de păirocho

e...
Brâne de Țarigrad, ce se qice ghelborele, UNU
Brâne asemenea de Halep, unul. ..... eee. aa
a
cn... i.
_pBorangic, de o şir. . .....

„—Borangic de "Țarigrad, pempezu

“mână, toporul,

și pempezaria al doilea şi al treilea

e...

, cc...

_
«

e

aa

a.
. ..
Pânză de Misir cu disbeți, topa po 25 "cotă, toppu
...............
Perne de Marsovania, de o'păreche

de Tosa, topu, cc
>
ese
eee
Mierea curată, cantarul,

140

40.
60
25
120
20 .

eee

Oapere de Anghira,. <a.

10.

36

. .... ae

Ibrice de cafea: de aramă, Oa,

de aramă, 0ca
Piuliţe

eee

e

70
120

a Perne de catifea de Brusa, păreche . .. AI,

_p Asemenea,

7

Th

4

80
24

40
„400

80
Cea
ema de lămâe, cantarul. ...
pa:
po
vinul
indu- -se
De la vin şi rachii de țera, tu reâscă, preţu
că vamă trei la sută.
plătâs
să
a
aceste
la
de
4
rale 12 și rachiul po parale 40,
„420
eee.
Pen
p Cit de A mbechirlâii, topu . eee
AA

p Cit de Mocat, de oi.

,....-

eee

şi la doftorie, oa...
Aoligân, alecă rădăcină iuto care intră

a
Ciorapi” de Hio şi s-uf6 de Bumbac, oa, ......

Istoria Românilor de V, A. Urechiă

7

-

6

48

Toi, XIII. —16

.

949

o

V. A, URECHIĂ

_

In contractele întreprindătorilor vămilor muntenesci pe 1822, aflăm

că sunt date în folosinţa acestora şi mortasipiile.
.

-

„al helalâu de Magrip, unul

Donluc asemenea helalâii, unul,

-

i,

po bani

DR

100

eee

Brâi de Himas, de unul 7....... Ca
Zerdegâfi, .adecă rădăcină : galbenă în chipul—rădăcinei de piper,

N

Cantarul cu
—âba de Tesalonic, topu
„Sandal de Țarigrad, oca

50

aa
ea a
eu a 980

ee
.....
a. e

Chenar de postav, de cantar

150

.........

a.
us

16
800

a

400

Astar,d6 top
e
Zatora, adecă lemn cars-intră şi la doftorii, oca .........

25
90

După acâstă tarită ce se vede întocmită pentru mărfurile neguţătorilor sudiţi ai ştrăinilor curți, ai 'să fie următori
vamoşii întucmai a

vămui, mărfurile lor 1822, Ianuarie 1...
Grigore

Ghica,

Barbu

Văcărescu,

Mihalache

anu,” Constantin

Negre.

1822 Ianuarie 1. Pe acest an, după ce prin cochiivechii dumnţl
or boeri

„lor s'aii strigat vămile
ponturile reposatului
„ Şi cu cantarul ce s'aii
darea înaintea Măriei
mii şi le-ai: compărat

întrun condei cu tâte slujbele ei din 17 Județe,
după
Domn Alexandru Vodă Suţul, cu prea puţină îndrept
are
dat la tâte târgurile județelor, în urmă s?a săvârşit
vânsale Paşe:în taleri 690.000, adecă ș6se-sute-nouă-deci
de
Dumnlui Stolnieul Iancu Lahovari, iar. capziman aii
eşit

” Clucerul Iordache Deșliii, și vângarea
insă:

NE
ii

CM.
A

i

17,100_ Focşani,

Râmnicii,

-

ce aii făcut'o dumadlor se arată mai jos.

-

.

.

şi Grădiștea, Slugerul

-

'Toplicânu.

-

14,000 Buzăii cu păciirile 'd5 36616; Căziibăral Aslano
olu,

74,600. Ploeşci. Filipeşei şi Târgșor, Găţenii, Urlaţi
cu Bucov: Hagi Eftimie.
63,700 Văleni cu păcurile, să dea și taleri
.350 la goştinărit, Chir Stroe

50,550 Câmpina cu păcurile, să dea și talori 350 la
gostinărit : Stolnicu Lahovari.
18,100
„17,050

Târgoviștea, Hagi Eftimie.
|
Dragoslavele, să dea şi taleri 3501 a goștinărit.

14000 Slatina, Medelnicerul Hristea. . .

26,000

Vlașca i Teleorman,

afară

din

schela Zimnicei

_
Slugerul Toplicânu.

|
i Giurgiii, Chir Spirea:

9,500 Olteniţa, Lichireşcii, Ciocăneşoii, Cămina
rul Aslanoolu.

8,300 Urzicenii, Căminarul Aslanoolu,

3,300 Fumăritul

Bucureșşcilor, Clucerul

?

Deșliu.

-

Ă

Sy
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Dăm mai departe in note. diverse acte, din care se va i put6 vede
la câte reclamaţiuni, din partea satelor, dar şi din partea vameşilor,
dete ocasiune. acestă mor tasipie.
2.

5,050 Săriiritul munţilor, Clucerul Deștiu.
nds 900- Fu măritul: „bălților,
. Clucerul--Deșliu=— - :
a
192,500, Carvasaraua cu schela Giurgiu i Zimnicea, i cu. oborul Rucurescilor
cu Gherghița, Stolnicu Ianache.
160,700 Craiova cu tâto schelile și cu slujbele vămilor de: peste Olt, i s-hela
Câinenii

din judeţul Argeş, iar să dea taleri 500 la goştinărit : Diiamandi,

707,700 s'aii vândut dupe ponturile reposatului Doma Suţul: cu adăogirea
unui târguleţ pe săptămână în Plaiii sud 'Saac Ja Singer și Lapoș. Pentru avaeturi, după davagealâcul mușțereilor aii rămas să nu pliiteascăi câte
două parale la leii, ci numai avaetul cel canonisit, care pâte să se urce până la
taleri 16, care şi acesta împreună cu-milile să'l plătească precum plătesc sferturilo Vistorioi.
Carte de zaptul vămei de la let 1822 Ianuarie.
După obiceiii s'aii dat această carte a nâstră ........ . carele pe “anul acesta cu Iât 1822 aii cumpărat vama din sud , ,.".. ca să aibă prinir'această
carte

a căuta și a strînge

venitul

vămei

după

catalog

i ponturi

și

tarifa co-i

se va da, unde sunt arătate tâte pe anume și,se coprind şi pentru vama de la
lucrurile țărei care vin de la obor şi în politia Bucurescilor de vândare și prin
hotărire obştească veche de mai nainte s'aii rădicat şi Sail întărit de toţi luminaţii Domni a se păzi, ce iarăși pe anume sunt arătate, ca. să nu se supere de
vamă nici în Bucareşci vândându se, nică afară cele ce se aduc în politia Bucurescilor, iar de la 'coi-l-alți neguțători de obşte, raele, pentru care este catalog
şi de

la sudiţi,

pentru

care

este

tarifă,

cum

şi ponturile

prin

care

se povăţu-

esce pentru toţi de obște; făcute după ponturile răposatului Domn Alexandru
Vodă Suţul, după aceea dar să aibă a lua vama cea orînduită; până li se vor
_da ponturile i catalogulde aci să urmeze cu luatul vămoi după ponturile ce
se aflăla mâna vameşilor vechi ai- anului trecut; pentru care poruncim d-vâstră
boerilor ispravnici ai judeţului, pentru cei ce vor sta cu împotrivire, să le
dați mână de ajutor, după obiceiu, spre a putea stringa acest venit, cara fiindcă esto al stăpânirei să nu se supere de deciuială la împlinirea de banii vămei
ce li se vor face, fiind-că așa s'aii vândut acum şi vameșii să nu se supere
a se ridica pe la vamă şi a se trămite după podvedi şi angarii câ să pâtă căuta
trâba vămei, iar” vameșii es aii strins vama de la dintâiii de Ianuar, să dea,

banii vămii cu” catastih şi socotâlă drâptă în mâna acestuia.
1822

lanuar 15.

OM

V. A. URECHIĂ
Dăm în note şi câte-va

acte care at resultat din aplicarea

tului:de vindare al vâmilor şi a mortasipiei
De

la

Către Dumnitlor

|

Oicârmuirea

cedată

contrac-

tot vameşilor. -

Valahiei

boierii IJspravnici

ot sud Dâmboviţa

Un Iancu Șchiopul, ovrei povarnagiii de rachiii dintriacest judaț, având
pricină de vamă de la nișce buți cu rachiii ce le-aii trecut în ţ6ra nemțescă
pe la Câmpina, cu vameșşii acestui judeţ și cu vameșii Câmpinei și de este
ca o lună de dile, arătându-se ovreiul cu jalbă Ja Otcârmuire sai cercetat :
de Logofeţie și Logofeţia
aii orînduit prin pitac la Dumo6lui Clucerul Deșliu,
ca un capziman a! vănmilor să îndrepteze -după ponturile vămei și Dumnslui
Clucerul arată că prin pitac aii cercetat carvasaraua și în scris i aii arătat că
„ar fivdreptate a vameșului Câmpinei, după care aii seris și Dumnllui vame” şuiui acestui judeţ ca să dea ovreiului vama ce aii luat-o înapoi; acum viind
“vameșul cu jalbă și căutându-se ovreiul de către Lugofeţie, sai găsit că ovreiul
plecase şi ca să so potă face îndreptare a nu se năpăstui nică vameșul, să aduceţi pe ovreiii săi cereţi jalba și pitacul 'carvasaraloi co dise Dumnflui Clucerul Deșliu că sunt la dânsul, şi ori însuși celg adevărate saii copii adeverite

de” Duninâvrsiră, să le trimeteţi aici fără zăbavă, iar de va avea
ovreiul' să vie, mai binear fi pentru al săii folos;

Dumnâvâstră

şi până veţi lua al doilea înseiinţare, pe vameş să nu'l supăraţi

de împlinire.—1822,

Vel Logofă.
Cod.

P

96,

înlesnire și

de care se astâptă râspunsul

pag.

orunca

287.

Iunie
4

16.

i

LS

.

*
vu
v
le
. 1
i
de
.
2,
.
PR
ce s'a
făcut
la jalba
vameșului
din sud
Dâmboviţa,
pentru
lăcuitorii cei stă împotrivă a nui plăti vama

N

De

la

Oicârmuirea

Valaliej

Dumnâvâstră boerilor isprarnici ai judeţului veţi vedea jalba acâsta pentru

care poruncim

să cercetaţi și după

ponturile i catalogul

vimilor ca are vameșii

la mâni întocmai, făcând urmare să daţi nizam pârâţ* ilor
lăcuitori cu a plăti
„vama la câte după ponturi sunt îndatorați, ciici ucele cărţi tipărite ce s'aii dat

.

în mânile lăcuitorilor nu sunt împotrivitâre ponturiior ci, întocmai următâre
după cari sunteţi datori și Dumnevâstră a da mână de ajutor jălaitorului rameș
şi să indreptaţi, iar ne-odihnindu-se vre-o parte de acolo cu cercetarea Dux7
Pa
..
Ia
op
A
Au
._
* nâvâstră
, în-scris
să'i sorociţi
pe 2.—3 din. pârâţi
vechili şie. celor-l'alți y spre.a
veni la Divan.—18322, Iunie 11.
i
Mihalache Manu, Constantin Negre, Romanitis.
|
Cod,

96,

pag.

266,

-

z

.

ISTORIA ROMANILOR
|

Pentru-că

ţăranii

din

(de 2 lei de vită mare,

sate să

nu

se opună

la tacsa

945 .
mortasipiei,

boi şi vacă, şi de 10 parale de oie şi de capră)
De la Oteârmuirea

Către

i

Valahiei

Dumnilor boierii Jspravnici ot sud

Buzti,

Fiind-că carvasaraua din Bucuresci prin ponturilor vămei de la capul 20
are orinduit, ca după obiceiul ce s'aii urmat din vechimo la'vremza Drăgăicei,
de la Buzăii să trimită omul săti într'adins, pentru mărfurilo streine ce vor
veni, i mărfurile co lo vor cumpăra de acolo și le vor duce la alto ţări streine

cum
ca să le rămuiască,

le-ati vămuit din vechime, iar ceca-co vămuia episcopia

după hrisârele domnesci ce are să le vămuiască și acum dinpreună cu prostichiurile, la care vameșşii carvasaralcă și aă judeţului să nu se amestece şi acum
fiind că ati venit vremea a trimite carvasaraua 6meni, poruncim Dumnâvâstră
ne și alte
ispravnicilor, să daţi mână de ajutor &menilor carrasaralei înlesnindu' cuviinci6se trebuinţe, ca să pâtă stringe venitul vămei, precum mai sus se coprinde'—4822, Junie 11.
„Cod,

96, paz, 287,

9

De la

Otcârmuivrea

Valahiei, către Dumnelor
ot sud Prahova

boerii Ispravnici -

__. Pentru mortasipii vameșilor de prin sate cari fac multe năpăstuiri locuitorilor sati împărțit cărți tipărite, urmiătâre ponturilor vămii, între care este şi
madeana vînqărei vitelor prin sate la neguţători şi so coprinde în ponturi, ca
vama să o plătâscă lăcuitorii vîngători câte taleri 2 de boii și,de vacă, iar de
die i de capră câte 10 parale şi la vîngătuză prin sate să îndatoreze şi vind&să ia vama
torul şi cumpărătorul a da do scire vameșului saii mortasipului, ca
fi
do la vîndător şi neguţătorul cumpărător, să dea teșcherea, iar când: nu va

N

vameşul

saii

de
mortasipii

neguţătorui

faţă, să se îndatoreze

cumpărător

a si-

guripsi vama de.la vînqător, ca să o plătăscă la vameși sail mortasipul ce'l va
găsi, şi locuitorii prin sate, la vite vindute, la neguțători unde n'ait fost vameș

sali mortasip față, rămân a fi nesupărați, căci vama se sigurifsesce la neguţă-

şi în urmă,
tori, cari neguţătoră sunt chinighisiţi nu numai până la zalhanale, ci
vîndăpiătit
ait
că
“precum avem pliroforie din judecăţi, că dacă nu ati dovadă
o
despre
că
torul vama, se îndatoresc la plată ; iar în primăvara acâsta, din pricină
,
vângători
parte aii fost neguţători turci, cari nu-s'aii supiis a siguripsi vama de la
ce aii luat
după
lăcuitorii
şi
precuiu
plini,
o
a
ajutor
dat
le-aii
“nică isprăvnicatul nu
vameșii
du-ne
supărân
jălbi
multe
cu
şi
i,
cărţile tipărite n'ar fi primit pe mortasip
porunca
prin
sate,
prin
i
mortasip
si cu învinovăţiro a lăcuitorilor căcă n'aii primi:
a plăti
t l&cuitorii
ce am dat d-vâstră, de la 17 ale aceşti! următâre luni, s'aă îndatora
sate,
prin
turci
vama însă numai de la vite 'vindute până acum la neguţătorii
"e

246--
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-7

obligată

a

o plăti vindătorul

vitei,

Otcârmuireaa

Cărţi esplicătore taxei şi le a-împărţit pe la sate.
îs

î

pus

să se imprime

Ac&sta n'a impedica:

căci neguțătorii turci cari craii îndatorați s'aii depărtat cu ciredile
lor, neputând să "i găsâscă vamsșii aşi lua vama, iar de acum să
se păziască cu mare

strășnicie ponturile vămei și cărţile tipărite, caro sunt date prin
sate ; dar fiind
că Otcârmuirea în urmă s'aă pliroforizit, că după

nizamul

ce s'aii dat în tre-

cuta primăvară de d-lui zabitut de acolo 'neguțători:or
turci şi cu striare de
pristav, ca' nimeni să au cumpers vite afară prin
sate şi vânarea celor mai
multe vite s'aii făcut acolea în oborul. târg lui
Ploesci, de unde nu rămâne
îndoialăcă vameşii şi-ati luat vama pe deplin, „iar
prin sate se înţelege că prea
Pilţine. vite se va fi “vândut, de aceea cu deslușire
acum scriem d-vâstră, că
porunca. cea de la 17 ale următârei să o pineţi în
lucrare, însă mat întâi
să cercetaţi cu scumpătate, ori prin zapcii plășilor
saiă prin alţi credincioși

Omeni ai d-vstră.
spre descoperirea: adevărului.
că ldcuitorii de prin sate aii izgonit

atunci numai pentru

pe

și când înființat veți

mortasipi

și vameşii

câte vite se vor dovedi în adevăr

n'a

dovedi

luat vama,

vândute până: acum

de lăcuitori prin sate la negutători turci (de la care.
şi aceia vor avea vameșii
dovadă că nu şi-au siguripsit vama de la cumpărători),
la acea să plătâscă lăcuitorii vama după ponturi, dar şi acestă îndatorire
co se face lăcuitorilor vînQători să înțel6gă că de acum înainte să îngăduiască
pe vameși a-și orîndui
mortasipi prin sate a lua vama după ponturi, de
care dumnâvrâstră să fiţi cu
mare îngrijire a se păzi întru tâte ponturile vămei
şi coprinderea cărţilor celor
" tipărite ce sunt date la mânile lăcuitorilor, ca
să nu li sa facă. vre-o năpăstuire

că înşi-vă veţi cădea la grea răspundere şi de urmarea
ce veţi face să ne însciințați.— 1922 Maiă 20,
- .
|
|
oa, 96 pag. 272.
N)

.

De la Oicârmuirea Valahiei,
către dumnălor boerii Ispravnicăot sud Saar...

i

Vameșii acelui judeţ Sai jăluit că lăcuitorii
de pria sate, după ce aii luat
„cărţile cele tipărite aii isgonit pe mortasipii
vameşilor neprimind nică pe vameşi,
scoțând vorbe, că vama sai ertat şi acum la luna
lui April “stringându-se de
neguţături turci vite de surecuri prin sate
nu le-ai dat vamă, dicând că ei de
la lăcuitoră 'n'aiă oprit, nici ai obicei să doa
de la cj şi până ai venit să jăluiască, neguţătorii turey înplinindu-și surecu
rile sai dus cu ciregile în ai'te
“judeţe și pe la locuri depărtate, unde nu'i
pâte găsi, și după cuprinderea pon:turilor vămei i a cărților tipărite ce s'aii dat
prin sate, ca vama.să o plătescă
vGugătorii prin sate când -vor cumpăra neguţători
i, să fie dator și vângătorul
şi. cumpărătoru' a da şcire vameşilor saii morta
sip lui, ca să'şi ia vama do la
.

,
pe țerani,

ISTORIA

să nu

oo
N

se supună

şi să isgonâscă

de

947
pe «mortasipii»

din

sate;

III

vângător şi să dea adeverinţă la
în urmă de alți vameși, iar când
saii mortasipi față să sigurifis6scă
să o dea la mortasip sait rameșul
nesupăraţi

ROMANILOR

vamă

neguţătorul cumpărător ca să nu se supere
va cumpăra de la locuri unde nu va fi vameși
negreşit cumpărătorul vama de la rângător şi |
co'l va găsi lbcuitorii prin sate saii să rămâie

de la vitele vândute

când ni'aii fost vameșul sait

mortasipul

faţă, căci vama rămâne sigurifsită asupra cumpărătorului în puterea căruia pont
despre o parte lăcuitorii cu cuvânt drept se apără, iar siguranţa vămii de la negu.ţător vedemcă se caută de ciitre vameși și pe la zalhanale când le tae neguţătorii şi
în urmă îi apucă prin judecăţi şi se îndatoresc neguţătorii cari n'ati teșcherele,că aii
plătit vândătorul

vama

de plătesc

acei

câte taleri

2 de

vită,

dar fiind-că pe-

ristasisal vremei aiiadus să nu se pâtă lua vama de la cumpărătorii turcă căci
acum lipsesc, iar când sunt de față dumnâvâstră sunteți îndatoraţi prin zabitul
judeţului a o împlini, adecă să nu se păgubâscă vama de dreptul săii, de aceea
cu musaade la vameși şi cu învinovăţie la lăcuitori, căci n'aii primit mortasipii,
ca să plătescă lăcuitorii vama, însă numai pentru vitele ce vor fi vândute la
turcă prin sate și va fi dovadă, că „nici vameşii nici mortasipul n'aii luat vama
de !a vângător, nică de la cumpărător; vă poruncim dar, ca prin adâncă cercetare și cu bună descoperire a adevărului, făcându-se înfiinţată arătarea vameşilor,că adecă lăcuitorii n'aii primit pe mortasipi prin sate, atunci numai
pentru vite vândute la neguțitorii turci prin sato și vama neplătită nici de
vândător nică de cumpărător, la aceea numai să îndatorați p6 lăcuitori a plăti
vama, iar la vite vândute prin târguri unde vameşii aii fost faţă și şi-aii luat
vama, locuitorii vendători să nu se supere cu vre-o numire a vameșilor că
acele vite le-ar fi vândut prin sate și do acum înainte să se păzâscă rînduiala ponturilor şi a' cărţilor tipărite întru tâte,. căci de se va face cât de puțină urmare împotrivă și se va lua de la lăcuitori cu nedreptate, să sciți că
înșivă veţi cădea la învinovăţire, dar şi dreptul vămei să vă siliți al sigurarifsi
nu numai acum după mijlocul ce arâtăm mai sus, ci și în urmă, după datoria
ce aveţi să daţi ajutor vameșşilor ca la un huzmet ce este al Visterisă, însă
mai” întâiti să daţi lăcuitorilor să înțelâgă pricina pentru care se îndatoresc, și
de acum înainte să primească mortasipi prin sate, cari mortasipi.să -fio datori :
a păzi riaduiala ponturilor vămiă, care și în cărțile tipărite ce se află în sate
_> se coprinde, adecă să lo păzâscă întocmai având îngrijire dumnâvâstră cu mare
luare aminte,ca de acum înainte să păziască ponturile și cărțile tipărite cum „ Qicem întru i6te şi. de îndreptarea ce veţi: face, să însciinţați Otcârmuirei ca

să no fio sciut.—1822 Mai 18.
|

Mihalache
Cod.

Manu, Constantin

96, pag. 268,

a.
Negre, Romaniltia,
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De aci născuo lungă daraveră între Visterie şi cumpărătorii vamelor.
/

De

la oteârmuirea

ă

Valahiei,

către dumnolor boerii Jspravwnici ot sud Prahova.
S'ai vădut însciinţarea dumnâvâstră de la 12 ale aceştii luni ce faceţi pentru
pricina vămei vitelor, cae este-legatăîn ponturiși în cărțile tipărite ce s'aii
împărţit prin sate să o plătescă vângătorul, iar când nu va fi vameșul sai mortasipul faţă. să o siguriîsescă neguţătoral cumpărător a o da la vameși, iar

lăcuitorii după ce' trece cumpărătorul

să nu se supere, căci vama sa sigurifsecee

asupra cumpărătorului și pentru că lăcuitorii n'aii priniit mortasipi prin sate
şi neguţătorii turci nu s'aii supus a face siguranţa vămei după jalba vameșilor,

că isprărnicatul nu fo-aii dat ajutor a le face împlinire, ci încă le ai stătut și
înpotrivă stricânău-le” și un târg, s'aii poruncit ispravnicilor cu strășnicie, ca
ori de la o parte sati de la alta să împlinâscă dreptul vămcei negreșit și arătaţi
dumnevâstră că cu schimbarea isprăvnicatului aţi găsit acea poruncă neonerghisită
și cereţi

poruncă

acum

cum să

urmați,

cu. care acâstă însciinţare s'aii arătat şi

vameșii cu jalbă, dicând că lăcuitorii satelor le ati gonit mortasipii şi isprăvnicatul în loc de a le da ajutor le-ati stătut înpotrivă şi cum că cu întârdierea
ce s'aii făcut neguţătorii turci, cari erati datori ei să sigurifsâscă vama s'aii dus
- cu vitele nefiind acum față şi vi rămân păgubaşi; acâsta dar chibzuindu-se și.
vEdând că în-atevăr plângerea vameșşilor este din pricină că naă primit mortasipii prin sate, se păgubese cu niusaadea spre vameşi şi cu învinovăţire spre
lăcuitori, căci n'aii primit mortasipi, îndatorăm pe lăcuitorii vânqători să plătescă e. rama pe vite ce aii vGundut pâră acum la neguţătorii turci, iar do
acum înainte să primâscă pe mortasipi a privigea să 'şi ia vama după ponturi
i catalog, care acâsta să faceți mai întâiii pe lS-uitori se înțelegă pricina pentru'
care se -orinduesc la plata vămei, îngrijind -de acum înainte, ca după ce vor
plăti cum dicom pe vitele vânilute, să se păzâscă întru tâte ponturile
vămei
făr'de a se face cât de puţin alte urmări, că dumnovâstră veţi
cădea la răs-

:

A

“ pundere: —1822.
Mihalache

Mai

17..

anu,

Constantin

Cod. 96. pag. 260,

i

Negre,

„i

De

.

|

la Otcârmuirea

i

.

.

9.

=

Ă

“

Valahiei,

către cinstita Agie.

_ In ponturile vămei la capul al
slujitori a fi pentru pază-la carvasara
Yameşii carvasaralei în trecutele qilede plin, prin Pitac s.aii poruncit, ca să
.

Romanitis.

i

.

.

*

3-lea se coprinde, ca să dea Agia patru
i la alto locuri unde îi va orindui, şi
jăluindu-se că nu i se” dă acei s ujitori
se dea, nezreșit; acum iarăși prin jaibă
.

-

.

o

._

.
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în' acâstă

„către Luminaţia sa Paşa fac arstare, că în“ locul acelox slujitori ce aii lipsit aii
plătit la alți 6meni de slujbă, de unul po taleri 16 po lună şi cere ca până
acum pe câţi slujitori aii avut lipsă pe 4 luni trecute de la Tanuar încâce să
i se dea banii, iar de dici înainte să i se dea slujitori, şi de la Luminăţia sa Paşa se poruncesce a'i face, îndestulare,la care având vameşii cuvânt drept să
să seric cinstitoi Agii ca cu ori ce mijloc va sci să odihnâscă pe vameși, căci
apoi de vor mai jălui la Luminăţia sa Pașa pâte să rînduiască vre-un gavaz a
- face împlinire după a lor cerere, neputând noi să facem într'alt chip de vreme
„ce în ponturile vămei serie curat să i se dea acești slujitori.—1822 Mai 10.
Mihalache Ilanu, Constantin Cornea.

Asemenea pitac sai făcut și către Spătărie.
-

"Cona, 96, fila 260.

Anaforaua vameșilor ohorului, carvasaralei. pentru vama peilor de epure
ce s'aii cumptral de un Iane omul Goghei, care nu se
“ supunea a plăti vama acestor pei.
Către cinstita Otcârmuire,

Vameşii oborului Bucurescilor prin jalba către cinstita Otcârmuire arată
pentru vama pieilor de epure că în pontul vămii la cap 27, se coprinde pentru
coi ce va aduce. piei de epure, de afară aici în Bucuresci, să plătâscă la vameşul
oborului câte două parale do piele, iar afară să hu se supere nici vângătorul
nici cumptrătorul și că un Iane omul lui Gogăi stringând de afară de prin
judeţe 8500 piei de epure şi aducându-le aici, de unde şi ridicându-le de le-aii
trecut în ţ6ra nemţâscă nu votesce a plăti acele câte 2 parale de o piele, cerând
poruncă ori să li se împlinâscă dreptul vămii saii să se înfăţișeze la judecată,
atât cu line

omul

lui

Gogăi

cât şi cu

alţii a- cărora

jalbă

fiind

orinduită

în

- cercetrea Logofeţiei s'aii înfățișat înaintea mea Medelnicerul Gheorghe Manciul
vameșul cu păritul Iane omul Gogăi suditul nomţesc, față fiind şi Dragomanul

cinstitei Aghenţii şi făcând cercetare am vădut în ponturile vămei la capul 27.

coprindându-se chiar așa: «pentru pieile de epure ce se string de pe afară
orînduială ait fost mai nainte. ca să plătâscă vândătorul câte 2 parale de piele
„din țâră de va fi raia să plătescă trei la sută, saii
iar cumpărătorul scoțându-le
că acdle
fiind sudit să plătâscă după tarifă şi despre o parte jăluindu-se vameșii
mortasipii
că
Jăcaitorii
parte
altă
câte două parale mai tâte se peră, iar despre
1820 Decembre,
le face eatahri is luându-le vamă cu asupră de aceea ce la 16t
veliţilor boeri
când stii” vândut rămile pa 16: 1821 prin anaforaua dumndlor
hotărit, puindu-e şi în
îatărită de roposatul domn Alexandra Vodă Suţul, sai
col ce le stringe
ponturile vămii, ca acele câte 2 parale să plătâscă la vampş

p.

250
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|
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privinţă

Asemenea

se pote vedea-in

notele

n6stre şi afacerea

unui

tare care întroducea în ţâră tabâc şi-refuză de a plăti vamă
cu măruntul, adecă şciind el că are să plătâscă vama vânqătorului să'şi cumpăn6scă măsurile a da preţul cel cuviincios şi fiind că se obicinuesce de se-aduc
cele mai multe piei în Bucuresci, cel ca va aduce piei de afară saii le va stringe
în politie, să aibă să plătâscă de fieş-care piele cât două parale la vameşul obo -

raului Bucurescilor, iar cel co le va ridica de aici din Bucuresci a le sedte peste
graniţă să plătâscă vama la carvasara, de va fi raia
după tarifă, cu care mijloc afară prin judeţe nu aro
torul nici. cumpârătorul, iar pentru -peile ce nn vor
esco să plătâscă vama la vameșul judeţului şi vama
vameșii schelii pe unde le va scâte. S'aii căutat și

troi la sută, iar fiind sudit
să se supere nici vândăveni în Bucurescă, rindutrecătorei să o plătescă la
în tarifă şi se găsi pieile

de epure puse la tranzitonsă dea la snta de piei bani 180 la carvasara. S'aii
întrebat pâritul Iane ce răspunde ? și qise, că unele din pici cu 6menii lui le-aii
strîns prin județe, altele le-aii strîns prin mâna altora și aducându-le aici de
le-aii unit ai luat vameșii vamă, iar de la alții n'aii luat şi nică nu este dator
a plăti, nică a da fâie de scănnașii săi precum i se ceruse, dicând că o vamă
esto dator să o .plătescă. Respunseră vameşii că mărginile Bucurescilor fiind
deschise ace!e piei le-aii primit pâritul fărdo șcirea vămii, băgându-le pe locuri
dosnice şi tocmal la ridicare neputind a le scâto do aici făr”do şcirea vămii aii
luat cărțulie

de la carvasara

și atunci

s'aii descoperit

suma

pieilor. ce ai strins

“de afară și le-ati adus aici în Bucurescă și apucându-'e vameșu do vamă nu
s'aii împotrivit gicând că va plăti la urmă, după care a lui neînpotrivire i-ai

dat carvasaraua cărţulie de le-aii ridicat, apoi mai trecând din vameși cerând
vameșii plată aii început a se împotrivi dicând că. nu este dator nimic;și fiind
_şeiut că pieile ce se string de pe afară cu carți date de la Vistierie” și atunci
când s'aii întocmit acâstă rinduială luaiii pliroforie că s'aii dat şi poruncă dom-

nâscă la calemgiul Vistieriei, ca ori cui va da cărţi a stringe piei de epure să le facă cunoscut acelor neguţători şi de se vor îndatira a 'răspunde vama făr'de
împotrivire aşa. să le dea cărţi, care rinduială din pricina răzerătirii nu sati
putut păzi; am întrebat şi pe calemgiul Vistieriei să arate cui ati dat cărți a |
stringe piei de epure și răspunse. că într'acest an nimănui n'aii dat.
Deci, după rînduiala tractaturilor și după coprinderea tarifei când vor
- păzi sudiţii aceea ce li se orînduesce ca să'cumpore cu rădicata, a scâte din
ț6ră cele ce sunt slobode și când vor aduce din Str&ine locuri și vor vinde cu
Tădicată, atuncea este dator a plăti accea ce este orinduit în tarifă, iar ceea
ce sunt cu acareturi aici în ţâră cum 'este Goga și face neguţătorie cu amăuntul adecă orindnesco scăunași de stringe piei de prin sate şi "oraşa şi apoi
stringându-le sume, de'le sc6te afară, fiind-că; face noguțătorie ale pământenilor
este dator. asomenea ca “pământenii- a sigurifsi vama saii a o plăti și de vreme
3
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Cu referinţă la darea pe exportul porcilor, huzmet al Dâmnei,
avem de notat că acest venit s'a vindut pe anul 1822 cu 80550 taleri.
ce pâritul

nai

voit nică a arăta pe cei ce ati strîns pieile-de le-aii aus, care

cu musaadea-spre eli

se ceruse ca să se îndatorâscă a plăti acea vamă, -arătân-

du-se cu cugut că să păgubesce vama care este venit al Visterici şi vameşiă
având dreptate după ponturi, găsesc cu cale ca pârâtul Iane să" plătescă vamă
"pământului câte 2 parale la tâte pieile de epure câte aii strins de aici din ţ6ră
precum îl îndatorâză ponturile, apoi deosebi are să plătâscă la carvasara acei
180 bani de sută după tarifa ce sunt orinduiţi după tranziton, fiind-că scot
piele peste graniţă, şi fiind că vameșii oborului prin jalba lor arată că “mai
sunt și alți neguţători sudiţi aică, ce şi aceia făcând acâstă neguţătorie a pământenilor cu piei de epure nu voiesc să plătâscă, să aibă dar şi acei neguțători a.
plăti dreptul vămii tot după mijloculce ara'ă mai sus făr de nici o împotrivire, iar care se va împotrivi cu alte cuvinte să/l aducă a se înfățișa la jude-

cati. — 1822, Maiii 22.
Mihalache

Manu

i
vel Logofit.
De

Dumnâta

vameşe

la otcârmuirea.

Valahiei.

al Carvasaralei i dumnâta

un neguţător din ţâra turcâscă

chir

aducând o sumă oca

Stroe, vă însciințăm

tabae

şi neputând

că

să”

vânqă voiesce să”l rădice ca să'l ducă de aici în alte părți. Cumpărătorul. vămei
tabacului care este al dumntlui vel Căminaru şi al Cutiei milostenii își cere
a nu
„vama deplin ca unul ce "l-aii deschis aici, iar neguțătorul se împotrivesce
plăti şi în ponturile tabacului nefiind -altă eoprindere decăt numai orinduitul
l
co are să plătâscă tabacul, orinduim pe dumnâvâstră să cercetaţi co dâmăruntu
pliroîntrâga
cu
înscris
arătați
ne
să
saii
şi păzind dreptatea, ori să'i învoiţi
până acum,
forie cum se cuvine a se urma şi cum s'aii urmat din vechime şi
că dreptul;
însă
păziţi-vă
căci la Carvasara apururea se întâmpla de acestea;

adevăr să ne însciințaţi. —. 1822 Martie 30.
Constantin
Coa.

96 pag.

Negre. Grigorie Romanitis.

233.

Vândarea slobcqeniei vitelor pe un an întreg I6t 1822 Ianuare 1 până la
ies afară
sfârşitul lui Decembre sc face cu acâstă orîncluială, ca râmătorii ce
peste
din ţâră la- ori ce parte de loc, să plătâscă la o -păreche câte taleri 5
i
vamă i pesto parale 20 la. păreche ce sunt canonisite ale vătafului de plaiii,
râmător
la judeţele ot- preste Olt să dea şi Căimăcămiei câte parale optde un
l.
neguțătoru
dea
le
să
are
tâte
care
_şi Ispravnicilor câte patru de un râmător,
hrană
de
tinere
mari
vitele
Ja
de
Numai la judeţele ot preste Oit'să dea şi
—
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-

Perceperea acestui venit a întempinat dificultăţi cum
în actele din notă. Fiind-că, in lipsa Domniti,

se pote

vedea

acest venit see varsă la

ce so va da voie a eși din ț6ră şi numai în ţ6ra turcescă- “peste hotar, bez cele
de surecuri pentru capanul împărătesc, să -ia huzmetul pe, un cal taleră patru
si de un bivol taleri trei și de: o vacă taleră doi, cari bani săi dea neguţiătorit afară din vama cea orinduită şi afară din havaetul Căimăcămiei, po parale
60 de tstii felurimea şi câte dece parale pentru cel orinduit calemgiii şi încărcat cu 'acâstă tr&bă.
i
35.500 întâia strigare Ianuare 10 dumnâlui Clucerul kilip.
*50.000 a doua strigare dumnâlui Clucerul Filip.
„80.550
treia strigare lanuare 13 s'aii făcut tot înaintea dumnblor boerilor
şi stati săvârşit rămâind tot asupra dumnâlui Clucerului Filip,
Cărţi de iratul trecerei râmătorilor

„După

în Fra

obiceiii sai dat acâstăi carte a nâstră . .

nemţdscă.

.

. . . .

„carele ati

cumpărat pe acest an cu I6t 1822 lanuare 1, slobodonia eşirei râmătorilor peste
hotar în ţâra nemțâscă de la. ... „i. «sud.
. . ... . cu acâstă orînduială, adecă ca de la toţi râmătorii co.vor trece print'acâstă schelă, oră din
județele ot preste Olt ori din cele-Valte două-spre-dece judeţe să ia trecătre
de o păreche taleri 5,.cari bani să'i dea acela ce va treco râmători şi osebit
tot acel neguţător stăpânul râmătorilor să plătoscă şi la vameși vama i goștinăritul după ponturile vamri, i câte parale 10 de un râmător al vătafului de
plaiii !) şi cumpărătorul luând avaetul ce se arată mii sus, să fie dator a da

cărţulie coprindătâre de numele

aceluia ce trece i de suma banilor și de suma

vitelor, cu cars cărţalie și cu cărţulia vameșului de plata viimei să fie. slobod
a trece peste hotar neoprit făr'de a supăra cu vre-o cerere mai mult din cât
se coprinde mai sus, din care poruncimși ţie vătaşo do plaiii, să întiăresci paza
mărginei bine, ca să nu pstă găsi nimeni mijloc să trecă râmătorii făr'de plată
că nu numai te vei pedepsi, ci vei plăti şi paguba ce se va întâmpla huzme-

tului, şi orînduitul acesta să aibă tot ajutorul la căutatul și strinsul

acestui

venit, ca la un huzmet ce este al stăpânirei şi pe cei ce se vor arăta împotrivitoră săi supuoe și făr' de voie a plăti : 1822 Ianuar 1,

Zar la judeţele ot peste Olt s'aii pus acest prostichiil.
1) şi câte

4 "de

parale

opt

de

un râmător alo Căimăcămieă

Craiovei, i câte parale

un râmător ale Ispravnicilor judeţului. -

Cărţile din'apoi la ce schele sai; făcut. 7
La schela... .... din sud Mehedinţi cu potecile ce vor fi întacel

Mehedinţi.

*

|

judeţ

„i

ISTORIA: ROMANILOR

|

o

953.

=

Visterie,

streină in 22 Martie

Otcărmuireo,

Silistra Valezi,

către Vizirul

Mehmet

Paşa

de

să fie obligaţi udministratorii turci şi Căimăcămia

La schela Vâlcanu snd Gorj cu potecile ce vor fi într'acel judeţ Gorj.
La potecile ce vor fi-în Judeţul Vâlcei, căci râmătorii ce vor merge la schela
Câineni dintracele 5 judeţa are să plătâscă trecătârea la cel orînduit de la.
o
_
schela Câinenilor.
ce vor fi întracel judeţ Argeș şi
potecile
cu
Argeş
sud
La schela Câineni
ă schelă, ori din judeţele ot
printracâst
trece
vor
săi ia do la toți râmătorii ce
a
preste Olt, saii din ceste-l-alte 12.
Mușcel
judeţ
într'acel
fi
vor
ce
Lasehela Dragoslavele sud Muşcel cu potecile
|
La poteca din Plaiul Dâmboviţei sud Dâmboviţa.
La schela Câmpinei sud Prahova cu potecile ce vor fi în sud Prahova.
vama
La schela vămei Vălenilor cu trecătorea prin vama Buzăului i prin
Focșani.
în
până
vale
la
fi
vor
ce
Şanţului cu .tâte potecile de trecere

Prea înălțate și prea milostive Vizir Mehmet Pașa Silistra
sărutăm
Valesi stăpînul nostru,cu plecată închiniiciune până la pământ
,
tale.
ei
înălțim
luminate biipile

tale, că
Printmacestă prea plecată a nâstră arătare facem cun scut Inălţimei

ii ce merz
aici în ţeră s'aii aflat un huzmet întocmit al Dâmnei, pentru râmător
5 lao
taleri
și
să dea
de aici la ţâra, nemţâscă, ca peste vama cea orânduită
eși din ţeră afară, numai
păreche de râmătoră, iar vitele mari fiind poprite a nu

hrană
în judeţele ot peste Olt să dea șăe a sete vite tinere de

însă

numai

săi ia iarăşi peste vama cea
peste Dunăre în ţera tureâscă, la acelea rinduesce
de un boii taleri 3, și de
orânduitii do un cal taleri 4, de un bivul taleri 3,
să nu se supere și acest
o vacă taleri 2, iar cusururile ce sunt pentru capan
vănqându-se cu mezat
huzmet făcându-se venit al Visteriei şi la luna lui anuare
apoi şi Clucerul aii
ati cumpărat tâtă țera dumnâlui Clucerul Filip în taleri 80550,
83.000 şi mergând
vândut 5 judeţe de peste Olt la chir I6n Paspale în taleri
a căuta acest
itori
stăpân
acolo
de
a face huzmeiul zapt nu "lait îngăiuit cei
Ahmet Pașa la
Hagi
sa
ţia
huzmet și s'aii întors înapoi, de care ai scris Limină
sale Paşei
măriei
al
dumn'ui Caimacamul Craiovei şi la dumnâlui Silictar Aga
încă să'i
ul,
huzmet
cănta
muhafizul. Vidinului, ca să lase pă cumpărătorul a-și
, unde
Crăiova
iarăși la
dea şi mână da ajutor, cu care s'aii întors cumpărătorul
aţi a plăti.nu s'aii supus
dicânduli să caute huzmetul şi cei. ca aii fost îndator
Silictar Aga de a arătat,
să'1 dea nimic, şi mergând la Căimăcăimie i la dumntlui
ătorul iarăși înapoi
cumpăr
întors
naii vrut săi dea nici un ajutor, și așa s'aii
a se scădea de la
cere
rul
cerându'și banii de la vânqător, precum și vândătu
să se îndatoreze
oră
tare : ca
isterie; să bine-vogsci Inălţimea ta a faco îndrep
nică ai dat ajutor cumpărătostipânitorii acelor 5 judeţe, cari n'aii îngăduit,
|

5

|

;

|

4

“i
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|

Craiova

-

V.

a ingădui;
ba

a percepe

taxa

A.

incă a da

acestui

huzmet,

URECHIA

ajutor cumpărătorului

huzmetului de

lucru

marii

la care

şi mai

turci şi

rului să răspunqă banii aceştia și să rămâe huzmetul po sâma Dumnâlor, ori să se

scaqă Visteria cu numita sumă do bani, sai precum mai bine se va chibzui de
către înalta înțelepciunea Inălţimei tale se va da poruncă de urmare. — 1822
Martie 22,
Ă
Cod. î91, fila 16v.

.

De la Oicârmuirea Valahiei,
către d-lui biv vel Cămărașu

Costache

Samurcaș

Caimacamul

Craiovei.

Din alăturata jalbă a neguțătorului Costi Pavlovici suditul chesaro crăesc
va fi d tale pliroforie, ci fiind-că aici ne este sciut că ati rinduiala -a plăti
la
râmători vama după ponturile i catalogul vămei şi osebit aii să plătâscă
taleri
5 la păreche ai slobodeniei, câte opt parale de un râmător al Căimăcăm
iei și

și câte 4 parale iariiși de un râmător ale ispravnicilor, iar 20 de parale la
părechea de râmători ce se orinduise din vremea răposatului domn Alexandru

Vodă Suţul a: lua vătașii de plaiii și se cuprinde şi în cărţile de
trecerea râmătorilor, acelea după întocmirea ce în urmă Sati ficut la orinduial
a vătăşeilor
de plaiă s'ati ridicat să nu se mai ia, şi fiind-că cere jăluitorul să
i se arăte co
este dator să dea? precum și cinstita Aghenţie cere săi împlinim cererea, arătăm

că este rînduit în catalog-să dea la schelă trei la sută, iar
raelile să dea şi goștinărit de-un

râmător-opt

bani, iar la cumpărătorilă

ce se fac în țeră, cu care

n'are a face vameșii scheliy, este rirduit să dea vândetorit de
un râmător 30 de
parale și în ponturi la capu 25 serie, că de”! va cumpăra de la locuri unde
nu
va fi vameși saii mortasipă faţă, să sigurifs6scă -neguţătorul
cumpărător vama
a 0 da la vameș; pentru acâsta, făcu pretenţie cinstita
Aghenţie, că nu pot neguţătorii sudiţi să stringă

vama

dela

vângători, căci vameşii o iaii prin mor=

tasipii lor de la lăcuitori., De aceea ca să lips6scă pricinile, s'aii îndatorat
ne-

_Suţătorii, ca să dea îsie de la cine aii cumpărat şi vameșii
judeţelor să cerceteze după f6ie a'și lua vama de la vândâtoride unde
nu va fi luat; ci dar și
dumnâta- păzind cuprinderea ponturilor i a ratalogului vămilor
şi rindu ala trecerei

râmătorilor, să dai nizam

nezuțătorului

a nu

se

1822 Martie 28.
Constantin
Cod.
ia

91, pag,

supăra -neguţătorii împotrivă,

dânuu-se

și în scris acâstă tînduială, ca să scie și el ce are să plătescă.—

E

Negre,

-

Sa

Grigorie Romanitis.
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S'aii=făcut
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boerilor
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.

otcârmuitori. către
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AY

ispravnieii
Prahnvei și Saac, copringătârs_ca să nu supere vătașii plaiur
ilor i vameșşii schelilor pe chezașii Săcelenilor cari trec, iâmători din Transilvania în pământul țărei
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impotrivitori.
a

.

.

.

Gumpărătorii
.

»

..

din judeţele oltene, cer să li se rezilieze contractul şi să |i

rumănesci peniru havaetal ce Li 'se cere, fiind că acest lucru n'aii apucat a se
întări
de către Domn după anaforaua boerilor
și. să conteneze până vor primi
al doilea”poruncă de urmare.—1821. lanuar. 27.
|
- Cod. 96, pag. 200.
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Prea înălțate și prea milostive Vizir JMehmet Selim- Pașa
Silistra Valezi, stăpânul nostru, cu plecată închinăciune până la păment
sărutăm luminatele tălpile înălţimei tale.
Printraceastă prea plecată arttare a n6stră, facem cunoscut înălţimsi tale
că huzmetul trecere râmătorilor în ţera nemţească şi a vitelor mari de hrană
în țâra tureâscă din judeţele ot preste Olt s'aii cumpărat în luna lui Ianuare
la începutul anului de chir Ioan Paspale în taleri 33.000ds la Dumnâlui Ciucerul
Filip, fiind Dumnbiui Clucerul cumpărător acestui huzmetpe tâtă ţâra de la mezatu
co stati ficut în Divan și cumpărătocul de al doilea luând după orinduială
cărţile Divanuluide aică, aii trămis 6meni ca să caute huzmetul şi nefiind primiți
de stăpânirea de acolo staii întors înapoi, când atunci arătându-se Inălţimei tale
pricina, s'aii scris de Inălţimea ta cărţi la Dumn6lui Silictar Aga al mărioi sale
pașei Muhafizul Vidinului şi la Dumnlui Caimacamul; am soris și din partea nâtră
Dumn6lut Caimacamului, ca nu numai să lase pe cumpărător a căuta huzmetul i
să” dea şi ajutor, să'l potă căuta cu înlesnire, cu care cărți mergând chir Paspale
cumpărător la Craiova i s'aii dat voie să caute huzmetul făcându'i Dumntlui Caimacamul și porunci precum.și D-lui Silictarii asemenea peruncă aii dat, rînduind
şi neferi de ajitor cu Gmenii cei orinluiți din partea cumptrătorului. şi cumpărătorul întorcându-se aici la Bucurescă aii primit însciinţare de la vrinduiţii
săi, că neguțătorii turci ce saii aflat în partea, locului cumpărători do vite mari
ă da havaetul acestui huzmet, dicând că daii îndestule avaetură
nu S'aii spus
la vămi i altele şi neferii otinduiţi de D-lui Silistrarul Aga S'aii tras dicând,
că nu poate să le stea împotrivă şi așa nu stati că tat huzmetul, rămâind numai
trecut
cu cheltuiala făcută iar pentru râmători apucând pe neguțitoriic: i-aii
plătit
ati
că
că
în ţâra nemţească a plăti, nică aceia nu S'aii supus, dând respuns,
avaet îndestul cât li s'aii cerut și nu pot să plătească al doilea şi cumpărătorul
că cu
făcându-ne arătare de cele co s'aii întâmplat şi că se leapădă de huzmet,
cei
pe
nesupuind
ură
pe
şi
întâi,
neajutoLulși cu zătienirea ce s'aii făcut
tot
mai
fiind
acestă
huzmetul
la
împotrivitori aii trecut vrome de două luni şi
să
pâte
nu
folosul pe iarnă și la începutul primăvorei, care acestea lipsindu”i
lepede,;
se
nu
mai primească huzmetul, însă noi apururea "l-am îndeninat ca să
de la
apoi sati arătat cu jăluire şi cumpărătorul de tâtă ţâra,de care încă
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despăgubiri.

S>

pare că

de aceea cumpărătorii

nu prea

ai căutau

mergea bine

vam»,

in genere,

pretexte de a se lepăda pe întreprin-

trecutul Martie 22 am arstat Inălţimei tale pricina prin arz, iar acum numitul
cumpărător prin jă'bi cerând îndestulare cu a i se întârce banii co ai dat și
aii cheltuit la acesst huzmet, precum și cinstita Aghenţie a chesaro crăescii curţi
prin notă cero despăgubirea cumpărătorului fiind sudit nemţesc, şi acestea făcându-le cunoscute Luminăţiei sale Hagi Ahmet Pașa, am luat răspuns, ca să
însciințăm Inălțimei tale, pentru care cu plecăciune până la pământ însciințăm,

că noi socotindu-ne în multe chipuri ca să găsim vre-un mijloc mai înlesnitor
și vădând că aceşti bani aii întrat în socoteala miriei împărătăscă şi cumpără"torul huzmetului neîndestulându. so cu ajutorul stăpâniri, ci încă având și împotrivire, dreptatea și obiceiul piimântului nn!l pâte sili ca să'l primească asupră-și
saii să'l păgubescă, de altă parte vă&dând că stăpânitorii de la Craiova fir'de

nică ui cuvânt drept ati zătienit huzmotul
lui şi în

de nu s'aii

putut căuta la vremea

urmă ajutor Vaii dat slab, cu caro s'aii întârgiat de sait lepădat cum-

părătorul, apoi

având pliroforie

că

avaetul

acela sub

alte

numiri

Vaii

luat cei

de la Craiova, care și de nu lait luat de plin, dar însă s'aii amestecat și înri„ novăţirea este a stăpânitorilor Craiovei, de aceea prin porunca Inălţimei tale să
se încarce dumnţlui Căimăcamul cu boeriă de acolo cu acei tale 33.000 at miriei
împărătesei să”i r&spunqă d-lor și Visteria de aici să-so scaqă, apoi Dumnâlor vor
rîndui a căuta huzmetul pe s6ma d-lor; iar cea desăvârșită hotărire rămâne la

Înălţimea ta.—1822, April

15
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Arz către măria sa Vizir

Pasa

trecerei râmătorilor

“

7

;

Către prea

înălțatul

Silistra

pentru

huametul

din judeţele ot peste Olt.

E

Vizir măria sa
]

y

.

.

!

Mehmed
:

Valesi
Selim

u

Pașa

Silistra

Valesi

aducem prea plecată închinăciune până la pământ, sărutând urmele
“luminatelor

măriei

a

tale tălpi.

Printracâstă plecată a n6stră arătare facem cunoscut Inălţimei tale, că aici
în ţEră s'aii aflat un huzmet întocmit al BDmnei pentru râmătoriă ce merg de
aici la ț6ra nemțâscă, că peste vama ce este -orinduită . să dea și taleri 5 lao
păreche de râmători, iar vitele mari fiind proprite a nn eși afară din ţ6ră numai. în judeţele ot preste Olt, să dăm voie a seste vite tinere-de hrană însă

numai peste Dunăre în ţ6ra turcâscă, la acele rinduosce
cea orînduită

să ia iarăși peste vama

de un cal taleri 4, de un bivol taleri 3, şi de un boii taleri 3,

și de o vacă taleri

2, iar cusururile

ce sunt

pentru. capan

să nu

se supere și

“acest huzmet făcâudu-s2 venital Vistieriei şi. la luna; lui Ianuare vîngându-se cu
mezat aii cumpărat tâtă ţâra dumntlui Clucerul Filip în taleri 80.530,
apoi şi

Clucerul aii vândut 5 judeţe ot peste Olt la chir loan Paspale în taleri.33.000
-

-

-

!
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apără cât pote interesele fiscului. Asemenea

era forte anevoi6să,
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căci măsurile

primite

ori

ordonate

apă-

de capii

Nate

şi mârgând

a face "nuzmetal

căuta

huzmet

acest

și S'aii

zapt nu
întors

Pati

înapoi,

îngăduit cei de acolo stăpânitori a
de care

aii scris “Luminăţia

sa Hagi

"Ahmet Paşa la dumnâlui Caimacanul Craiovei și la Dumnâlui Silistar Aga al
măriei sale Pașei Muhafizul Vidinului, ca să lase „po cumpărător ași căuta huz=
metul

îucă

să i se dea şi mână de ajutor, cu care staii întors cumpărătorul

iiarăşi

la Craiova, unde dicându-i-se să caute huzmetul și cei ce aii fost îndatoraţi a
plăti, nu s'aii supus să'i dea nimic şi mergând la Căimăcămie dumnâlui Silistar
Aga de aii arătat, n'aii vrut să” dea nici un ajutor şi așa s'aii întors cumpărătorul iarăşi înapoi cerându'şi banii de Ja vândător, precum și vândătorul cere
a se scădea de la Visterie; să bine voesci Inălţimea ta a face îndreptare, ca ori
“săi se îndatoreze stăpânitorii acestor 5 judeţe care n'aii îngăduit nici ati dat ajutor
cumpărătorului să răspunqă banii aceștia şi să rămâe huzmetul pe s6ma dumn6cu numita sumă do bani, sai precum mai bine se
lor, ori să se scaqă Vistieria
va chibzui de către înalta înţelepciune Măriei Tale se vaa da poruncă de urmare.—
v
1822, Marte 22,
Către prea inălțatul Vizir măria sa Ahmed Selun Pașa Silistra Valeză, aducem prea plecată inchinăciune până la piment, sărutănd urmele luni
Ș
„_
natelor măriei tale tălpi.
“Cu-prea plecatul nostru arzmagzar arătăm Inălţimei tale pentru slobodonia trecerei râmătorilor în ț6ra nomţâscă din tâtă Valahia şi al vitelor mari de
hrană, numai din judeţele ot peste Olt,că găsindu-se huzmetul cu havaet orînduit a so lua, afară de surecuri care nu sunt supuse. la acest avaet a acestui
huzmet, s'aii ftcut: venit al miriei împărătesci, care s'aii vândut prin mezat, încă
pe asest an, cumpărându so tâtă ţâra de dumnfluă Clucerul Filip în taleră 30.550
“atit vândut şi domnului Clucerul5 judeţe ot preste Olt la chir loan Paspale în
taleri 33.000, căruia după orinduială i s'aii dat cărţile Divanului, să cante huzmetul şi pentru că cumpărătorul a cereat împotriviri de la dumnlui Silistar
Aga al mărică sale Paşei Muhafizul Vidinului, de la dumnâlui Caimâcamul Craioveă, s'aii lepădat chir Ioan Paspale cumpărătorul de acest huzmet cu pricini
cuviincidse ce s'uii urmat având cuvîntul dreptăţei, iar noi prin două arzuri
către

Inălţimea

ta, unul

de la

22

ale trecutului

Marte

și altul

de la 15

ale

trecutului April, am argtat pe larg pricina împotrivirei ce aii avut cumpărăto
rul şi că sati amestecat dumnțlui Caimacamu cu dumntlor boeri și chiarla
acest havaet luând parte divtr'ânsul cu alte numiri, şi am făcut rugăciune, ca
do către_Inălţimea ta să se îndrepteze, adecă să so încarce dumnâlui Caimacamul, boeziă de acolo cu acei taleri 33.000 şi să rămâe huzmetul pe sema dumnâlor al căuta, iar banii de se vor pune în socotâla dumnlor se va scădea VistoZstoria Românilor de V. A, .Urechiă
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turci din Bucuresci, erati paralizate de împotrivirea celor din Craiova,
cea mai mare anarhie continuând în administraţiunea ţărei, sub tote

ria de aici sati se va da porunca Inălţimei tale a-i trimite aici la Vistierie ; acum
ati venit trămis din partea dumnâlui Caimacamului Căminarul Grigorie Mavrodooglu, cara s'aii întăţişat. înaintea n6stră cu Gheorghe Barnaz rechilu lui chir
Ioan Paspalo provalisând Căminarul întâiii, că nici o împotrivire n'aii avut la

căutarea huzmetului, care după dovegile ce aii arătat Bornaz Vechilul şi după
“a nâstră sciinţă aii remas

Ciminarul fir de curânt

de îndreptare ; al doilea ai

provalisit Căminarul, că Ioan Paspale mergând la Craiova însuși a vândut huz-.._
metul în Divan şi s'aii haraciladisit în sumăde taleri 25.000 gicând că cu azel
preţ primeșce a lua hazmetul; Pam întrebat să ne arăte cine este cumpărătorul?

aii răspuns că este tot Paspale; din. care rSmase cunoscut, că Paspale vrând să'!
vânqă și negăsind muștereii a eși prețul, de .nu cu folos, dar măcar banii. Vistieriei, de aceea și nu l'aii dat; apoi ce vândare se pâte numi a se cumpăra
tot de cel cal! aii avut? ci şi acostă provlimă găsindu-se deșartă i s'aii dat r&spuns că nu are dreptate. Făcu şi a troia provlimă ca s%'i-dea huzmetul din
tâtă ţâra sati măcar schela Câinenii împreună cu Craiova și nici la acesta n'am
putut să'i dăm făgăduiala. Nu pentru alta, ci pentru căci aii trecut vreme multă
şi prin vânqări ai trecut la alte mâni și aceia ai intrat în cheltueli, mai
„vârtos că acum este a cincia lună de la începutul anului, și a strica vângarea
pentru atâta vreme trecută, cunoscut este că se 'vor scorni alto judecăţi și pricinile nu -vor putea lua sfârșit curând; de accea și acuma arătiim inălţimei tale,
că da-iza6vă să se poruncâscă dumnâlui Caimacamului Csaiovei şi boerilor de
acolo, să se încarce și cu răspunderea. bunilorși cu căutatul huzrastului, că după
cererea ce făcuse dumnâlui Caimacamul lui Chir Paspale de vechil, să paradosâscă
huzmetul, aii şi rînduit, care vechil s'aii făcut cunoscut: și numitului Căminar, Şi ca să fio sciut Inălţimei tale cum aii-fost să pliitâscă acesti bani,

arătăm, că pe fieş-caro lună aii fost să dea câte taleri 2750 şi pe 5 luni trecute
Ianuare Fevruare, Marte, Aprilie, şi Maiii ce n'aii plătit fac taleri 13750, cari

bani urmâză săi dea acum, precum mai jos prin socotâlă se vede, iar de acum
înainte până la sfârşitul anului are 3% dea- pe fieş-caro lună câte taleri 2750, cu
care. so istovesce suma de taleri 33.000; deosebit mai arătăm Iniilţimei tale, că

ocnele de peste Olt la vândare sunt legate, ca peste banii cumpărătârei să plătâscă

Ja Vistierie şi birul ciocănaşilor, care este pe un an taleri 5986 bani 60 şi se
plătesce și aceștia în sferturi, precum în contract sunt legaţi, care vine pe lună
taleri 498 bani 105, iar pe 5 luni ce aii fost să'i plătâscă până acum sunt

taleri 2494 bani 45 și are să urmeze și pe cele-l-alte luni plata lor, cari bani

împreună cu banii după vândarea ocnelor, este încărcată Vistieria ai primi, ca
unii ce încă de la vândare s'aii făcut venit ai miriei împărătosci, însă banii
aceștia nu s'âii trimis la Vistorie cu cuvânt că stati oprit. de dumnâlui Caima-
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la
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camul și de boerii de acolo; ci şi pentru acâsta rugăm pe Tnălţimea ta, să se poruncâscă dumnlui Caimacamului a îndatora pe dumnâlui Logofătul Bibescu
cumpărătorul acelor ocne, ca să trimită acești bani, urmând şi pe cole-l-alte
viitâre luni a plăti sterturite, iar de va fi porunca Inălţimei tale că sir oprâscă
dumnâlui Caimacamul în socotelile Craiovei, se va încărca dumnâlui şi Visteria
de aici se va scădea ; do care spre mai bună pliroforie se arată în- perilipsis
și socot6la acestor bani, cari sunt să se numere acum n pe “5 luni trecute. —
1822 Maiii. (4.
Venedict 'Troados vechilul Ilitropolieă, Mihalache Manu, Constantin Negre
Caimacam, Grigorie Romanilis Vistier.

Banii ce are

Vistieria să ia din câștiul trecetorei vitelor de la

Mu

județele ot« preste OU, pe 5 luni, pâna la sfârşitul aceștei
|
luni Masi.
taleri

15750

analogon pe 5 luni din taleri 33.000 ai huzmetului trecere vitelor
din cinci judeţe ot preste Olt, însă:
taleri

,

2750 pe luna lui Ianuare,
-

a

2750 pe Fevruare

„2750 pe Marte.
2750 pe Aprile.

a
„+

a

2750 pe Mail,
13150.

Banii ce are să îa Vistieria

ai dăjdiel

ciocănașilor ot pel-Ocnă,

iarăși până la sfârșitul aceștii luni Jail.
2494.45 analogon pe 5 luni din taleri 5986 bani 60 de la ciocănașii ocnelor
ot preste Olt, însă: 498
498

105 pe luna lui Ianuare.
105 pe Pevruare:

498 105 pe Marte.
498

'105 pe Aprile.

498

105 pe Maiii,

Î494
"16244.45

Adecă. şse-spre-ece
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Vameșii carvasaralii, peniru vama vitelor ce le tate de beilici alte
madele, Către cinstita Otcârmuire. .
După

biiurdizma ce ni se dă la acâstă

alăturată jalbă a vameşilor car-

- vasaralei şi oborului Bucurescilor, făcând cercetare cererei lor ce fac, arăt Dumn6vâstră :
1). Că nuli se dă ajutor la treba căutatului vămii; la actsta greşâlă aii,

pentru că Divanul tot-d6una la ori-ce aii cerut ajutor li aii i dat, însă la cele
cu cale.
2). Pentru 13 seimeni că este îndatorat Şpătăria şi Agia să le dea şi nu
le dă; pentru ac6sta în trecutele dile când s'aii arătat cu. jalbă, Divanul le-ati

"făcut poruncă ca să-i dea negreșit, dar de nu le-aii dat datoria este să jiluiască
pentru Spătărie și pentru Agic,

iar nu pentru Divan,

de care și acum

să se mai

-dea porunci cu strășnicie să li se dea seimeni negreşit.
3). Pentru oborul vitelor de la Târgul-de-afară, tot-d6una ati fost obiceiii
ca vameșii să 'şi facă obor precum și din vechime s'aii urmat până acun, şi
la vremea când aii cumpărat ei vama aii vădut starea oborului cum este și s'aii
mulțămit a cumpăra așa fără de a provalisi ceva, că de și provalisea tot acest
răspuns li se da ; cum și pentru închiderea mărginilor Bucurescilor, cu tâte că

s'aii mai dat poruncile Divanului, dar şi acum să se dea poruncă către cinstita
Spătărie și către Dumnţlui Vornicul de politie, ca să îndatoreze pe mahalagii
cei ce sunt pe: margini a închide locurile cele slobode, să rămâe numai drumurile cele ce ai fost din vechime deschise pentru âmblet, ca nu numai pentru
dreptul vămii să se păz6scă, ci și pentru

alți

făzători de rele însă într'acâstă

vreme rezvrătită, cu ascherlâi, şi de nu se va putea păzi nizamul ca în vreme
de liniste, nu pot să aibă cuvânt asupra Divanului, căci acestea le-aii văduteşi
le-a sciut jăluitorii şi așa le-aii cumpărat,
4). Pentru

vitele co s'aii

tăiat la scaun8

de tăinaturi: cercetând, m'am pli-

roforisit, că vitele s'aii luat de la lăcuitori, fără plată de bani și măcelarii cari
le-aii tăiat” aii fost tocmiţi cu simbrii și carnea aii dat'o -pe la ostași, iar pieile
şi seul ce ai eşit de la aceste vite s ati vândut de Vistierie, pentru a cărora sumă
întrebând pe Dumnţlui Stolnicu Petrache sameșul Vistieriei mi-ai dat pliroforie

în scris, că de la luna lui Decembre

10 până la Aprilie 10, pe patru luni sani

tăiat vite cu orînduială din ţ6ră, însă vaci 3680 şi oi 7015 şi Vistieria ai vândut
pei de vacă 3024 şi 7000 piei de die, și seii ocă 6013; iar de la: Aprilie 10
încâce s'aii

aşedat contracciii. La

aceste chibzuind

cererea

vameșilor

am găsit'o ”

primită dreptăţii, pontru că aceste vite ce s'aă tăiat nn sunt mai multe de cât
în vremi de liniste, și ori la ostiri do s'aii dat carnea, sati la obste de se vindea
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de

acea

a

pietei

române !

naţiuni

|

,

când era tot norodul strins, rameșii își va lua dreptul loi, de'aceea nu este
cu cuviință a se păgubi vamă care este oriaduită prin ponturi și catalog:a da
vândâtorul de vită de boii şi de vară taleri 2 şi de 6ie și capră parale 10, iar
la pelea de vacă parale 10 şi de die parale 3, mai vârtos că nică la vângare
„nu li s'ati făcut. cunoscut că scaunul ce va tăia vito pentru tăinaturi nu aro
să plătâscă vamă, şi do vrome ce Vistieria aii luat bani pe peile vitelor şi pe
seul ce aii vândut, urm6ză că iarăși Vistieria să plătâscă şi dreptul vămii ne
fiind cu calo a se păgubi; precum şi pentru dilele din Decembre nu are să se

scadă căci ati fost vamoşii şi mai "nainte de Ianure tot jăluitorii; ci la acâsta

făcându-se şi de către Dumadvâstră chibzuirese va da poruncă de a li. se plăti
banii de la Vistierie, saiă li se va ţinea în s6mă la sferturile vămil.
„Pentru neguţătorii turci cari nu se supun a plăti vama după obiceiul
co stati urmat, care prin catalog și ponturi so arată anume, să mârgă la Dumn6lui baş-beșliagă, carele are poruncă a da nizam și a le face îndestulare, ca

po cei ce vor fi împotrivitori să 1 îndatoreze a plăti vama şi a păzi obiceiul -

cu a veni cu mărfurile la carvasara când le aduc, după obiceiul vechii ce
i
E
|
s'aii păzit.
vămil, se găsi la
ponturile
în
căutându-se
Câmpina,
Pentru vameşii de la
la scheli pentru
pe
de
vameşii
ciar
așa:
chiar
capul al unspre-ţee-lea scriind
martăla caracea
vie
să
ca
fi
iutrarea în țâră du ori-ce fel do martă, de va
târguri ale
alte
la
vasaraua din Bucuresci, sai să-trâcă prin Bucuresci a merge
ţeriă, să nu se supere acea marfă de trecătore, fiind că pentru marfa ce ra veni
marfa ce
“în Bucuresci spre vângare are să ia vamă carvasaraua, cum şi pentru
orînduială»
după
carvasaraua,
iarăși
va trece prin Bucuresci are să ia tranziton
aici afară din marfa cea de brașovenie, co o aduc neguţătorii sudiţi austriacoscă
Câmpinei
vama
lua
a
în Bucuresci şi prin ponturi la capul 15 se orânduesce
acest pont
de povară un leii, care să 7] ţie în sâmă la Carvasara, pentru care
împotrivire nu este, nică despre jăluitoră şi numai pentru cele ce se îndatoresce
in ponturi mai gic în jalbă, că vameșii
la pontul 11, dar peste cele coprinse
anume de tote
Câmpinei sunt datori a trămite la Carvasara pe tâtă lună catastih
după acel caca,
mărturile ce es din-ţâra nemţescăși care în ce loc se aduce,
tastih să pâtă lua s6ma neguţăturilor ce aduc mărfuri în Bucuresci, căci unii
cacirdisese de intră în Bucuresci fără de a plăti vamă; asemenea die, că sunt

datori a trămite şi rubar, adică fâie de mărfurile ce merg din Bucurescia trece

înlăuntră împreună cu cărţuliile ce se string, care acâsta și de nu se coprinde
va“în ponturi, dar arată că este obiceiii vechiii urmat și păzit, şi că numiții
vrând,
ponturi;
prin
meşi. nici acâsta nu o păzesc, nică cele ce sunt îndatorați
a îndatori pe Dumn6lui Clucerul Deșliu, ea unul ce Dumnâluţ aii rendut şi
,

,
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a
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„Diverse neînțelegeri se ivesc între cumpărătorii vămii Şi Otcârmuire în decursul.luj Maiii 1822. Acele se resolv în sensul actului marelui Logofăt Mihalache Manu, raport al acestuia către cinstita Otcârmuire.
|
o
|
e
Agenţia austriacă a reclamat in Martie 1822 contra oprirei exportului unor producte din țera rumânescă. La acestă notă răspunde Ot-

cârmuireaîn modul următor:
N Către cinstita chesaro-crăiască
„Nota,

Aghenţie

cinstitei Aghenţii, de la 15 ale următârei, primind-o, s'aii vădut în-

trebarea cs'se face pentru producturi, de saii ridicat ca să
chesaro-crăesci,

trecă în staturile

cele ce era poprite? răspundem cinstitei Aghenţii, că cele ce aii

îost slobode mai dinainte de a trece nu sati poprit, fără numai atunci când,

avea lipsă ţâra pentru ostirile împărătesci, cu porunca Luminiăţiei Sale Pașei,
S'ait fost poprite acele producturi de a trece, apoi iarăși făcându-se îmbelșu-

gare tot cu a Luminăţiei Sale poruncă, s'aii slobodit şi acelea și sunt slobode

acum t6te după orinduiala ce aii fost şi mat "nainte şi precum sunt. scrise în
catalog și ponturile vămilor, de care nu lipsesco Otcârmuirea a o face cunoscut

cinstitei Aghenţii.—1822, Martie 27,
Mihalache Manu,
Cod.

96, pag.

|

Constantin” Negre.

232.

i

-

,

Obiectele adusede Consult pentru propria lor trebuinţă sunt scutite de

ori ce

vamă

cum

probeză

următorul.

pitac:

„1822 Marte8. Pitac la vameșul carvasaralei că vechilul Consulului
franțuzesc pe lângă alte lucruri de neguțilorie ai adus şi nisce butelii i alte
lucruri de trebuinţă casei Dumnelui, se poruncesce ca cele pentru casa.
Dum-

nelui să nu se supere de vamă, iar cele de neguțătorie să plătescă
vama după tarifă.
.
Zapcii

din judeţe

iadatoriţi a fi la serviciul

precum.şi polcovnicii de judeţe,

şi ajutorul

vameşilor

găsiră cu cale

ca cheltuelile. ce le
Carvasaraua și. vama Câmpinei,să îndrepteze pricina după ponturi şi după obiceiii

ca si nu se Păgubâscă

jălnitoriă;

văduiii plângerea

din

partea jăluitoritor și

pentru 'Dumnâlui Clucerul, că în multe rînduri i-ati provalisit și nici
o îndreptare nu le-aii făcut; găsesc cu cale să se dea porunca Dumnârâstră către dumnlor boerii.ispravnici din sud Prahova, să îndatorezepe vameșii. Câmpinei cu
străşnicie a, păzi rînduiala ponturilor și obiceiul ce s'aii
urmat, căci ori-ce pagubă
se va pricinuise va îndatora a o plăti ei, iar av6ud vre-un cuvânt
do împotriviză

-să se arăte cu jalbă,— 1822 Mai 12,

Mihalache Manu vel Logofet.
Cyd. 101, Ala 57,
CT

|

a

|
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făceaii în urmărirea” intereselor vămei să le cisluiască pe sate, înființând ast-fel un noii bir asupra ţăranilor. Acesta ocasionă reclama”
ţiuni de la sate, în urma cărora Otcârmuirea dete, lu 13 Iunie 1822,
"“ următârea poruncă;

Ă

-Coă, 96 pag. 223,

” De la Otcârmuirea- Valahiei
“
Dumnâvostră boerilor ispravnici ai judeţului, mirare are Otcârmnirea cum
aţi îngăduit Dumnâvâstră pe zapeii a pune în cisla cheltuelilor ce se fac de
zabiți îi polcovnici și de alţii, în vreme ce Dumnovâstră sunteţi datori a da
mână de ajutor vameşilor, spre a putea căuta huzmetul vămei ca unul ce este
venit al. Visterioei, iar nu să se pue în cisla cheltuelilor împreună cu satele ; de
aceea strașnic vi se porunceşce, ca nu numai banii ce li se va fi luat să li se
întârcă înapot, ci încă să le daţi și ajutorul cel cuviincios și să daţi nizam, de
acum înainte să nu li se facă cât de puţină supărare, cică ori ce pagubă li se
Dumnvâstră, înşivă veți fi răspundători.
va pricinui din pricina neajutorului
1822, lunie 13.
Mihalache Manu, Constantin Xe egrea, Romanitis.
Cod.

99, pag.

282.

Ocnele. Vindarea ocnelor pe 1809

se face prin

strigare la Divan.

Costache Samurcaş, Cămarăşul, fiiul cunoscutului Căimăcam Samur
caş, în presenţa Paşei oferă pr«țul cel mai mare pentru ocne, anume
916,050 taleri 1).
—
"
i
| ana o

1, Vendarea ocnslor pe anul. acesta cu I6t 1822 pe un an întreg, do la
Ianuare până la sfârşitul lui Decembre, se face cu orînduiala și obiceiul ce aii
avut ocnele, cu schelile deschise, și cel. ce va cumpăra să şcie că banii cumpărătoroi şi avaeturile are să X dea dimpreună, și 'cu milele în sferturi cum se
daii şi banii vămilor pe luni şi deosebit are să plătescă la cămăraşii cei vechi chelăriei ocnei pentru cai, i stâră,i pornmb, i fin, îi her, i oţel şi altele ce sunt
gătito caro aii să le primâscă plătindu-le preţul lor.
Januare 12, l6t 1822 întâia strigare înaintea Dumn6lor boerilor la Divan.
,

Taleri

460,000 Dumndlui

Căminarul

Aslanoolu.

lanuare 18, 16t 1822, a doua

strigare înaintea Dumndlor boerilor la .

Divan.
490,000 Dumnlui chir. Iane Paspale.
anuare 26, l6t 1822, a treia--strigare la măria sa Paşa.
916,050 Costache Samuzeaș, Ciimăraşu, fiul Ciimăcamului. Saii săvârșit înaintea
Măriei sale Paşa şi s'aii dat, fiind şi toţi: Dumn6lor boerii față i alţi
- muşterii, adecă nouă sute șase-spre-dece mii și cinci-decă.
Cod. 95 pag. 313,

.
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In 26

alte

cărţi

VA.

Iannare 1822 Otcârmuirea

qă carte de vindarea ocnelor şi

relative la malurile de sare).
|
1) Carte de vândarea ocnelor din Sud
De

-

URECHIĂ

Find-că

pe' acest

la

Oicârmuirea

N

|

Vâlcea,

,

Ss

Valahiei

următor an cu I6t 1822

Ianuare

1, până la sfârşitului
l

Decembre, aii cumpărat de la Cochiivechice s'aii făcut, Ocnele mari din Sud

Vâlcea, Dumnâlui Costache Samureaș biv vel Cămăraș, i. s'ait dat
acâstă carte
a nâstră, cu caresă aibă volnicie a face zapt numitele ocne de
la Qinteiă a
acestii luni Ianuare; de care poruncim și vouă vătașilor și tuturor
slugilor do

la numitele ocne, ca vind .......... ce stai orînduit de
către mai sus.
numitul koer spre a fare zapt tâtă treba ocnci de acolea, să
aveți cu toţii a”

da. tâtă ascultarea, și supunere la
nică o lenevire, ca nu cumra din
se facă vre-o zăticnire la trebile:
căci carele nu va urma datoriei

către stăpânire.—1822 Tanuare 26,

slujbele şi trebile oenei, cu silinţă și făr'de
pricina neascultărei şi a lenovirei vostre să
ocnei, ce sunt a se săverşi În vremea lor,
lui cei obicinuite straşnic se va pedepsi de

ai

|

|

Grigore Ghica, Bari Văcărescu, Mihalache Manu, Constan
tin. Negre,
Asemenea 2 cărţi s'aii mai făcut şi la Ocna Sliinicu și la Telega
pe numele...

Carte: pentru
:
P

paza marginei de a nu merge sare sume
De la Otcârmuirea Valahiei

Cu tâte că pentru

până

în

Dunăre,

A

cei ce cumpără sare de la ocne şi o pogoră

pentru al lor alișveriș, prin poruncile stăpânirei
slobod'a se' pogori mai la vale asupra Dunăr- ei

aceluia săi

mari la Dunăre.

și 'cel

ce so

va

îndrăzni

se facă controbontpe sâma

a

trece

stăpânirei

în ţeră

este nizam dat do a nu fi
decât calo de ștse câsuri
peste

acest

hotar

cu

sare,

tâtă sarea co va avea ; dar

fiind-că acum 'ne-aii făcut arătare Dumuâlui cumpărător
ul ocnelcr, cum că unii
din lăcuitori ce s6 obicinuesc a se pogori cu sare
de vângare împotriva poruncilor și a nizamului ce este dat trece peste hotaru
l ce s'aii dis mai sus de

se pogoră cu sarea mai la vale asupra Dunărei
şi o cacirdisese dincolo, de accea
orînduim pe ........ pristav pe linia hotaru
lui Dunărei, începând de la

Culea din Sud Olt pâînnă
dreptul Giurgiului şi pe câţi-va găsi cu bună do-.

dovadă pogoriţi

cu sare

sume

mată

Ja vale'spre

Dunăre

de cât ca de

şease
ceasuri cale până la Dunăre, pe toţi aceea să'i poprâs
că și câtă sare va găsi
la dânşii să o facă controbont pe seama stăpânireă,
'nesupărându-se cu acâsta
însă cei ce aii sare sume mici: pentru trebuința
hranei lăcuitorilor țărei și a.
vitelor lor,
care. nu

este cu

bănuială de a se cacirdisi

peste Dunăre,

iar

în celel-alte. locuri ale ţărei depărtate de Dunăre
prin sate, i prin'târguri și orașe, este
slobod.a se” vinde sare atât "de lăcuitori cu
cârul, cât și cu măruntul pentru
trebuința hrană Gmenilo și a vitelor lor,
după obiceiul ce din vechime s'aii
>

NY

|
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ocne de Samurcaş

„i

965

este mult mai

urcat de

cât cel cu care ati fost vindute de r&posatul Alexandru Suţu, Cluce'rului Filip. Acesta cumpărase ocnele pe 3ani. Doi ani le stăpâni, iar
in anul al treilea intâmplându-se resmeriţa, Filip nu mai dete seama

de administraţia ocnelor. În 1822 fu tras la r&spundere pentru banii
incasaţi pe acest an. Filip dete socoteli şi Otcârmuirea regulă afacerea

in mod definitivîn 23 Decembre 1822 )).
urmat, pentru cara poruncim şi Dumn6râstră Ispravnicilor ai judeţelor, i Polcovnici!or, i Căpitanilor şi tuturor zabiţilor județalor, să daţi mână de ajutor spre
siivârşirea poruncei și osebit poruncim Dumn6vâstră ispravnicilor judeţelor, să
Ipublicarisiţi la toți de obște lăcuitoră porunca avâsta, ca nimeni să nu mai îndriăiznâscă a face urmare împotrivă, căci după ce li se va lua sarea controbont,
.
apoi se vor şi pedepsi.—1822 lanuar 26.
Negre.
Constantin
Grigorie Ghica, Barbu Văcărescu, Mihalache Manu,
Asomenea carte s'aii făcut pentru hotarul Dunărei, începând de la Giurgiii

până la hotarul

Brăiley.
,

Ă

„Cod. 9$, pag. 311.

Carte pentru paza malurilor de sare.
De la Otcârmuirea Valahiei,

-

După obiceiii stai dat acâstă carte a nâstră, . . . = „ce S'aii oriînce
duit de Dumnâlor boerii cumpărători ai ocnelor pentru paza şi îngrijiroa
i Buzăi şi la
so cuvine a se face la.malurile de sare care sunt în sud Saac

de unii,
* Slam-Râmnie, ca după obiceiii să păzâscă a nu se face risipă furându-se
alții cu carul saii cu calul, afară numai din &menii cei co plătesc
sunt șciuţi, unii ca aceia aii slobodenie pentru trebuinţa caselor
traista sare, hrănindu-se dintracele maluri cu. sare fără de bani,
ati să ia de la dânşii orinduitul Cămărăşiei, mielul hârşia, caşul,
sati cine

nui va

avea

de acelea

să dea

câte

taleri 5, însă

sărărit, cari
lor a lua cu
pantru care
şi 6 oca lână,

de la mocanii

cei ce

furând
sunt.cu oile după obiceiul lor, iar afară dintr'aceia pe oră care va prinde
după
6meni
acei
pe
şi
gl6bă
saro cu carul saii cu calul, vitele tote să le iea de
pela
cămăraş
l
obiceiti pe scirea ispravnicilor judeţului să "i trămiță orînduitu
i
judeţelor
ai
dâpsa uenei; pentru care poruncim şi Dumnâvâstră Ispravnicilor
păzi precum
Vătaşilor de plaiii, să daţi mână de ajutor orînduitului, spre a putea
26.
Ianuar
1822,
i.—
stăpânire
huzmotul
la
se cade, ca să nu curgă pagubă
Negre.
tin
Constan
Manu,
che
Mihala
scu,
Grigorie Ghica, Barbu Văcăre

1) De la Otcârmuirea
Dumnâv6stră

boierilor ispravnici ot sud

Valahiei.
Prahova, vă facem în scira, că la

aii fost ocnele asupra
socotâla ce so face oenelnr pe.anul trecut în vremea ce
1

966

|
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Se
la

face cercetarea compturilor cumpărătorului Ocnelor Filip
isbucnirea resmeriţei şi apoi a Administratorului in regie a
ME
]
Dumnâlui biv vel Clucerul Filip, după socotâla ce aii Luat şi Damnâlui do la Căpână

măraşul ce aii avut la ocna Telega dintracest judeţ, ne-ait. arătat socotâla
ce
prin osebit catastih se vede po fieș-care lună osehit, adecă choltue!i pentru
tăerea de sare, cheltueli pentru chelăriă, plată de simbrii, vândare de sare, şi ori-ce
s'aii urmat în fieş-care lună la cheltueli şi la venit, trebuință fiinda se cerceta
tâte ca să se vadă de a urmat bine orinduiţii Gmeni, de la ocnă, spre anurămânea vre-o bănuială asupra acestor condee, îndată ce veţi primi porunca acâsta
Cu. . . , ce S'aii orînduit într'adins să mergâţi unul din Dumnâvâstră la numita
ocnă cu protopopul judeţului i cu Dumnâlui zabitul dela acel judeţ, ca faţă cu
Medolnicerul Hina ce aii fostcămăraș, i cu alți 6meni ce aii fostîn slujba ocnei.
cari vor fi având șciinţă să cercetaţi cu mare scumpătate tote condeile după
catastihul ce se trimite, de sunt adevărate. fără nici o încărcătură
la cheltueli

şi fărde lipsă la venit și unde va, fi trebuință veți da şi carte de blăstem
spre

a descoperi «dreptul de adevăr și să ne înșciințați cu întrâga plirofori
e iscălind
în înșcințare şi Dumntta ispravnice şi zabitul și protopopul, cartea
să ne-o a-

„ducă protopopul făr'de zăbăvă dimpreună cu catastihul ce i se
dă aici.
Grigorie.

Ghica,

Barbu

Văcărescu, Iihalache

Manu,

Constantin

Negre.
*

Asemenea s'aii făcut şi pentru oona Slănicului având osebirea
acesta adecă:

„Ca

faţă cu Bănică sai cu Vistierul

Tomeli de va veni, cară ati fost cămărași

de la. începutul anului până la răzvrătire i cu Vistierul

fost Cămăraș

iarăși cu Bănică de la August până

Diiamandi, cel ce aii

la sfârşitul anului şi do va

lipsi Viștierul Temeli, să nu se zăticnâscă corcetarea
fiind că esto Bănică,
Prea

înălțate și prea

milostive

Vizir

Mehmet

Selim Pașa

stăpânul nostru,

„cu plecată închinăciune până la pament sărută
m luminatele
tălpile înălțimei tale.

-

Printr'aocâstă prea plecată arătare facem cunoscut pentru
socotâla Ocnelor
din anul trecut că d-lui Clucerul Filip, împreună
cu alţi tovarăşi avend ocnele
„cumpărată de lu reposatul domn Alexandru Vodă
Şuţul pe troi ani, pe an po
taleri
770.000, pe doj ani lo-aii stăpânit, iar pe
al treilea an în luna dintâi
a lui Ianuarie, de la inceputul anului, murin
d Domnul într'acea lună apucase
de dodeseră sfertul numai pe o lună, taleri
64.166 bani 80 după tasrilu ce
are, po urmă făcându-se Domn răposatul Scarla
t Vodă Calimah, după trobuinţa

ce aii avut de cheltueli la domnie nouă, și după cerer
ea ce aii făcut i-aii trămis

bani la "Țarigrad taleri 227.500, iar în tagvilurile
Măriei sale de luarea banilor
scrie Domnul să fie cu dobândă, din.care să
se scadă sferturile la sorâce, bez
taleri 72.50

0 ce i-ati dat tot de odată și S'aii deosebit pentru
sfertul vămilor,

ISTORIA
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tustrelelor ocne, după terminarea reemeiiţei. Acest administrator

2617

în

regie fu tot Clucerul Filip, rinduit la acesta de «Otcârmuire».
de luna lui Februarie, ai dat Luminaţiei sale Hacâ Pașa Muhafazul Giurgiuvului;
din porunca Dumnţlor Caimacamilor greci, cână se afla a0lo, taleri 5.000 luaţi tot
“de Luminaţia Sa de la cămăraşi pentru nizamul cumpărătorilor din anul trecut,
cu I6t 1821; ati mai făcut şi alte cheltueli pentru-că ocnele aii rînduială la
încoputul anului numai să cheltuiască şi mai târdiii face şi vândarea de sare
când începea le intra bani în mână, adică găteșce cholărie, care chelărie sunt
ergheliile cele trebuinci6se, precum cai; halaturi, her, oţel, s&ii, orz, fen de cai;
porumb de mâncarea ciocănașilor, .simbrii, dobânqi şi alte neapărate cheltueli,
și slujba dintâiii este a curăţi, a tăia sare şi a seste din ocnă, apoi peste patru
luni începe a face vândare, atât de la ocne cât și de la schele, pogorîndu-o
cămiăraşii cu cheltuiala lor, pentru înlesnirea vângărei și cumpărătârei ; neputând :
să aibă stăpânirea ocnelor a intra și în venit din peristasis ce s'aii întâmplat,
fugind”şi cumpărătorii cu tâtă obştea boerescă și-neguţătorâscă, pentru siguranța vieţei,.dar. însă şi cu fugă tot au îngrijit a face pază pentru sarea ce eri
- tăiată gata, cu 6meni rinduiți la câte trele osnele, iar la August după ce s'aii
curăţit apostaţii de .prea puternicile oștiri împărătesci, eșind Dumnâlui Clucerul
unul din tovarăși cu alţi boeri, şi vădând stăpânirea, că cumpărătârea Dumnţlui

peristasis al vremilor aii stricat?o, mai vârtos la acest fel de huzmet ce nu in-

trase în mâna Dumnluj, cât de puţin venit, ci numai dări de bani la stăpânire
şi choltueli, prin pitacul Otcârmuirei s'aii însărcinat Dumnlui Clucerul cu câte
trele ocnele, a le căuta în credinți pe s6ma stăpânirei, ca unul ce cu cheltuiala
sa avea sarea gătită, rinduindu-se şi din partea stăpânirei la ocna Slănicul, un
Vistier Diamandi şi la ocna Telega un Teodori Postolnicelul, când atuncă trimiţând şi la ocnele mari cămărași cu cartea nâstră către Dumn6lui Caimacamul
Craiovei, nu i-aii îngiiduit dumndlui Caimacanul a se amesteca, ci din partea

Căimăciimiei ait r&nduit pe un Chiriac de ati făcut zapt, sarea cea tăiată și gătită

i cholăria ce sati răpus din r&svrătire, făcută cu cheltuiala Dumnâlui Clucerului ati făcut şi vândare şi banii i-aii dat la Dumnţlui Caimacamul Craiovei, precum
pentru acestă împotrivire a Caimacamului aii dat numitul Clucer şi arzuhal Tnăl-,
țimek tale, iar Dumnclui Clucerul de vândarea ce aii făcut şi cheltuelilo ce s'aii
întâmplat nc-aii dat socotâlă pe tot anul întreg, în care intră atât dările la.
-xăposaţii domni și cheltuelile de primăvară dela câte trele. ocnele şi cele co
aii mai curs peste an cu vângarea ce ati ficut la aceste lalto-două ocne, de la

August până la sfârşitul lunci, Decombro a anului

trecut, rămâind. ca să ia

Clucerul faleră 251788 bani 112, care socoteli pontru a se face fiu'de greşală,
am riiduit Omeni socotitori, 6meni cară aii stătut după vremi, cămărași la ocne
şi la schele și aii. şeiinţă de cheltueli şi de lucruri şi de vângări în ce chip se
upmâză, povăţuindu-i ca teorisind condeile de cheltuelă şi de rânqări cu amăe
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In cursul anului 1822 Otcârmuirea se jălui la Vizirul MehmedSelim-Paşa, cum că din Moldova s'a pogorit sare la Brăila şi se încarcă şi in caice de o duc pe Dunăre în sus, cu caro se pricinuesce
pagubă

cump&rătorului ocnelor

sarea moldovenescă

pe acest

an.

Otcârmairea

cere ca tâtă

din, Brăila să fie inapoiată la Galaţi v,

nantul după catastişele slujbașilor co aii fost pe la ocne, să deosebâscă dările

şi cheltuelile ce s'aii făcut de la începutul anului până la luna lui August,
iar
de atunci încâce când s'aii făcut vândările, iarășisă deosebâscă socotelile,
și
- ne-ai venit alăturatele socoteli, care le trimisem a se vedea de
Inălțimea ta, și
precum se va porunci pentru banii ce are să ia Clucerul se
va face urmare,
iar pentru ocna de la Craiova, trămiţindu-ne Dumnâlui Caimacam
ul, socotelile *
„ce aii dat Chiriac acolo, -carele aii fost încărcat cu aceeași -ocnă,
cum şi po
însuși Chiriac "l-am dat şi pe el tot în teoria acestor socotitori
și ne-ati venit
alăturatul perilipsis prin care arată cheltuelile ce aii făcut
i banii ce ai laat,
atât din vândarea sărei ce ai găsit tăiată cu cheltuiala Dumnlui
Clucerului, i
din ceea ce aii tăiat și cl şi se aleg taleri 83,587 bani 60
dați Dumnlui Caimacamului cu sineturi, afară din taleri 6991 bani 48, ce arată
că aii lăsat la

„ocnă în chelărie şi sunt datoră
ci se va

vedea şi acâstă socotâlă

cămărașii cei noi ca să'i plătâscă la stăpânire,
şi precum

se va porunci

de înălțimea

ta se

„va urma. Dar ca să nu rămâe vre-o bănuială asupra acestor
socoteli de la
ocnele de dincâce, de ai arătat Cămărașii adevărul saii nu,
am orînduit ia
ocnele de aici cercetători cu catastişeie cele făcute cu amăruntu
l de cheltueli
şi venituri,

ca să le cerceteze

din condeiii în condeiii

în fața locului la ocne

iar pe la schele n'aii fost trebnință de cercetări, că din peristasis
al vreme nu
Saii putut pogori sare pentru vindareşi nică Cămărași
n'aii fost rînduiți po la
scheli, cum se

urma alte dăţi, şi după cercetarea ce se va face la ocne,
ceea-ce
"va eși şi se va alege, iatăşi vom înșciința înălţimeY
tale.—1821 Decembre 28.
.„_. Grigorie Ghica, Barbu Văcărescu, Mihalache Manu, Nicolae Golescu,

Scarlat Mihălescu.
Cod.

33,

pâgina

324.

N

|
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1. Prea înălțate și prea milostive Vizir Mecmet

Selim- Pașa, Silistra

stăpânul nostru, cu plecată închinăciune
până

Valesi,

la Dăment .

sărutăm tălpile Inălţimei tale:
..
"Sciut este înălțimei tale că într'acest următor an,
ocnele s'aii vândut în taleri
963,050,

cu ponturile şi orinduiala ce. ati fost,și în gilele lumina
ţilor

domni,
Și S'aii cumpărat do unii: din: boeri ; acum se jălues
c 'cumpărătorii, că de la
ocnele Moldovei stati pogorit sumă multă de sare
lă Brăila și s'aii încărcat și
caice'
să o ducă -pe

Dunăre în sus, cu care acâsta se. pricinuesce
'cheder ocnslor
de aici, fiind-că, în vremea Domnilor, tot-deauna
-aii fost poprită sara Moldovei
,
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E de observat că pe 1822 sai vindut tâte ocnele de peste Olt
cele de dincâce de Olt din poruncă prea înaltă. Ciocănaşii din tote

ocnele'plăteaii dăjdii la Visterie. Acestă dajuie o reclamă Otcârmuirea
in 95 Aprilie

1822

de la

ocnele

de ] este Olt).

Qeritul. Acest venit este arendat pe 1822 numai după înființarea Căimăcămiei lui Gr. Ghica şi anume in August 1822, prin actele ce dăm
in notă, Darea estede fie ce die şi capră, dela1-—lOcapete, câte 41 bani

fără de plocon, iar di la 1U în sus câte 10 bani şi ploconul câte 80
de bani de nume. Asemenca să plătescă câte 4 parale de turmă pentru
De

de [ie ce nume.

şi câte 2 parale de răvaz

numărătore

dare

acâstă

nu sunt scutiţi sudiţii, afară de ciobanii ardeleni, cari nu aii case stasă nu trâcă în hotarul țărei Românesci, nică la Brăila, nici pe Dunăre în sus
să nu se sue, fiind-că' Brăila, cade în partea ţărei românesti, ci să bine voeșşti
Inălţimea ta a porunci să se poprâscă sarea din Moldova a nu mai veni dincoco peste hotar, iar câtă va fi adusă în Brăila să se îndatorâscă a o duce în
să
„Galaţi, ca acolo să o v6agă, precum şi ghimiile cele încărcate cu sare iarăși
înacâstă
face
va
se
nu
de
că
so zătienâscă a nu merge în sus pe Dunăre,
sferdreptare pote să aducă neputinţă cumpărătorilor ocnelor, să nu ptă plăti

- Grigorie
Constantin

Ghica, Barbu

Negre,

Constantin

dihalache Manu,

Văcărescu,

"

Bălăceanu.

Cod. 98, pagina

E

|

turile precum sunt legaţi.—1822, Martie 14.

329;

1) De la Otcârmuirea Va'ahiei
|

Către Dumnilui

biv vel Cămărașu

Costache Samurcaș -.

Craiovei

Caimacamul

.

î

|

Sciut oste Dumnttale că din porunca prea înaltă ocnele dintr'acele judeţe

tot ca să
ot preste Olt s'aii făcut una zu ocnele de aici şi s'aii vândut peste
răspundă

împreună

cu sferturile

ciocănaşilor, cari

și dajdia

bani

corându-se de

că Dumndlui Lola chir Zisu Carpan gazda ocuelor dintracele cinci judeţe, dice
că sar
gofătul Bibescu nu i-ai trimis și banii dajăică ciocănaşilor cu. cuvânt
suma cea întocfi zăticnit de dumnâta, ci fiind-că aceşti bani nu pot lipsi din
noi încărcați a strînge şi ai da,
mită a miriei împărăteşti cu care suntem.
Bibescu a trămite şi
scriem dumrâtale- să îndatoreşci pe dumnâlui Logotătul
gazda la Vistierie, de care să
bafii ciocănaşilor pe patru luni "a săi răspungă

“avem răspunsul dumnâtale
Mihalache

Manu,

Cod. 96, pagina 245.

Constantin „Negre,

«

|

1822 April 25.

Grigorie Romanitia.

|
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e

|
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bile în ţeră. Aceştia vor plăti câte 110 bani de die şi Ploconul până
la 10 po bâni unul, dar de la 10 în sus po bani 80 de nume Şi obicinuital văcărit al streinilor, ad. câte 33 de bani de vită mare şi jum6iate de vită mică (tunşii şi minzaţii), dar nu şi sugătorii.
a
|

Vinăriciul pe anul 1822 se dă la licitaţiune cu ponturile cunoscute
din trecut, la 20 August 1892. Taxa este însă mai ridicată decât
cea din -

1821, luândn-se câte 2 parale de” vadră în loc de 5 bani «întru ajutor
spre plata lefilor “oştirilor impe&rătesci». Pentru același scop s'ail
supus

la acestă dare şi monastirile, anulânâu-li-se decretele de
milă şi în 1822

ca şi in 1821. Prin actul ce dăm in notă Căimăcămia
ţărei rumânesci .
promite, că numai pentru 1822 va fi sporită taxa şi monăstirile
vor

fi lipsite

de

mila vinăriciului.

Totuşi

Mitropolia,

câte

trele episcopiile

şi monastirile cele mari, cum şi veliţii boeri, ba şi cei de al
2-lea şi
şi 3-lea şi feciorii de boeri şi jupânesele văduve, cum
şi postelnicii,

neamurile, boernaşii şi mazilii, sunt

|

scutiţi de vinăriciui incă şi pe 1892.

Peste taxa de 6 bani de vaară a vinăriciului, întreprindătorul
acestei dâri va mai lua şi obicinuital pârpâr şi câte 2 parale
de râvaş

pentru fie-care nume.
Alte dări.

Incă-in

|
1821

Otcârmuirea

Valahiei

dă

în-vindare

ira-

turile tutunăritul şi pogonăritul străinilor. In 1622 April
se publică
„licitaţiune pentru slujba dijmăritului 9.
|
Dijmăritul, famărital. Bucurescilor, sârâritul munţilor, famăritul
bălților, goştinăritul de peste OI',de la exportul rimăto
rilor, ,slujba

Vorniciei, a Căminăriei, săpunăritul, bitul ţiganilor domnssci, (Gtă
lunga.
chirielă cunoscută de dări din domnia Fanarioţilor n'ai lipsit
sib admi+1). De la Otcârmauiveu
călre dumnilor

Valahiei

boerii ispravniciă ot sud....
Vă facem în șcire, că de la dint'iiii a. viitorului Maiii
este să se strige
la cochii-vechi. slujba dijmăritului, de acea scriem
Dumn6vstră, să publicarisiţă
în tot cuprinsul acestui judeţ, ca. veri cine va
fi muşteriii, să vie aici la Divan,
ca să atârdisâscă la cochii-vechi după obiceiii,
arătându-le și acâsta, că la opt

dilo ale trecutului Maiii este să dea cu hotirire slujba
dijmăritului, pentru care -

să aibă Otcârmuirea răspunsul Damnâvostr
ă în scris.—1822 Aprilie
Mihalache Manu, Constantin Negre,
omanilis.
- _*
Cod. 9, pag ic.

28,
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Otcârmuirei

şi acea a Caimacamului

nici sub administraţiunea

Căimăcămiei

Si
Negre,

cum

lui Gr. Ghica)).

nu va lipsi

.

1) Carte de fumări'ul. Bucurescilor.
De la Oicârmuivea Valahiei.

-

7

După obiceiii s'ait dat acâstă carte a nâstră....u.„.carelo pe anul acesta cu
I6t 1822 ai cumpărat fumăritul Bucurescilor, ca să aibă-a căuta acestă slujbă,
afară din S-ta Mitropolie, episcopiile i monăstirile cele mari, Dumnlor veliţiă
boeri de la vel Ban pânăla xel Clucer-do-arie i jupânesele văduve, ce aii stătut
_boerii Dumnâlor veliţi, care după vechiul obicei sunta, secuii câte o pivniţă și
- afară de cei co ati hrisâve i cărți domnesti do a scuti, fumărit, iar cek-l-alţi
toți cei ce vor avea prăvălii i cârciume, să aibă a plăti fumărit după obiceiii,
însă de priivălie saii cârciumă mare po taleri 5 bani 66, iar de prăvălie saii cârciumi
sati
mică, de a doua mână, po taleri 2 și jumătate bani 36, iar de la prăvălie
şi
pedepsi,
va
se
că
mult,
cârciumă mai mică .po taleri 1 bani 4$, iar nu mai
prăvălii,
acelor
câți sudiţi ai străinelor curți ţin cu chirie prăvălii, fumăritul
lce s'aii
să şi!l ia fumarul de la stăpânul prăvălielor, urmându-se după obiceiu
din oraşul
urmat și în anii trecuţi; pentru care scriem Dumnâvâstră zabiţilor
a plăti
supune
se
nu
că
numitul
sus
mal
Bucurescilor, pe care îl va arăta
1.
Ianuar
822,
plăti.—1
a
lui
voia
do
fumărit, pe unul ca acela săl faceţi şi făr'
Cod, 98, pag.

308

Râmnic.

Carte de sărăritul munţilor sud Saac, Buztii șibi Slam
Dela Olcârmuirea Valahiei.

a n6stră.......... carelo pe anul-acesta

După obiceiti s'ait dat acâstă carte
cu 16t
satele
şi de
a lua

a ămbla prin tâte
1892 aii cumpărat slujba sărăritului munţilor, să aibă
caute acâstă slujbă
cele şciute din sud Saac, Buzăi şi Slam-Râmnie să
bani, să aibă
făr'de
munţi
din
sare
la toți Gmenii ce se îndestulâză cu
mult nu, că
mai
iar
,
obiceiii
do la &menii casnici,de om po bani 66, după

la sfinţii apostoli
se va pedopsi; însă acâstă slujbă să fie volnic a o căuta până
înainte să nu mai
şi numai .o luare de bani să fie, iar de la sfinţii apostoli
im şi Dumnâvâstră Ispravnicilor de la aceste judeţe, .
cuteze a mai âmbla. Porunc
a plăti sărăritul, pe
pe care îl va arăta mai sus, numitul că nu se swpune
i.— 1822, lanuar 4.
obicoii
după
plăti
a
unul ca acela să! faceţi şi fiirde vota lui
Cod.

98, pag. 309.

.

|

,

“ Caste de fumăritul bălților. ,
De la, Oteârmuirea

După

obiceiii

.

S'aii dat acesti

Valahiei

carte” a nâstră

.........

carele peanul

or din 12 judeţe. de dincâce de
acesta cu I6t 1822, aii cumpărat fumăritul bălțil
ședători la saacest venit şi să in de la 6monii ce sunt
Olt, să aibă a căuta

7

5
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" Tâle acecte diverse dări nu sunt deopotrivă prelevate de la toţi
lăcuitorii. ţărei.- Aşa Săreritul e plătit numai de l&cuitorii din '
satele
tele ce sunt sciute de lânga bălți, cari să îndestulGză cu "pesce mai
mult făr
de bani, de tâtă casa po bani 66, iar mat mult “să nu îndrăznscă
a lua, că

dovedindu-se, se va pedepsi, însă acgstă slujbă după obiceiă are să o
caute nn-

mai până la sfinții apostoli şi numai o luare de bani să fie, iar
de la sfinţii aposiolă înainte nu are a mai âmbla; poruncim și Dumnâvâstră
Ispravnicilor de
prin judeţe, să daţi mână de ajutor mai sus numitului,
ca să potă stringe ve-

nițul acesta, — 1892 lanuare
Asemenea
„Cod,

carte s'a

93. pag. 307,

1.

ÎN

făcut și la cele 5 judeţe

ot peste

1

1

De

la

Olcârmuirea

Valahiei

Olt.

ci

După obiceiii s'aii dat acestă carte a nSstră .....
....6arele po anul
acesta cu lt 1822 ai cumpărat Slujba goștinăritul
ui de la schelile judeţelor

de dinece de Olt, ca să aibă .volnieie a căuta acâstă
slujbă urmând

întocmai

cu mijlucul ce.se arată mai jos, casă a goştinitriţ
numai de la rimătorii ce
es afară din ţâră, iar de la rimătorii ce nu
es afară din ț6ră mare a cere
Boştinărit ; deci dar, câţi din neguţători, ori din pămâ
nteni,
ori din străini, cari |
string rîmători de 'neguţătorie şi vor vrea
ai seste afară din ţ6ră ori la ce
parte, de la acei rîmiători ce! vor eși din țâră
să ia goștinărit după vechiul

„obiceiii de un râmător bani 8, iar “de va fi sudit
adevărat acel ce seste rimători din ţ6ră şi va fi vitele adevărate ale
suditului, cumpărate de el, iar nu
cu alt meșteșug, de la acel sudit nu are să ia
goștinărit, plătind însă suditul
vama la sută

trei, la vamașiă scholei.

ii

Poruncim și Dumnâvâstră' Ispravnicilor de prin
judeţe, pe cari va arăta
mal sus numitul că nu -se Supun a plăti,
să'i

supuneți și fărde voia
da goştinărit după cum se coprinde
mai sus. — 1822 Ianuare |.
: Asemenea carte s'aii fiicut şi la cole
5 judeţe 'ot preste Olt.
Cod, 98 pag. 307
“
De la Olcârmuirea Valahiei,
a
:
Către Dumnel

lor a

ui biv vel Paharnicu Dumitrache Drugiine
scu Isprauwnic
ot sud

Teleorman,

-

|
Insciințarea Dumitale de la 13 al aceștii
următâre luni, scrisă către noi
Vornicu Manu i. Vistieru Romanet, primindu
-se, s'aii vădut cele ce scrie pentru
Slujba Vorniciei, la care îţi răspundem
: întâiii să'ți dai cuvântul pentru ce
ai
scris
7

.

.

.

-,..

.

".

-

-

YI

:

.

:

la obraze în parteși n'ai scris cătro
Otcârmu:re, în vreme

ce acest huzmet este al Cutiey milostenici, iar nu este
al nimului în parte și a tuturor datorie este a ne sili

pentru folosul săracilor, cari să
împărțesc dintr'acoa Cutie ;

.
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muntene din judeţele vecine cu ocnele de unde se estrăgea serea,
Asemenea fumăritul bălților, îl plătii numai satele vecine cu bălțile
al doilea, pricinuirea ce arătați este deşartă, pentru că i de la nici un judeţ din
tGtiă, ţâra acest fel de pricinuira nu s'aii văqut, fiindu-ne şi nou6 sciut că zabiții de prin judeţe şi neferii lor nu numai că:nu stau împotrivă la poruncile
Otcârmuirei, ci încă daii şi ajutor, după cum sunt porunciți de cei mai mari
şi do va fi şi făcut vre-unul din neferi vre-o urmare împotrivă, urma să dai
de şcire zabitului, ca să dea nizam și să ceri îndreptare, iar de nu ascultă să
însciințezi Otcârmuirei, și ac6stă urmare a Dumitale se vede că o faci pentru
vre-un enteres, ci acest fel de niscociro să lipsâscă, că nu al ciivânt de indreptare şi după poruncile ce s'aii dat mai dinainte ale Otcârmuirei, mai vârtos:
cea de la April 6 cu porăţuire pe larg cum are să urmeze isprăvnicatul cu
împlinirea i sigurifsirea acestui drept şi canonisit irat al. Cutiei milosteniei,
cum și după povăţuirea ce prin cuvânt s'aii dat însuși sameşului acestui judeţ, când s'aii aflat aici, să urmeze negreşit și până în «două săptămâni să proftaesiţi banii negreșit în primirea Dumnâlui fratelui epistatului Vorniciei Obştirilor, că ne urmând, să șcii căţi-va veni mumbașir cu greii treapăd și vei fi
socotit de nevrednic la slujba ce ţi s'aii încredinţat. — 1822 Iunie 20;
Mihalache Manu, Constantin Negre, Grigore Romanitis.
Cod.

9

pag. 233.

ă

De la Oicârmuirea

Valahiei

Dumnvâstă boorilor ispravniri ot sud...... încădela trecutul lanuar sai |
fost scris Dumnâvâstră do către Dumnelui fratele epistat Dvorniciei Obştirilor, ca
să vă siliţi a găsi muşterii a vinde vornicia acestui judeţ cu taleri ........
preţul ce vi s'aii arătat că s'aii hotărit a se da şi nici o urmare so vode că
nu aţi făcut; sciut este Duninâvâstră, că acâstă slujbă se află legiuită a Epitro„piei Cutiei milosteniilor, de se răspunde dintr'aceşti bani prin Dvornicia, Obștirilor lefile cele orânduite pe la obraze scăpătate ce_sunt lipsite și de pânea cea din
tâte gilele i pentru crescerea copiilor sârmani de la orfanotrofie, în care totă
nădejdia lor rozimă și pentru plata cișmegiilor și. unde se cuvenea ca să simțiţi trebuința şi- cu tâte chipurile silindu-vă să vă filotimisiţi spre vângarea
acestui judeţeu suma; cea orinduită. proftacsind şi banii, Dumnovâstră împotrivă v'aţi arătat îndreptându vă cu felurimi de pricinuiri deșarte; după suma
dar cu care s'aiă vândut

județul

acesta în. anii

trecuţi

se pute

judeca, că pre-

ţul- acesta puteţi să] sc6teţi prea cu mare înlesnire, fiind cu multă diafora mai
jos de cât în anii trecuţi şi Dumnovâstră nici cum! socotind la acesta, nici vre:
o ingrijire având, silit aă fost Dumnâlui Vornicu Obştirilor de s'aii indatorat ri-dicând bani cu grele dobânqi spre întîmpinarea netăgăduitei trebuinţe. a r&spunderci Icfilor ; iată dar şi de la noi vi se scrie, să îmbrăcați, acestă cerută
p

Dtoria Românilor do V, A;

Urechia.

Ă

--
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XV. A. URECIILĂ

unde "putea

prinde -pesce.

Gostiuăritul

se

plătea

numai: la exportarea

/ râmătorilor, mai mult la schelele despre Ardeal.

Vornicia adică taxa

“sumă pe plăși fără a vă îndrăzni ca să mai adăogați o para măcar mai mult
"şi să îndatoraţi pe zapcii, să găsiască mușterei cumpărători pe sat, cu rizapazar,

şi într'acestaşi chip. îmbrăcându-se suma banilor.plășei pe sate precum și într”
„alţi ani s'aii urmat, să vă trimiţă f6e sub a lor iscălitură poruncindu-le și dum:
n6lor strașnic,ca nici ei să nu se indrăsnâscă a pristosi un ban măcar peste
- notărita sumă şi aşa împlinind
până la sfârșitul acestei luni
>
Vornicului Cutiei; pricinuiri
asculta, căci acum într'acâstă

banii să” trămiţă la Dumnâvâstră și Dumnbvâstră
săi trămiteți aici negreşit în primirea Dumnâlui
însă să nu vă mai cercaţi a arăta, că nu se vor
lună a lui April este vremea a se vinde fiihd-

că acum obicinuesc muștereiă de se arată, aflându-se mulți într'acel judeţ dia
cei carii

şi în anii

trecuţi

aii cumpărat ; iar urmând

vă sirguinţa şi flotimia, veţi fi lăudaţi. A vi se mai
acestă

madea

să nu

adăstaţă, căci

ori co pricinuire

întocmai

şi cunoscându-

serie și al doilea şi pentru
veţi

arăta,

să șciți că nu va

fi ţinută în s6mă; iar de primirea aceştii poruncă și urmarea întocmai, să avem
înşciinţarea Damnâvâstră. 1822 Aprile 6.
Constantin

Negre, Romanitia.

Dijmăritul, i tatunăritul i pogoniiritul străinilor pe anul acesta I6t 1822,
se vinde după coprinderea ponturilor domnesci ce aii fost în vremea Măriei

sale-răposatului - Alexandru Vodă Suţul, la I6t 1820 şi cumpărătorii aii să plă-

tâscă

avacturile po taleri 14 la pungă,

ai Logofeţilor adecă

la Dumnlor

trei

veliți Logofeţi câte taleri 3 de unul, i taleri 3 la trei Logotoţi al doilea şi câte,

taleri 2 la spitalul străinilor la câţi bant vor eși la strigare aj Vistieriey şi osebit
aii să plătâscă şi banii Cutiei i ai cişmelelor și altele ce sunt canonisite,-care aii
a se da la cumpărătâre, păzindu-se şi privileghiurile. i milele co vor fi po judeţ,

jar banii Vistierieă ai să plătâscă jumătate când va lua sfârşit vângarea şi jumătate peste două
|

luni,

|

1000 ai Cuţiei milosteniei.

-

E

.

O“

!

1700 ai cișmelelor de la 17 judeţe, de judeţ po taleri 100,
100 Divictarului şi Muhurdaruhui ipac de la 17 judeţe.
170 ai mănăstirei de la Stavrodromul de judeţ po taleri 10.
100 ai mănăstirei: Arnota

pm

din

17 „judeţe.

,

N

.

:

TD
7

taleri.

:

600 ai dohtorului de „la Craiova, din 5 judeţe, ot prosto
Olt.
510 extractarului, din 17 judeţe câte taleri 30 de
fioş-care judeţ.
680 la Logofătul havalelelor, de la 17 judeţe câte taleri 40 de fie-care,
i pentru

serisul

cărţilor Divanului aii să dea câte taleri

10 la fieș-care, 85 pentru 17

stânjini ale tntunăritaluă de la Vistierio, câte taleri
5.
Coa.
98, pag. 833,

di

-

.

'
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:

“

i
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de la vitele prinse de pripas prin og6re şi ea nu este prelevată în
t6tă
(era, dar, negreşit, numai de la stăpânii vitelor prinse de pripas şi
SR
=

Ponturile dijmăritului.
De

la Oicârmuirea

|

Valahiei.

Vupă obiceiii s'aii dat acâstă carte a nâstră , . „,

-

4 . carele pe anul

acesta cu I6t 1822 s'aii rinduit de Dumnâlui boerul cumpărător al dijmăritului
din tâtă ţâra, ca să caute huzmetul acesta la sud. '. . . „să aibă dar volnicie
printi'acâstă carte orînduitul slujbaş 'ca să caute slujba la numitul judeţ după
coprinderea ponturilor ce mai jos se arată:
1). Mitropolia, câte trele episcopiile, mănăstirile cele mari i metGcele lot
cele sciute, dijmirit să nu plătâscă;, după vechiul obiceiii.
2). Dumnflor boerii cum și jupânesele văduve co lo-aii stătut boerit du mnâlor, în boerii cu caftano şi feciorii de boeri ce sunt şciuți, iarăși să nu plătâscă
dijmărit, precum aii fost obiceiii din vechime.
3). N6mutrile i postelniceii şi alții co aii cărți domnesci să nu lo lipsâscă
privilegiul ce 'aii.
”
4). Toţi cei-l-alți ce vor avea stupiii rimatori să aibă aşi plati dijmăritul la orinduiţiă slujbași după obiceiii do tâtă litra po bani 13 noi şii poclonul
de nume, adecă cel ce va avea de la qece litre în sus, ori cât de mulţi, sa plătâscă câto bani 13 şi ploconul, po bani 80, iar care va avea câte 10 numai,să
plătâscă câte bani 14 fir'de plocon, asemenea să plătâscă şi câte 4 parale de
numărătâre de fieş-care nume, cum şi câte două parale de răvaş de plată, coprindător de suma banilor, că cutare aii dat atâţia bani pe atâtea litre şi cel ceva
plăti şi ploconul după mai sus arătata orînduială să se copringă şi ploconul.
întracel răvaş, puind l6t i luva și- dina atunci cândîl dă, ca să fie cunoscut
„că ati urmat cu dreptate şi sluşbașii să aibă a căuta slujba cu cercătură cu tot

până la sfârșitul lunei lui Septembre, iar nu mai mult.
5). Cei ce scutese “dijmării, torto sii so ferâscă de a nu amesteca
vîmători

de

ai celor

ce plătesc dijmărit

în bucatelo

lor cu gând

stupii

ca să păgubâ-

sca slujba, că apoi unii ca aceia dovedindu-se, nu numai că pe acele litre co

se vor dovedi ascunse va plăti dijmăritul îndoit, ci încă și pe ale lui drepte
bucate co va avea va plăti dijmărit după obicei, în rând cu țăranii şi li se
vor strica de tot porivileghiurile scutelei.

6). Boorii cei co soutesc dijmărit pe drepte buratele ce vor avea de tama-

- zlâc, de dijmărit să nu se supere, iar pentru celd co vor avea cumpărate pentru
neguţiitorie pe acelea să plătâscă dijmărit după obiceiii.
/ 7). 'Toţi cei-ce veți avea stupi i vimători să aveţi a vă artta

cu buci -

tele vâstre la orînduiţii slujbași, căci ori carele își va tăinui “bucatele salo
_.
|
ă
pliiti dijmătrit îndoit.

va.

causând
“
scutiţi

-

p

ă

276

-

stricăciuni. ă

„

V.-. A, URECHIĂ

Dijmăritul- atinge
_

de el fiind numai cunoscutele

însă
clase

A

mai
.

e

pre

mult
.

.

lăcuitori,
a

şi monastirile.

privilegiate

8). Poruncini şi vouă slujbaşilor ce veţi âmbla cu acestă slujbă, pentru
mâncarea vâstră i a cailor voştri, ' supărare saii cheltuială licuitorilor să nu
faceţi, ci tâte ori ce vă va trebui cu toemâlă și cu bani ata să luaţi, iar far” de
plată să nu vă îndrăzaiţi a lua mai mult peste acoste ponturi, sati a face supărare ori cheltuială lăcuitorilor, căcă unii ca aceia dovedindu-se, nu numai că ceea

ce. va Ina va plăti îndoit, ci încă se va şi pedepsi, pentru care poruncim și Dumntvâstră boerilor Ispravnici ai judeţului, să fiți cu privighere de a nu îngădui
slujbaşii ca să facă urmări cu luiiri mai mult peste aceste ponturi de mai sus.
arătate, că veţi fi r&spunqători; ci după aceste ponturi să le dați Dumnevâstră
tot ajutorul cel cuvincios,ca să nu se facă cusur slujbei, —1822, Maii 6.
Mihalache Manu, Constantin Negre, Grigorie Romanitis.
Cod.

98, pag,

333.

_

|

Carte de tutunărit.
De la Otcârmuirea Valahiei.

Fiind că vânqarea tutunăritului
orinduiala ce ati fost și mai nainte,
-» măsurătârea să se facă
cu stânjinul
rându-se locurile cu tutun un lung

pe
ca
ce
al

E

anul acesta cu I6t 1822
să se ia de un stânjin
se va da de la Vistierie
locului și un lat şi pe

sai făcut după.
câto 14 bani și
înfiorat, măsu-.
câţi. stânjini va

eși- să plătâscă de stânjin cum s'aii dis mai sus câte 14 bani fir'de plocon şi

câte două parale de răvaşul de nume ce se dă pentru plati şi slujbașii tutunară,
să fie datori a da răvașe cu suma stânjinilor i suma banilor en numele i Ietul,
luna şi qiva, căci măsurătârea cu cotul ce se urma din vechime, se făcea cu
catahrisis, făcându-sa- multe năpăstuiză lăcaitorilor, iar măsurătorea cu stânji-

nul s'aii găsit mai drâptă, de aceea s'aii hotărit a se urma măsurătărea cu stânjinul.:

Vâadarea însă a tutunăritului oste afară din cei privileghiați și cei ce
aii
hris6ve şi cărți domnesci de scut6li, iar cei-l-alţi toţi aii să plătâscă tutunărit
-precum mai sus se coprinde şi do va fi ca să se caute slujba de cumpărătorul
judeţului, să se ferâscă de a nu face cea mai puţină nedreptate lăcuitorilor
cu
luare de bani mai mult peste suma cea hotărită, că apoi ceea ce se va dovedi
prin cercetările ce sunt a se face că aii luat mai mult prin catahrisis,
va fi silit,
nu numai ca să întârcă înapoi îndoit, ci se va şi pedepsi după măsura
vinei; iar

de va fi ca-să vândă

huzmetul, la altul, indatorat să fie a so chezășui cu acej

cumpărător, ca să nu facă câtuși de puţină năpăstuire l5-uitorilor, căci
împotrivă
urmând, nici acela nu va scăpa de ped6psă Deci cu acestă
orinduială sait dat

acâstă carte. . +... ce s'aii 'orînduit de Dumnâlui boerul cumpărător
al tutună-

= Titului la sud... ca să aibă volnicio-a căuta slujba,și
au stânjinul co i se va
” da pecetluit de Ia Vistierie să măsreși să i a şi banii, cu
urmare nprecum se
uri
x

a
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e plătit numai de chernanelele (iabrice) care-l producea.

coprinde mai sus; să nu se îndrăznâscă însă a pune în măsurătâre și loc fără
tutun cu cuvânt că ar fi avut tutun semănat și nu sait făcut, ci numai locul
în care va fi tatun şi mai mult să nu so îndrăsnoscă a lua cu nici un fel. de
numire, nici conuce făr de plată să nu facă, ci ori ce'le va trebuisă le cumpere
cu bani gata, că dovedindu-se împotrivă următori, se va pedepsi şi Dumnâvâstră
Ispravnicilor ai judeţului să îngrijiţi a se urma întoemaă precum poruncim, dânduleși ajutoru: cel cuviincios, ca să nu ss facă vre-un cusur slujbei.— 1822,

Maiii 6.

|

Mihalache

Hanu,

|

Constantin -Negre,

,

Grigorie Romanitis.

Dout porunci la sirgeș și la: Prahova
„e

”

pentru

-

Căminărie.

.

Dumnâlui epistatul Căminăriei cei mari făcu arătare, că unii din neguțători, cară să chivernisese cu aliș-verişul vinului și al rachiului aflându-se
privileghiaţă la cumpănii şi la alte orindaeli, coprind cârciumile celecu vânqări,
dicând că sunt ale lor, cu care acâstă urmarese păgubesce huzmetul, cerând a
se face îndroptare; pentru. care poruncim Dumubvostră, să cercetaţi pe acei ce
se împotricesc cu acest fel de mijloce, cărora să le vedeţi sineturile și de va
fi coprindând în sineturi a scuti câte o cârciumă, acea cârciumă are să fie scutită
de ori cât vin şi rachiii va face rândare, măcar al săi, inăcar de cumpărat, sali
Scriind două cârciume, două va scuti, iar alte cârciume mai multe ce vorfi să
so îndatoreze la plată, îngrijind de a se păzi. ponturile Căminăriei întocmai, ca
să se ia căminăritul pe cât serio do acolo.de unde orînduesce numai, iar de
coprinde sineturilo ca să scutâscă de căminărit drepte bucatele ior, ce vor face

în vii şi ogrădi ale lor, atunci ceea ce va fide cumpărat de la alţii să se îndatoreza
mai

la plata căminăritului

fie îndatorată

şi butea ce va fi plătit căminărit o dată să nu

la altă platăde căminărit. Ci dar

aşa

urmând,

să daţi nizam

de îndreptare,ca să nu. se păgnbâscă huzmetul Căminăriei. — 1822 Martie 8.
Negre.
Grigorie Ghica, Barbu Văcărescu, Mihalache. Manu, Constantin
,
Cod.

96, pag. 224.

De la Otcârmuirea

Valahiei

po

Fiind-că din. vechime slujba săpunăritului din tâtă ţera este obicinuit venit
al Vornicului de hâreir, s'aii dat după condica Divanului ac6stă carte a n6stră...
pe
„su. ce sfaii orinduit de cătra cel însărcinat cu stringerea acestui huzmet
și
ilor
Bucuresc
orașul
în
aici
anul acesta cu I6t 1822, ca să aibă acâstă slujbă
fieş-care
la
de
de la toți cei ce vor lucra săpun în cherhanele, să aibă a lua
că se
săpunar pe cât săpun ar face, de una ocă căte o para, iar nu mai mult,
, pe
va pedepsi, pentru care scriem, Dumnâvâstră zabiţilor oraşului Bucuresci
Y

978 -

ă
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URECHIĂ

Asemenea nu lipsesc avaeturile diverşilor funcţionari. E de observat, că-măcar că domnia nu există, se percep tâte dările funeționarilor Curţei, precum căminăritul, săpunăritul ete. pe lângă marele
.
venituri care constituia dotaţiunea Domnuluişi a Dâmnei. Venitul
Vorniciei a continuat să fie consacrat Catiei milosteniei şi pentru cişmele. In 1822 Maiui, Mehmed Paşa, Vizirul, ordonă ca şi aceşti bani
să
care va arăta mai sus numitul că nu se spune a plăti săpunărit, pe unii ca
aceea să “i faceţi și făr de voia lor a, plăti săpunăritul după cum
mai sus se

coprinde. — 1822, Ianuare 1.
Asemenea

|

|

carte s'a făcut și la 5 judoţe ot preste Olt și la 12 judeţe
de

dincâce de Olt s'aii făcut altă carte.

-

.

Cod, 98, pag. 316.

Prea

Inălțale

Valesă

E

și prea, milostive Vizir Mehmet Selim- Pașa Silisra
|
să
stăpânul nostru, cu plecată închinăciune până la păment sărutim luminatele tălpile înălțimei tale.

i.

Cu plecăciune până la piimânt arătăm înălţimei tale,
că Dumnâlui Manojache Paharnicu epistatul Armăşici ne-aii făcut arătare
cum că în anul trecut
orinduind zapcii pentru strîngerea banilor birului
de la ţiganii domnesci,și

în judeţele ot peste Olt, cu

poruncile

Otcârmuirei do aică, nu i-aii îngăduit

„

Dumnţlui Caimacamul Craiovei ; după acâsta mergând
al doilea cu prea înaltă
poruncă a Inălţimei tale, iarăși nu i-aă îngăduit,
pr.cum şi întracest următor
an orînduindu-se şi nefori dimpreunii cu zapeii,
cari mergând, nici po aceştia

nu i-ati îngăduit, ci S'aii ales numai cu o cheltuială
zadarnică. Deosebit de
ac6sta arață, că aii luat înseiinţare de la zapeii co." are
dinedeo de Olt, cum

că un Niţul Ciobotarul, vătat de țigani,co este ședător
în Craiova, împreună cu
alţi vătași de ţigani de dineâce să trâcă, dincolo făgăduindu-le
ușurință și scădere

multă la bir, și cu acest fel de amiăgire înşălându-se
ţiganii are Armiişia”
rămășiţă din anul trecut, iar birul următorului an neplătit
cu totul, şi că cu acest
mijloc, de

nu se va face îndreptare, pste să trâcă pesto Olt şi
țiganii ce. aii mai
rămas în partea locului, cerând a se face îndreptare.
Ci fiind-că cu ac6stă urmare
se pricinuesce pagubă miriei împărătesci, de aceea
cu plecăciune arătăm Înăl-

țimei tale, ca să se poruncâscă cu străşnicie: a
merge zapeiii armășiei dincolo
„peste Olt nepopriţi, precum din vechime aii fost obiceiii
, în- vremea trecuţilor
Domni,

saii precum mai

bine se Yva socoti. de către înalta înţelepciunea
Inălțimei Tale, se va da poruncă de îndreptare.
— 1822, Aprilie 45,
i
_
Cod.
98, pag, 330,

|

-

ă

|
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se dea la Visterie în trebuinţa oştirilor turceşci, dar boerii intervin cu
arz către acest personagii, ca să întorcă Cutiei de milostenie venitul”
acesta.!)

i

Scutiri de bir găsim puţine în 1821—92. Aducem câte-va în note
şi dih ele se va vedea, că asemenea scutiri s'ati acordat pentru infirmităţi, ori cazuri de bătrâneţe ori de săcătuială ?).

1) Gătre prea înălțatul Vizir Aehmed Selim Pașa Silistra Valesă aducem prea
plecată, închinăciune până

la pământ,

Măviei

7

sărutând urmele lu minatelor

Tale tălpi.

Şciut este înălţime tale pontru slujba Vornicieă din tâtă ţora Valahiei, care
este vonit al Cutioi milosteniei, din care se cheltuesc Ja cișmele și se ajută cei
> săracă şi lipsiţi cu totul de hrana cea din tote dilele, că fiind fost data poruncă
a so lua acest venit pe s6ma Vistierieă, am arătat Inălţimei, tale cu arz pe larg
-pricina, făcând rugăciune a nu se strica iratul Cutiei milosteniei, şi Măria Ta
“ca un milostiv şi părinte al săracilor, -prin milostiva poruncă, ni s'a arătat că
acestui
_aii rămas huzmetul slobod pe s6ma Cutiei şi atunci la vremea vîngărei
de
poftit
s'a
“aici,
Craiovei
huzmet; întâmplându-se a îi Dumnlui Caimacamul
Cutia
pentru
unii din noi pentru judeţeleot peste Olt a le vinde, silindu-se
vînqă
milosteniei a scâte preț 'bun şi asa S'aii și dat 'asupra Dumnâlui să le
Cai-;
acum unde se astepta trimiterea banilor, ne-am pomenit că serie Dumnţlui
s6ma
pe
banii
poprâscă
să
Ta,
Inălţimea
macamul, cum că are poruncă de la
pină
miriei 'împărătesci, a so da cheltuelile ostirilor, pentru care cu plecăciune
sărmaasupra
"la pământ facem rugăciune înălţimei tale să reverși milostivire
cu acest venit
nilor cari se împărtişese dintracâstă Cutie și a cişmelelor, care
banii ce se vor fi
se țin, să se poruncâscă dumnslui Căimăcamului a trimite
după /porunca
strîns la Cutia milostenie, să nu cerce ticăloşii lipsă de hrană,
14.
Maii
1822,
—
Măriei Tale dintâiii ce aii fost dată.
Cod.

93.

pag at.

| 2) Către cinstita
“ După

A

,

Ş

Olcârmuire,

de la Spătărie.

sîn David
cinstita. porunca Otcârmuireă, co s'a dat la jalba lui Marin

starea şi
lofegiu ceauşesc, ficându se corcetare prin dumndlui vel Ceauşul de
pânlejul. jătuitorului, ne-am

că cu adevărat este la prâstă stare, lipsit

îndestulat

pentru care nu lipsii aface
do hrana cea din tâte gilele şi bet6g de surpătură,

cum se Ya găsi
cunoscut ciastitei Otcârmuiri, iar de a se ezta de slujbă rămâne

Lulie 3.
cu cale de către cinstita Otcârmuire. — 1822

Romanitis.
Ced. 103, fila 136

-

-

e
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Se: acordă

diverse

privi'egii

trămis la Constantinopole,
ucis în cale, de hoţi.

v&duvei

de r&osatul
o

unui

Domn

călăraş,

care fusese

Al. Suțu

şi carele fu

Cistre cinstita Otcârmuirea Valahiei.
După buiurdizma ce mi se dă la acostă jalbă a Ștefane
i soția lui Ștefan
Şopron călărașul, făcând cercetare, vădauiii la mâna
ei carte domnâsrii a Teposatului Alexandru Vodă Suţul, cu l6t 1820 August 12,ce
o dă'la mâna şălui-.
târei, că soţul ci fiind trămis la Țarigrad, la întârcere s'a
împușcat de tâlhari.
și după privileghiul ce' ati nevestele călărașilor la asemen
ea întâniplări, milostivire făcând Dumnia Sa şi cu dânsa îi dă să ție lude
unul scute'nic om străin
şi fără pricină de dajd'e, asemenea și casa numiţei să fie
nesupărată de dajdiilo
-Vistoriei i alte polveqi şi angarii; acum jiluitârea printr'
acâstă jalbă arată, că

văduvă şi săracă fiind, ne având cu ce să'și hrănsscă copiii ce
aro,ati dat casa

“cu chirie să vîngă' vin cu
că se supără de căminărit,
pricină se l6pădă chiriașii
cărţii domnesc, care dice

care să se ajute la hrana că și a copiilor ei şi vedo
de ocale și de alte angarii alo cârciumei din care
şi râmâne muritâre de fâme; se rogi ca în puterea *
că să fie casa ei apărată de dajdii i alte podvedi
și

angarii, să se dea poruncă a nu se supăra de cele
mai sus arătate pentru vîndarea
vinului

ce se va face în casa

ei, ci fiind vrednică

de mi'ă şi de ajutor

cererea ce face, rămâne la milostivirea cinstitei Oteârmuiri
, 1822, April. 17.
Vel Logofet.
|
IE
Cod. 104, fila 26.

Întărirea anaforalei Ștefanei soţia răposatului
Ștefan Șopron ce ai murit
în drumu
l

Tarigradului, iar anaforaua

Pe la Otcârmuirea

este

trecută mai

Valahiei.»

în urmă,

După pliroforia ce ne dă Dumnâlui fratal
e biv vel Vornicu Mihalache Manu,
epistatul Logofeţiei maria țărei de sus,
vădând că jăluitârea Ștefana soția lui
„Ştefan Şopron călărașul, pentru căei
soţul ei s'a omorit de tâlhari în drumul
„Ţarigradului are -milă lângă altele, ca să
fie casa sa apărată de dajdii şi de podvei şi angarii,în care casă făcându-se vânda
re de vin, pe lângă cartea domnâscă
„Ce are, care o ajută la cererea că, milos
tivire făcând şi noi, îi dăm, ca pentru
ori-ce alișveriş va face în casa ei,-ori ea
saii prin mâna altora, să fie apărată
şi de căminărit i fumărit și altele ce
sunt pe cârciume; de care poruncim
la
toţi

câţi se cuvine supărare întru nimic să nu
faceți, — 1822, April 18.
Constantin Negre, Grigorie Romanitis. i
o
-

De la Oicârmuirea

Valahiei

De vreme ce de către Dumnâlui vel Agă
ni se dă phiroforio pentru acest .
Țlie Neputinciosul, din mahalana Foişoralui
, vânătorul poleovnicese din bresla
.

N
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Procese intre întreprindătorii huzmeturilor şi -stat aflăm puţine
in 1892. Cităm casul unui intreprindător Raducanu de la Ploesci, care
sub cuvent că ai călcat ponturile intreprinderei si at luat bani peste
ponturi, ati fost osindit la inchisorea Ilătinăniei, ca să restitue banii
luaţi cu «catahrisis» y,
"- agicască, cum că aflându-se în vesta bătrâneţelo şi secat din bslele co piitimesce în cât destoinic de ași mai purta orinluiala slujbei sale nu este, de
aceea

mi'ostiviro

făcând

Otcârmairea

cu

dansul

îl ertăm

atât

de

slujbă,

cât

și în rămășița gilelor ce va mai avaa să nu fie supărat nici de dajdie, rici de
aite angarii, co va eși pe mahalale. — 1822, Mai 5.
Mihalache Manu, Constantin Negre, Grigorie „Romanitis.
Cod. 101, fila 46 v,

De

la

Olcârmuirea

Valahiei

Dupe pliroforia ce ni se dă printracâstă avafora de către dumntlui fratele Yel Vornic de politie Alexandru Nenciuleseu, epistatul Agiei, cum că Ilie
Căpitanul în slujbă împărătescă aflându-se s'aii -sacatifsit de o mână, ne mai
fiind vrednic dea se putea hrăni. Drept aceea dar milostivire făcând asupră”,
îl ertăm

nu numai

do slujbă,

ci şi de rîndul

dăjdiilor Vistieriei,

cât şi de alte

angarii şi podvegi, ca să'şi pâtă petreco rămăşița vieţii în pace şi nesupărat.—
1822, unio 20.
-

dâihalache anu,
Cod. 101 fila 1

Constantin Negre.

v.

-

Către

cinstila

Otedrmuire,

de la dAgie.

—

_

La acâstă alăturată jalbă co aii dat jăluitorul Ilie Căpitanul "1 am adus
faţă înaintea mea şi „cercetând starea și neputința betejiciunet jăluitorului, mă
pliroforisiiii, că în anul trecut din
pentru oștirile împărăteşei “şi din

pesto dânsul
hrăni

se mai

v mână

stricându'
cu

sale.

mânele

A leaandru
Cod,

101,

3) Arttarea
Către

fila

102.v

ce > ai

Răducanu

de

cererea

ce faco deai

neputând

a

se da o carte

făcut
sa Magi

,

,

2

către

Luminăţia

sa Pașa

la “jalba

lui Răducanu

de la Ploesci.
Ahmed Pașa Seraschierul oștir ilor împărătesei.

După por anca “Luminăţiei
acest

pentru

Nenciulescu.. |
,

|

Luminăţia

so află sacat și nevolnic,

şi acum

Daci

se va milostivi cinstita Otcârmuire. asnprii "1,— 1822,
i

cum

de ertăciune, rămâne
Iunie 17.

poruncă fiind orînduit la, maguzia fenutui
întâmplare ai căqut cumpăna cântarului

tale cercetând plângerea Şi neodihnirea. co arată

la Pioesci-'că nu

este

pe. hotărirea

mulțămit

a
;

.

mam

Oteârmrirei,
m
-

/

/

w
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Edilitatea. Indestularea publică a trebuit să fie prima îngrijire a
Otcârmuirei, de aceea o vedem dând circulări pe la ispravnici, ca să
indatoreze, prin boerinaşii judeţului, pe locuitori a face arături în primă-vâra anului 1822, ba pe cei leneşi să-i oblige, nu numai să-i în-

demne a semăna porumb

şi meiă 1), *

|

In interesul realisărei acestor arături să inceteze cu totul jude=
.
„.

nu lipsesc după

datorie

a arăta Luminăţiei

tâ!e, că acesta

s'a dovedit călcător

ponturilor Divanului şi făcând catahrisis lăcuitorilor în țeră, do aceea s'aii is-

„gonit de ispravnici şi nu 71 aii îngăduit să facă catahrisis la slujba
p&rase, iar cumpăriătorea lui fiind cu zapis fără de a se pomeni în
tările şi cererile acestea ce le face acum, şi de aceea s'a osindit la
Hitmăniei, de a plăti banii după hotărirea Otcârmuiroi ce este dată la

— 1822, Iunie 22.
Constantin Negre.

ce o cumzapis arăînchisârea
Hătmănio.

|

Cod, 101. Ala 102 +.

.

Ă

.

1) Publicaţii la 12 județe pentru ca să îndatoreze pe locuitori prin bocrinaşii
|
județului a face arături.
|
“De la Otcârmuirea

Valahiej.

Dumnâvâstri boerilor ispravnică ot sud... facem Dumnovâstră în scite, că
după obiceiul ce aii fost, care în condicile Divanului se vede din vremea tre-

cuţilor luminaţi Domni, că la vremea arăturilur prin porunci domneșci
ati! fost
îndatoraţi ispravnicii, ca prin boerinaşi de ai judeţului să îndemne po lăcuitori
și pe coi leneși sii îndatorâscă să facă arituzi cât va fi prin putinţă mai cu

prisos,

şi acum

fiind

vremea

arăturoi

poruinbului

dintâiii îndestulare și hrană 'a locuitorilor,

după

şi “mâiului

care esto cea

datoria ce avem aîngriji pen-

ru folosul obştose, vă poruneim ca îndaţă co veți primi cartea acâsta,
numai

de cât să rînduiți în fieș-care

plasă câte un boerinaş

de ai

judeţului, să âm-

ble prin tâte satele, ca să îndemne pe lăcuitori ași face arături mai cu prisos,
îndatorând și pe coi leneși la acâsta, iar cari nu vor avea
înlosnire, ori de
vite 'saii de plug, săi întorărășâscă cu alţii cari vor avea spre a nu rămânea
nimeni fără de arături, dându-le să înțelâgă că ac6sta este pentru
al lor folos,

iconomisind

și Dumnâvostră

pentru “datoriile lora nu

pricini”de judecăţi şi alte asemenea
viitorului Maiă,

când este sorocul

să fie cu

li so zăticni arăturile, iar

totul-contenite

cel orânduit al arăturilor
de

până la 15 alo
primăvâri.

Ci

dar aşa să urmaţi negreșit și de primirea poruncei să avem. înșciinţare
.—1822,

April 10,

„]

Ahihalache
Cod, 36, pagina 244,

Manu,

.
Constantin. Negre.
"

-

-
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căţile t&rănesci până la 15 Mai,
la lucrarea pămentului.

ceca

să nu

fie impedicaţi

țăranii de

Vom vedea la Cap. comerciului, că sati stabilit
şi carne. Brutarii se “jăluesc in April 1822 că nu
la obor şi cer şi parale din. banii ce ai a lua de
dată în tainaturi, ca să aibă cu ce cumpăra grâul
oraşului. Se

cere

darea

de circulări

narturi pentru pâne
vin ț&ranii "cu grâi
la Visterie pe pânea
necesar îndestulării pe-la Ispravnici, ca să oblige pe

țărani a veni cu provisiuni la oraş spre vândare !).
1

1) Cinstiţi Dumnevostră

|

*

boieri Oleârmuitori.

Cunoscâadu-se de către dumnâvâstră stinahorisita starea isnafului brutarilor,
cari cu plângere prin alăturata jalbă aduc Agiei strigare, mă rog după datoria îngrijirei datoriei cu care mă aflu împoțărat, să li se chibzuiască întâmpi„narea odihnei, cu dara de bani din aceea co ati să ia şi pornire de zaherele după
atară, ca să nu. so aducă
în patru trecute târguri

zmintâlă la a oștirilor hrană şi norod al politici, căci
abia s'aii arătat la obor 10) care cu zaherea, din care

pricină s'aii și închis vre-o. câte-va cuptâre de brutari, unele din neavereă banilor și altele din.lipsa zaherelolor și. pentru ca să nu ajungă trebuinţa la mai
mare stinahorio, să bine-voiască cinstita Otcârmuire, ca să se dea
o sumă do bani
bruțarilor din suma banilor ce aii să ia de la Vistiorie după pânea ce aii dat
în tainaturi, ca să potă și ei a cumpăra grâul col trebiuincios, iar pe de altă |
parte strașnice porunci să se trămiță pe la judeţe, cu 6meni într'adins,-ca să
pornâscă po locuitori a veni cu zaherea de grâit.la obor; acestea după datorie
lo fac şciute şi de

carar

ce so va da de către cinstita Otcârmuire, se va înce: şi

Agiei cunoscut.—1822, April
Alexandru Nenciulescu
Cod, 104, fila 26 v.
-

15.

«
N
,

.

i

De

la Olcârmuirea

Valahiei

Cinstito dumntta frate biv Vel Vornice Alexandre Nenciulescule, sait vidut
de către Otcârmuire acâstă anafora a dumnâtale, cât şi alăturata jalbă: a brutarilor, pentru care răspundem dumntale, că Otcârmuirea cu t6tă distihia lăcuitorilor, îndestulo orîndueli aii iost în “judeţe pentru banii brutarilor, iar când
vom vedea că făe - ispravnicii amelic, vom orîndui şi mumbașiri întradins şi

pentru acesta vei da Dumnâta brutarilor să: înțel6gă, ca să mai fie îngăduitori,
că li se va plăti

negreşit,

îndemnându'i ca să nu

înconteneze

cu. cumpăriitârea

zaherelelor. prin bunele și vrednicele Dumnstale iiconomii, fiind-că ucum Vistieria
7
7

-

„

,

-
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Și prin județe şi prin oraşele din judeţe se inlemplă lipsă de
pâne ori scumpirea ei de brutari. La Pitesci brutarii fac grevă cerend
| să vândă
stitue

„să

ocaoa

monopol

de

pâne

pe parale 9. Intervine Otcârmuirea şi se conde brutării in favârea unui Ion Spirv, care a primit |

vânqă pânea cu.8 parale ocaua si că dacă“preţul grâului va scă-

dea

de

la 6 parale

ocaua

şi prețul

pânei

va fi scădut:).

-

ai îngrijit do aii scris către isprăvnicaturi, ca să îndemne pe lăcuitori
spre
a veni cu zaherea la târg spre, vendare, numai vremea arăturei porumbu
lui fiind

întwacâstă vreme, se vede că nu se îndeletnicesca veni şi la târg,
iar Oteârmuirea are îngrijire-şi pentru acesta do a pururea.—1$22, April
13
Mihalache. Dlanu, Constăntin Negre, Grigorie Romaniti
s,

1) Zapis pentru

pânea

din

Pitești în ce

chip: are să se vendă.

|

Pentru lipsade pâne ce -pătimeşce acâstă politie Piteștii
din pricina brutarilor 'ce sunt, ne voind a scâte de prisos, carii de și
scotşi aceea nceră, crudă
şi prostă, cândend ocaua pe parale. 12 dupe davagealâcul
ce aii fiicut obștea
viind mumbașir ca să pue nart po parale S ocaua, precum
obștea s'aii mulțămit
şi dumntlor boerii ispravnică ati găsit cu cale, sai adus
la cinstitul isprăvnicat
toţi brutarii, de faţă fiindşi orinduitul mumbașir
d-ini IL Vistior Stanciu Vis:
“pescu i alți boeri pământeni și dumnâlui zabitul judeţulu
i li sait făcut intrebare de ce nu scot pâne de ajuns, câptăşi albăși să
o vândă ocana po parale9
încă cu muraadea o para? și ati. dat răspuns că nu
lo.dă mâna și cine va voi
ca să sc6ță pâne, că ei își vor fărâma cuptârelo; a
cărora împotrivire augind”o
și eii fiind în casă și de faţă pentru o pomenire de
lipsa ce pătimeșce sără-

cimea,

printracast

contract, cu a mea iscălitură,

mă leg, că do astidi înainte

voiii orindui Gmeni de ai moi ca să sestii pâne de
ajuns pentru tâtă vremea,
albă, coptă și voii vinde-o ocaua po parale 8; dic
însă și acâsta: dumnâlor boe-

rilor ispravnici să aibă și acestă ingrijire ca pe tâtă
luna să iscodâscă de preţul

grâului şi de va fi mai eftin
fiind mal scump să o arădic
mai sus mă leg. Drept aceea
mirea obştioi, ?] ati adeverit și

de_6 parale ocaua să scâță pânea-şi mai jos, iar
şi eii după curiință, dar bună şi de ajuns precum
spre ași avea tăria acest contract, după mulţădumnâlor boerii isprâvni.ă; am rugat şi po prea

cinstita Otcârmuire de Vaii întărit, și alţi brutari străini
bez, cei orinduiți de
mine să
nu fie volnici a mai seste pâne, iar caro va îndrăzni
să se pedepsâscă;

acâsta.— 1822, Martie 16,

Ioan Spiru, adeverez.

pr

Cod.

48,

pagina

323,

|

e

N

|

|
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Vătăşia de pescari percepe abusiv taxe mari de la carele cu pesce,
vaci,

scoici

etc. », ce intră în Bucuresci.

De

pesca-

la isprăvnicatul ot sud” Argeș. : --

Cel în dos iscălit dinpreună
priv nicat. şi citindu-se

In urma 'reclamaţiunei

din

cuvânt

şi cu tâtă obștea viind cu acest zapis la isîn

cuvânt.

ati mărturisit, că cu primire le-ai

făcut acast aședăment; pre așiȘi avea tăria întocmai > ne-ai rugat
de l-am adeverit
5
şi noi, acâsta.— 1822, Martie 17.
Joan Cituneanu, Ispravnic.
Cod.

93,

pagina

323.

_

De la Otcârmuirea
Acest

aședemânt și toem6lă a numitului

Valahiei
loan

Spiru,

pentru scâter ea pânei

de vndare în politia Piteştilor, trămis fiind de ispravnicii judeţului cu înșciinţare,
pe care citindu-l şi vidându-l că este făcut cu bună orinduială şi cu dreptate
pentru obşte, il întărim şi noi și porunciny ca să și aibă urmarea și paza. —
1822,

Sc.

Martie

19.

|

Grigore Ghica, B.
Mihălescu.
Coa.

93, pagina

Văcărescu,

2]. anu,

|

O. Negre,

Sc. Grădișteanu,
|

323.

1) Qinstiţă dumnivostră boeri Otzârmuitori.
Ale norodului politiei strigărice cu neîncontenire se aducea asnpra vătă- .
şiei de pescari şi ale ticăloșilor lăcuitorilor țărani, ce renia cu pesce la târg
de vândare, im'aii îndemnat să intru în amăruntă cercetare, ca să mă îndestulez de tâtă urmarea aceştii vătăşii și mai întâiii m'am încredinţat, că acâstă
vătăşie încă din alte vremi,cu sfat de obşte şi bisericesca afurisenio, împreună

cu altele, vamă de zaherele,' sărărie şi cherhana de luminără de câră galbeni
Saii arădicat, stricându-se de a nu mai fi nici a se mai face pomeni, cum așa și
mai

în

urmă

s'aii întărit prin

poruncă și de

Măria sa I&n Caragea Yosvod; apoi

abătându-mb şi la cele do catahrisis ale ei urmări, faţă cu cel orinduit Petre
Viătatul de pescari am duvedit a multor jăfuiţi mărturie, că cu nesuferite și
neomenite hrăpiră |i s'aiă luat de numitul. Vatav la carul cu 350 oca pesco
prâspăt de bată taleri 17- şi 4 oca pesce, de căruţa cu ra, taleri 8 şi 200 raci,
„de carul cu scoici, taleri 8 bani 60 şi'409 scoici, de miea de. melci, taleză 2
şi 40 melci. Acâsta dur tâtă cercetare simțindu-se invederat că vătăşia de pescari
nu are altă săvârşire, nici. slujesce “Ja vre-un folos și “trebuință saii eftacsie a
patriei, ci pumăâl la o atâncă hrăpire plină de zmăcinare cu felurimi de chipuri întocmită, spre nosiţi6sa lăcomie a vătafului, am chibzuit socotind a fi şi
la a dumnevostră, pliicere, ca să se aducă iiarăşi într'a ei lin ștită şi nostricată stare
ŞI așa am primit, de cât puţinul folos a! dregiitorioi, să părtinez şi să: îmbrăţi.
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i

rilor să desfiinţeză vătăşia acâsta de către Vornicul Alex. Nenciulescu.
Acest energic funcţionar ridică de asemenea ori ce dări, ca lăptărilul,

vărzăritul,
„publică.

cărnăritul, ca aşa să se eftinâscă obiectelede indestulare

Otcărmuirea

aprobă

m&surele

propuse

de Nenciulescu

în 18

Aprilie 1822.
i
Vameşii oborului Tergului-de-afară aduc destule pedici comerţului
de acolo, unde neguţătorii sunt incă supărali

Din acâstă causă

contra-banda

vameşilor

ramă.

şi a

e

>

|

fumarilor.

de fumărit pe lângă

se esercită în paguba

şez mai mult al obștei repaos cu odihnă, și plăcere. De aceea ca un lucru
răi
şi vătămător, prin cărţi de publicaţii, unele date la mâna pescarilor şi altele
“puse po la locuri, unde se face: adunarea vânqărei peşcelui, spre;cunoscința
norodului, am arădicâto și am stricat'o de acum anu mai fi, rămâind toți cei ce
se
neguțătorese cu vândarea de pesce, uşurați de greutatea sarcinei aceştii hrăpi-

tre vătașii ne mai dând de acum

înainte pentru pesce, raci, scoici şi meici

nimănui nimic cu nici un fel de numire, întocmind însă şi ei a aduco vânqa-

vea pescelui, făcându-se cu -mulţiimită obștiei, care pe dată aii și pus'o în lucrare,
şi se vede în vele folosul obştei cu' eftiniitatea ce s'aii făcut, iar dojănirea hrăpitorului Petre vătat de pescari, carele cu stenahorisite “mijlâce aii
dobândit'o
și aii făcut luiiri fără temere, nipistuind pe cei meşteri, am înmustrat”o şi
de
este puţin cu pagubă, numai de 21 de ile ce i-ati riimas până la împlinire
a -

sorocului în caro i s'aii însărcinat, iar nu cu

întârcere de jaf şi pealpsă în

val6g cum i se cuvenea, arădicând asemenea, şi altele, care cu băgare do stmă
am găsit privind jarăşi cu catahrisis asupra lăcuitorilor, cum lăptăritul, vărzăritul şi cărnăritul, dezrădăcinându-le cu totul, ca sloboqi să'și facă fioş-care acest
puţin aliș-veriş făr'de cea mal mică supărare saii cerere cu vre-un fel. de
nu-

mire. Ca să -fie dar cunoscută a mea urmare, și dumnâvâstră
Alexandru Nenciulescu, 1822 Apiilie 4.
Cod: 101, fila 27,

N
„De

la

Oicârmuirea

nu lipsitia arăta.
i

-

Valahiei.

„

Cinstite Dumnta frato vel Vornice Alaxandre Nenciulescule, ascultâ
ndu-se
de către Otcârmuire acâstă anafora a dumitale, po care vădându
-o şi noi că

este diâptă și după orînduială, o întărim că întru tâto așa să se urmeze
precum
Dumncta ai găsit cv cale, spre a lipsi catahrisisul şi a se urma
bună acâstă urmare
în tâtă vremea, ca să p6tă norodul a'şi tace alişverișul slobod fiiră
cea mai mică
supărare saii jat şi.de către alţi dregători ai politiei Bucurescilor.
1822, April 18
Mihalache Manu, Constantin Negrea, Grigorie Romani
tis.
Cod. 101,

la

270,

e

>=

Vameşii

ISTORIA ROMÂNILOR - :

reclamă la Paşa cerându-i inchiderea

+ pentru ca să nu mai pâtă
bariere !).
N

1) De

intra nimeni

la Oicârmuirea

„987
oraşului Bucuresci

da cât numai

pe la străji adică

Valahiei, către cinstita Spătărie..

" Vameșii oborului Târgului de afară, prin jalba co aii dat către Măria sa Pașa
şi Măria sa ati dat'o în cercetarea n6stră, între altele arată, că marginile Bucurerescilor fiind deschise, se cacirdisesc mărfurile ce sunt îndatorate la plata vămei
şi se păgubesce vama de dreptul ce are a lua, cerând ca să se închidă mărginile ; pentru care acâsta s'aii mai dat porunca n6stră şi mai dinainte, ca împreună cu cinstita Vornicie a politiei să se îndatoreze mahalagiii cei ce aii caso
şi locuri pe margini, a Is închide, cri cu garduri, saii cu şanţuri, și se vede cii
acâsta nu staii pus în faptă; ci dar şi acum de isn6vă poruncim cu strășnicie,
să se pue în faptă, nu numai pentru dreptul vămei, ci mai vertos și pentru făcătorii de rele, a se păzi nizamal' bunei orîndueii, iar drumurile ce aii fost din
vechime deschise pentru âmbletele 6menilor nici acum să nu se închiqă. 1822
Maiii 12.
o
p.
Mihalache Manu, Constantin Negrea.
pitac s'aii făcut şi către Vornicia politiei.

Asemenea

Cod, 96; pag. 260.

.

“.

De la Otcârmusrea Valahiei,
către Dumnilui: starostea za neguțători.

Dumnblor vameșii de patru luni din anul trecutai oborului Bucuresci,
la pricina de judecată ce aro cu măcelarii contractulvi ai tainaturilor oștirilor
pentru vitele tăieroi ce le aii desfăcut îutranele luni, face trebuinţii cao chibzuire subţire asupra dreptăței, în frica lui Dumneţeii să deslus6scă bouli vaca
şi oile ca se cumpăra de miicelari întracea vreme de la obor şi de la mărgini
judecata
"şi alto locuri: câte oca carne putea să dea o vită ca acea, ca să pâtă
măcelarilor
isnaful
din
adunând
serie,
face cuviincisă hotărire; de acea ţi se
acea,
adiiafori şi neguţiitori sureccii ce aii cumpărat asemenea vite în vremea
cupeţi
neguțătorii
cari să fie primiţi amândorora părţilor, faţă fiind şi. dintre
amindorora E
unul, doi, 6meni ideiaţi, cu luara.ds s6mă, să deslușâscă înaintea
adică boul,
părţilor, dreptul adevăr, câte oca carne va fi putând da fieș-care vită :
de a
vaca şi Gia? şi să arătaţi Oteârmuirei dreptul advăr în scris sub iscălituri,
ce
judecată
de
pricine
acestei
asupra
putea da Oteârmuirea cuviineisă alegere
:
21
Iunie
1822,
miicelari.—
curge de este vreme între vameși şi între numiții
Grădiștenu.
Mihalache Manu, Constantin Negrea, Scarlat
„Cod. 101, fila 107,_
.

-

.

1

988

V. A. URECHIĂ:

“Inchiderea

trecătorilor în oraş. afară de bariere

o ordonă Otcăr-

muireaîn 12 Mai 1822 şi în interesul pazei -de hoţi.
Nici o lucrare de pavele nu se face în anii aceştia

|
şi nici o re-

paraţiune. Un singur pod pe apa Dâmboviţei fiind stricat, Otcărmuirea
ordonă epistatului Vorniciei obştirilor să oblige pe mahalagii din jurul

podului să-l facă indată ).
Despre curăţenia

- -

oraşului

-

nici o măsură.

Nu departe

de monas-

tirea Radu-Vodă din causă că tabăcii când lucrâză peile aruncă
gunele

"în mijlocul

drumului,

s'aii făcut

movili*)

de

nu

numai

nu

pot trece

carele, ci încă -s'a fătut şi un batac în care S'uil nămolit
2 cai ai trecătorilor. şi ne-putend să i scâtă,. acolo s'au prăpădit şi că-t6mn
a sai

iarnala

venirea

apelor

mari âmplându-se

acel batac, pricinuesce mare

Z

Porunca

ce s'aii făcut în dosul. jalbei fumarilor
Cinstite Dumnţta Epistatule al Agici, vei vedea jalba
ce daii fumarii dă
aică din Bucuresci, prin care arată, că Dumndta îi opresci
să nu ia. fumărit în

"târgul moşilor, unde

aii avut vechiii obiceiii să plătâscă fumărit, ci dar să cer-

cetezi Dumndta cum a fost obiceiă din vechime și cu
co cuvâut
Dumntta? să ne arăţi în scris. — 1822, Maiii 17.
Mihalache Manu, Constantin Negrea Romanitis.
i Cod.

96, pag. 255.

so oprese de:

.

1) De

la

Otcârmuirea Valahici "
„ Cinstite Dumnta frate biv vel Vistiere Grigore
Romanitis, epistatule.al
Drorniciei obştirilor, fiind că podul de pe apa Dâmbov
iţei ot Gorgani esto stricat,
și din porunca Liminăţiei sale Pașei este să se
facă negreșit, Dumneta să înda- torezi pe mahalagii acei mahalale să'l facă amu,
mai curând, spre a putea trece
fir'de nicăo zmint6lă sai zăticnire “veri cine,
iar care se va urăta cu nesupu-

.
ners la răspunderea cislei co'! va. ajunge, să ne arăţi
spre a"! sili și firde voie
a fi următor acei cisle. —- 1922, Marte 23,
o
Ei
Mihalache

Manu, Constantin

_2) Către cinstita Oicârniuive

a

Negrea,

Scarla:: Grădistinu.

țărei rumânescide la dvornieia

țiivi «de sus.

După. porunc
e nstite
a. i Oicârmuiră

co s'aii dat la două jălbi ale lui Ioniţă
Cavaful de uică prin care cel dintâit aduce piră asupr
a tabacilor co sunt puși
cu tabac
hanalele pe marginea

gârliţei ot Radul

Vodă; cum

că

cu gunoiul ce ']
aruncă aii îngustat matea și ati început apa a
faco mân'ătură ca la doi stânjină
din

locul lui şi că dintr'acâstă pricină i Sati
lăsat prătăliile co le are şi pote
ca să i se pricinuiască mai mare vătăm
are prăvăliilor, puind nisco sălcii și mă.
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“stricăciune prăvăliilor, mai ales sâra că nu pot trăi de putârea acelui
“batac». Din. Causa tabacilor cari cu gundiele lor au strimtat matca
Dâmboviţei se produce înnecăciuni. Din aceste indoite pricini intervin

reclamaţiuni în 1822 Marte Marele Vornic de Tera
de sus N. Golescu
cerceteză la faţa locului şi in 18 Iunie 1822 Otcărimuirea scrie Spătăriei
- Trăcini să 'şi 2atăiresciă locul, dice că aii trămis egumenul mănăstire Radului
Vodă-de l-aii „poprit, nojudecând că stricăciunea îă curge de la chiriașii cuvioşiai
sale." In al doilea jalbă se jăluesce - pentru. 'Paciul i Ivancea și Tonciul tabaci,
cum că numiții când lucrâză peile, samanul și rânza le aruncă în mijlocul
drumului unde s'aii fiicut movilă de nu numai nu pot “trece carele, ci încă s'aii
făcut: și un batae, în care S'aii înămolit.doi cai ai trecătorilor” și neputând să "i
sc6ţă, acolo s'aii prăpădit şi că tâmna saii iarna la venirea apelor mari implându.să
acel batac, pricinuesce mare stricăciune prăvăliilor,mai ales vara că nu pot trăi
_de „putârea” acestui batac; împotriva căruia dând jalbă cinstitei Otcârmuiri, patru
dintre tabaci, cum că jăluitorul cumpărând un loc de la un Giigorie Tabacul nu
şi aii păzit stăpânirea locului pe suma stânjinilor ce are cumpărat, ci cu binaua
ce şi aii

luând

clădit

drum aii astupat

și din

un

șânţ

prin

care

se scurge acel!

batac şi că âii astupat şi vadul ce | avea pentru trebuința meşteșugului lor
de tibăcărie cu sălcii și cu nuele, cerând a li se da voie să destupe atât vadul
cât. şi șanțul, în dosul cărora jălbi dându-se buiurdizma cinstitei Otcârmuiri, ca
să cercetăm și să arătiim în scris, spre mai bună pliroforie am mers la faţa
locului: însumi oii vornicul Nicolae Golescu; din scumpa cercetare ce am făcut,
arăt cinstitei Otcârmuiră, că mahalagii cari se află cu- locuinţa pe marginea. iazului ce se numesce Bacurescâua, din r6ua lor nărăvire iarăși aii astupat matca
iazul

apei.. îngustând

unii

cu

clădit” "de grajduri şi cu garduri până în mijlocul .

miătcej, alţi cu gunţie și molozuri: :şi aţă cu alte eşiri de izvodiri noue, împotriva
porunci domnesci, şi măcar că se găsesce la Vornicie zapis dat al unora din trânși
cu legătură că nu vor mai urma acest fel de fapte, ci încă cu a lor cheltuiată vor
destupa şi matca apei, dar se vede că din neîngrijirea poruncei atunci, nu numai
acelui ce n'âii -urmat, ci încă și împotrivă de atunci şi până acum sati purtat,
din a căror pricină negreșit urm6ză ca la venirea apelor mari, neavând pe unde
si răsufle curgerea Dâmboviţei și îmflându:se apa în sus pe matca cea mare,
va face mare înnecăciune, îu cât pâte să vatăme și să primejduiască cu înnecăciune
alte locuri: unde altă dată la venirea apelor mari “n'aii nai înnecat, şi fiind-că-

s'aii pornit cu jalbă chiar din trânşi

cerând să se pue. nizamul ce este, dat în

lucrare şi pentru că asupra . înnecăciunei ce făcea apa Dâmboviţei, s'a” “făcut
Ca“anatota în 16t'1814 cu sfat de obsce și sfaii întărit de Domnul Ion Vodă
ragea, spre a -se păzi. nizamul de către cei ce îşi aii namestiile pe marginea
Dâmboriţăi” şi a mătei Bucurescăila,, care se află dată în păstrarea cinstitei
a
Lig:
e
a
/
19
"Dos XI.
a
Bloria Românilor de V. A. Urechiă
=

„rr

/
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să nu se-incalce drumurile, nici să se arunce gundie pe drumuri,
sati
pe la marginea lor; batacul să se ustupe şi să fie obligat cei ce strimteză prin gunoie calea, să le. ridice
|
o Mahalagii ') din uliţa Ilerăstrăulni
(adi Dorobanţi) se “judecă cu
Vornicii a obstirilor până a nu so pricinui vătămarea,

Mi

se pare că cu curiinţă

este să fie porunca cinstitoi Otcârmuiri către Dumnelui biv vel Vistie rul.
Grigorie

Romanitis -epistatul Dvornicici . obsșiriler, să arăte acea anafora, și iarăși
cu po“xunca cinstitoi. Oteârmniri, Dumndlni
vel Spătarul să puo acea hotărire în lucrare
până este. vremea bună și pote si se destupo acea matcă, ca să rămâo
și jăluitoriă
fără grijă do băntuiala co aveaii, precum și pentru batacul
a:ela ce însuşi şi |
noi "lam văqut, să se îndatoreze pricinuitorit a! astupa cu pădure,
unde să ajute” -

- şi Ioniţă Cavaful,ca unul ce "Și aro prăviliilo acolea, şi să se
dea poruncă ca

do acum înainto să se ferâscă- fieș-eara, a nu se mai întinde câtuși
de puţin în
marginea “mătei,. luându-le încă și zhpis cu legătură, că de
vor urma împotrivă:

"după vremi să s6 și pedeps6scă, care zapis, să stea în păstrare
la Vornicia
obscizilor a se giisi după vremi, iar cea deplină chibzuire se va
face de cinstita

Otcârmuire.— 1822, Martio 22.

„=

Nicolae

i

Golescu Vornic. Si

”

-

Cod, 101, fila 96 v.

De

la

Otcârmuirea

Valahiei

"Acâstă Anafora a Dumnâlui vel "Vornicu de țera
de sus fiind următâre
hotărirei obștesci, porunccaimdupă acea hotărire să se pue în faptă, cât și
acel batac să se astupe; și fiind-că în urmă ni Stati
maj dat jalbă, că unii se
întind de strâmtâză drumurile, alţi aruncă gunoii
i şi murdarlâcuri pe drumuri,
ci şi pentiu acâstasă urmeze cinstita Spătăr
ie a da nizam să nu se calce dru- |
murile, nici șă se arunce gunie, sait alt murdalâc
pe drumuri, saii pe ia marginea drumului, ci
să

se ie

tot-d6una

îndatorâscă al rădicu ca să rămâe

curat;

iar cine

va

fi aruncat

pricinuesco nordie și zăticnira obscici
la trecere. — 1822
Iihalache JManu, Constantin Negrea, Roman
ites.
Cod.
101, fila 97 v.

gunoiii să

drumurile largi, căci strimtârea

-

Iunie

se

drumurilor

18.

»

”

" Anaforaua Departamentului de opi a mah
alagiilor
din uliţa Herăstrăului, cu.
Jane arendașul acestei, moșii pentru cerer
ea ce li se face 'de erbărit, î:cu
întărirea Olcârmuirei ca să fie apera
ți.
e
o pi

Către cinstita Olcârmuire. a jerei, de la
Departamentul de opt

„-:
Din porunca cinsttei Otcârmuiri înfăc
ișand Zapciul hătmănesc la judeceată pe! mahalagii din ulița Herăstrăului
cu Iane .arendașul acestei moșii, am
cercetat pâra

ca fac,-cum că le cere pârâtul erbărit, dicân
d că 'pase vitele lor

Fe moșia Ileriistrăului, și fiind, că nu

face nici o pagubă

și stricăciuno

moșiei,

ISTORIA

ROMANILOR
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arendaşul- moşiei Herăstrăi, care le cere erbărit pentru vitele? 2ce pasc:
Otcârmuirea

apără

Spitalele
cer să fie

pe mahalagii

funcţionâză

nesupăraţi

după

fără numai

în Domnia

xămâne

la buna

in

timpul

cum

Miăriei

de asemenea. pretenţie.

Otcârmuirei

şi cele mai multe

aii fost şi până acum de „când S'aii pomenit,

Sale

Ioan

Volă

Caragea

închidându-le

vitele un

>
grec arendaș, îîn puterea Ghenciului arnăutul, de trica acelui Ghenciul
ai dat
erbărit, apoi nu s'aii mai supărat de nimeni. Pentru care am trămis pe Zapciul cel orinduit Vasile Postelnicelul la fața locului, ca să facă cercetare, şi
“ne. aduse pliruforie în scris, cum că mergând la faţa locului, împreună cu pâritul arondaș, i cu' ţălnitorii mahalagii, aii vădut că vitele lor eşind din vatra
politiei Bucurescilur afară, să pască po două moşii a mănăstirei Sfintului Savei și a Dumnâei Vorniceseă Florâscăi,
F
apoi aii ajuns 6reşși ce și pe moşia He„răstrăului a mănăstirei Cotroceni, dar acolo loc de pășune nu este, ci: numai
pământul gol, fiind-că acea moşie e plină de arături, i de drumuri, din care
drumuri fiind două mari cari nu staii nică iua nici n6ptea, însă unul al Braşovului și altul al cherestelei ca_vine_la cișmea, de so şi izvodesce Greş-care
iarbă, dar îndată se pasce şi so miinincă de vitele drumașilor i de șapte turme
de oi i capre ale liptarilor, de la care ia arendaşul avaet brângă şi bani, rămâind numai pămîntul, Deci aşi hrăni cinevaşi vitele pe moşie streină fără
nici un folos, este cu nedreptate,
-dar fiind-că cercetătorul arată cum că vitele
jăluitorilor se -pasc pe două moșii adecă a Sfintului Sava i a Dumnoi Bănesei
Florâsca şi apoi ajung Sreşi-ce şi pe moşia Herăstrăului, unde gic jăluitorii
că nici o dată n'aii dat plată de cât numai într'un an, din silaicia Ghenciului,
-.

dar

chibzuirea

Pelrache Paharnic,
dru Pălcoianu, Stolnic.

cinstitei

Janache

Otcârmuiri.—1822,

Slănescu,

Stolhic,

Iunie

17.

Nicolae Serezli, Alezan-

-

Cod, 401, îla 120,

De

la Otcârmuirea

Valahiei

„Citindu-se înaintea n6stră acâstă, anatoră a Departamentului de opt, am văgut urmarea cercetării şi descoperirea ce s'aii făcut şi la faţa locului, pentru
care poruncim, că precum S'aii urmat în anii trecuţi, mai înainte așa să se
urmeze şi acum, ca să nu se facă alte _preînoiri, ci să se mulţămească şi arendașii Şi Jăeuitoriă pe obiceiul ce se va fi urmat până acum, nefăcând supărare
saii cerere împotrivă.— 1892, Iulie 5.:

2hhalache
Răducanu,

Mauu, Scarlat Grădișteanu, Romanitis
Sărdar.

.

NE
->

Cod,

101,

fla 129 Y.

209.
sunt

ar

VA.

pline de oşteni turci.

ascherliilor impărătesci.

:
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Spitalul Colțea cu deosebire este consacrat

-

,

Funcţioneză asemenea cel de la Pantelimon;) şi cel de Ja „capul po1) Prea luminate - Hagi Ahmed “Paşa. Seraschierule
-

Ă

al prea puterniceloy

oștiri împerătesci.

După porunca ce ni s'a dat la jalba, c&ușului Amzei purtătorului de grijă .
al spitalului de străini, ce este în capul podului Mogoş6ei, prin care arată că
spitalul acesta are orânduit 6reşi-care venit din iraturile ţărei şi acum vedecă
acel irat a încetat și n'are cu ce să întâmpine neapăratele cheltueli pentru cău-"
tarea celor bolnavi, unde se află și din ostași bolnavi de se caută, cerând ao

jutor a se porunci să i se dea veniturile și de Luminiiţia ta ni se poruncesce,

ca cercetând, săi înlesnim mijlocul dreptăţei ; următor fiindîam cercetat şi se
găsesce; că spitalul acesta are orînduit să ia- de la tâte huzmeturile po taleri
doi la pungă şi acum-la Ianuar trecut vindându-se vămile și ocnelc, care sunt
celo mai mari dintre huzmeturi, cu orînduială ca cumpărătorii acestor huzme- .
turi, peste banii Vistieriei să dea de la ei și acest avaet, căci așa s'a urmat
de s'a dat tot-d€una şi așa s'a vândut şi acum la cochiivechi, şi pe două luni .
_ Ianuar și Fevruar nu i s'a dat analagon, fiind popriţi cu porunca Luminăţiei tale,
de la ocnă nu i s'a dat, neputând să mai ia nică de la vămi pe cele-Valte luni
“şi acesta fiind plângerea jăluitoralui că i s'a poprit iraturile, arătăm Luminăţiei

tale, și. rămâne la buna chibzuire şi porunca Luminăţiei tale. —1822, Fevruar 26. Cod, 9, pag. 324

,

_De

la

Otcârmuirea

Valahiei.

Piind-că spitalul ot mânastirea Sfintului Pantelimon prin hrisâve
domnescă „căre ne sunt sciute și nouă are orinduit să ia pe tot anul
câte taleri
2500 pentru Ocnele mari ce sunt pe moşia acestei mănastiri și răi se
Împotrivesce Dumnâlui logofătul Bibescu cu pricinuirea că nu ar fi: ocnele pe
moșia.
aceștii monastiri, în vreme ce şi noi scim că ocnele sunt pe moșia ac6sta
a spitalului, de aceea: poruncim: Dumitale, chir Zisulo Carapan, gazda
ocnelor *
mari, ca, să plătesci negreşit arătaţii bani la numitul spital şi Dumntta
. în-puteroa aceştii. porunci i-l vei lua de la Dumnţlor boerii cumpărători
ai Oenelor
mari de „peste Olt. — 1822 Iunie 27.

dMihaloche Ianu, Constantin Negri. “Romanitia.

Cod. 96, pag. 294,

.

Ş

N

"
De la Otcârmuirca Valahici.
Către dumn: lui Slugerului 1! codor capizhehaiaua

Silistrei,

Dintwacâstă jalbă ce aii dat -Oteârmuirei epitropul spitalului
mănăstirei

Colţei, ve

lua Dumnâtu

=

>-

plirotorie, ci. fiind în adevăr că ue când aii renit 03

7

ISTORIA ROMÂNILOR
dului

Mogoş6ei
!

muirea. face

acte
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dis spitalul de str &ini. In favârea ac&stor spitale otcâr.
ce „se

pot

vedea

in

notă.

Orăşenil din Târgoviştea cer să se înființeze spital în oraşul lor
în localul de la mânăstirea Stelea'). Ciemnirea în Iulie 1822 invoesce

N

tirile prea puternicei impărății nelipsit şi necontenit ai fost însărcinat spitalul
cu ascherlâi împărătesei” bolnavi spre căutarea bâlei lor, precum şi acum se
află ascherlâi împărăteșci şi cu „alţi străini săraci bolnavi(să lăsăm a gice paguba
ce s'aii întâmplat în anul trecut din grâznica furtună ce aii fost; care este sciut

de toți) şi pentru că din venitul acelor. bălți după numitele moșii cum şi trecătârea podului Cărnii şi. care sunt drepte ale spitalului, date prin hrisve
domnesci şi stăpânire de sumă de ani, şi pentru că în anul trecut nu aii luat
nimic ca să se fi putut întâmpina la trebuinci6sele cheltuelă ale săracilor bolnavi
şi se află acest spital întru o mare isteris6lă, mal vârtos acum într'acâstă vrema,
de aceea scriem dumitale, cu un mijloc cuviincios și cu umilinţă de rugăciune,
să se aducă aminte Măriei sale prea înălțatului Silistra Valesă de acâsta și în
ce chip se va milostivi pentru slobogitul bălților şi a lesii i-a podului Cărnei
de către cei ce le-ai făcut zapt, ca să se pâtă ajuta săracii bolnavi la necurmatele cheltuali ce pe tâtă giua se urmâză, să însciinţeze Otoârmuirei, ca să
”scim ce răspuns să dim jăluitorului epitrop.— - 1822, Mali 11.

Gonstantin Negrea, Romanitis.
+ Cvă. 98 pag. 336:

,

|

aa
.

Pi

îi

,

Porunca ce sai făcut în dosul jălei megiașilor ot or aul
vitei din sud Dâmboviţa.
|

Pângo-

De la Otcârmuirea - Valahiei

Cât pentru a se face spital în politie, primită le este cererea ce fac jăluitoriă, nu numai pentru cele ce arată într'acâstă jalbă, ci şi pentru pilda co avem :
"cu spitalul Colţei 'ce este în mijlocul politiei Bucurescilor i spitalul străinilor
care de și este în marginea Bucurescilor, dar este iarăşi între case de măahala |
la care spitalul ce .se face păzindu-se curăţenia nicio molifs6lă nu aduce, pentru
care poruncim dumnâvâstră boerilor “Ispravnică ai judeţului,- ca cercetând şi
dumnâvâstră jalba lor și fiind precum arată, să aibă şi do la dumnâvâstră ajutor .
şi înlesniro la cele cu cale, dar fiind-că ne-am pliroforisit că ac6stă măndstire
Stelea, unde vor să facă și să aşede spitalul se află închinată la” sfintul MOrmânt, să fie datori jăluitorii ca întâi să se aşede cu epitropul sfîntului mormânt, iar până nu se va aşeda sloboqi nu sunt să facăă spitalul într” acel loc.—
=
1822 Iulie 5.

Mihalache
"Gods 96 page 26

Manu,

Romanitis:

i

e
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-

Să
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acestă înfiinţare de spital după-ce

târgoveţii

se vor ințelege în pri-

vința localului cu Epitropul Sf. mormint la care este inchinată mănastirea Stelea.
|
|
Alienaţii continuă a se trimite în căutarepe la mănastiri D

„Comerţ, Industrie, _Bresle.—P6te-se vorbi

de 'comerţ şi industrie în

timpi anormali ca cei din 1821 şi 18222 Până şi. articolele : de îndestulare publică sunt cu anevoie de procurat în Bucuresci.
Aga oraşului renunță la avaetul săi, numai ca brutarii să nu scum:

p&scă pânea. Totuşi ei urcă preţul 6calei de pâne la 9 parale, ceea-ce
obligă pe boerii administraţiei ca în 6 Martie 1821, să dea nart. pentru

brutari, impunend preţul de 6 parale la ocaua de. pâne albă. Jn 24
Iulie
acelaş an 1831 s'au făcut din noi aiar pentru ca să se probeze bru
tarilor că p'aii dreptul să urce preţul. pânei 9.

Cuvi6se
pliroforia

1) De la Otcârmuivea Valahnei.
arhimandrite, stariţulo al sântei mănăstiră

ce ni se

dă printr'acâstă

anatora de

Ctildiiroşanii,

către agie pentru acel

după
ticălos

creștin că se află zmintit scriem cuvioşiei tale ca să'l primesci acolea în mănăs-

tire ţiindu-l-în bună pază până când se va îndrepta sait so va linisci vremea,
dândui-se însă de la- mănăstire şi hrana cea trebuincidsă. — „1822, Maiii
12.
Mihalache Manu, Constantin Negrea, Romunitis.
Coa. 101 la

şi,

_

Cinstiţi, Diimnâvatră boeri Olcărmazitori,
„Un ticălos creștin de aici din politie aflându-se lipsit de minte
nu numai
pe sineși aii cugetat a se vătăma cu cruţare de viaţă prin
spînzurare, din care

” Staii zăticnit de cei "l-ati "vădut, ci şi lbcuitorilor face multe
supărări, mai ales
la ascheriâi, necinstind aruncă cu pietre şi băligi ; Agiea
şi ca să întimpine
întâmplitârea” primejdie care pâte să 0 aducă acest ticălos
, l-aii periorisit la închisre, dar fiind-că nu se p6te dojeni, va bine-voi
cinstita Otcârmuire a se
orândui la vre-o Sfintă mănăstire unde “so. va socoti
ca să aibă în pază până
se va îndrepta sait se- va linişti vremea. — 1822, Maiii
12.
|
- Alezandru Nenciulescu.
.
|
|
Cod,

101 fila 54

De la Oaimacamii

>

Ă

:

țerei mumânesci câtre Dumnilui ratele
Nicolae Pilipescu

-

-

vel dgă
[i

Find-că însuși Dumnta ca un bun patriot, păzind folosul
_obştiei, ca să:
nu găsescă brutarii” pricină că daii avaeturi lu Agie
să scumpescă pânea ai primit şi te-ai lipsit atât de avactul ce urmă, cât şi de cel
canonisit Prin. hrisov de la

ISTORIA
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Pentru indestulurea oraşului cu carne exista contract
cu Sion: Teo_dosie Vrana, epistatul cărnurilor, incă din timpul Domniei lui Al. Vodă
Suţul. La 29 Ianuar 1821 scade preţul; cărnei şi anume acea de 6ie de
la 18 parale la 16, iar cea de vacă de la 16 la 14)).
Se sșilesc boerii Otcârmuitori în tâte modurile să_dea 6re- care

avent comerţului, indemnând,pe lăcuitori să vină la bâlciuri, Aşa, tergul
|

Moşilor: care

n'a 'putut fi ținut in 1821, urmeză să se țină în anul 1822,

Domnul Caragea, eca să nu ei nimic, la acesta cunostându-se în faţă căc vrei să
ar&ţi datorie de patriot adevărat. și an rămas mulţimii, dar fiind-că brutarii
ca nisce nărăviţi r&ii voesce 'să vândă. pe nous parale ocaua: și acâsta cercetând-o
în Divan am găsit-o făr'de cale, şi stati hotărâtica să se vândă ocaua de pâne
albi câptă bine câte parale 6; ei dar într'acestași chip să dai Dummdta nizam
şi să îngrijescă a se păzi nartul şi a fi îndestulare de pâne, iar cate so va arăta |
împolrivitor să "i faci căqata certare precum. și jimbla se: va vinde 7 parale, |
ocaua.-—1821 Martie 6.
Al Ungro-Viahiei Dionisie, Constantin Creţulescu, Grigorie Ghica, Barbu
Văcărescu, Dumitrașco Racoviţii, Constantin Samur cas, Mihalache Manu, Jor.
CD
dache Slătineanu, Iordache Filipescu.
„Cod.

LXXIXVI,

pag.

216.

Actul al 2-lea este în Cod. cigiaal a Bibiot, Urschi,

la fila 5 verso. |

1) Cinstite Dumntta frate vol agă, cu tâto că vândarea cărnei aici în politia
DBucurescilor este hotărîtă prin contract întărit și de răposatul
su Aloxandru Vodă Suţul, ca să fie cea de die câte 18 parale

Domn Măria
ocaua iar cea

de vacă câte i6: parale ocaua;"dar fiind- că” însuși Sior Teodosie-Vrana epistatul
cărnurilor, văgând eftinătatea vitelor şi cunoscând nedreptatea ce se face obştiei
de a se vinde carnea cu ucest: fel de preţ, dintru al săi bun proeresis, prin
în seris arătarea ce

după,

care

aii făcut către Domnie

s'aii hotiirit a se

aii mai

scădut

preţul vânqăreă cărnei,

tinde ocaua cea de die parale

16 iar-cea de vacă

„parale 14; fiind însă că am luat pliroforie cum că carnea acum nu s'ar fi vândând cu acest preţ, ci tot cu preţul cel -d'întâiii, adecă pe 18 şi 16 ocaua; do,
aceea poruncim, să dai cuviinciosul nizam. de a' se vinde carnea cu prejul co!
| saii hotărit în urmă după chiar primirea lui Sior Vrana, adecă “cea de die :câte Ă
parale 16 şi cea de vacă câte parale 14, iar având Sior Vrana, vre-un cuvânt
destoinie de împotrivire ca să îi se vânqă carnea precum dice, să ne faci ar&-.
tare în scris,

spe

a se da

ceuviinciosul carar.—1821

Tscătiturile boerilor Oicâr muitori,,

„Code “XXXVI,

pag. 198.

o

a

Ianuar

29,

996

Se

Se inaintâză

-V.

prin

Ispravnici

A.

URECIIIĂ

publicaţiuni

pentru

acâsia,

prin care

se

promite comercianților protecţiune şi pace şi că vorfi păziţi cu
neferi

la întârcere,

„>

să

nui

supere

nimenea

dintre Turci 3).

E

|

Graţie acestor publicaţiuni târgul Moşilor a.isbutit
şi acesta îndâmnă pe Otcârmuire, să facă publicaţiuni noue
prin județe pentru
tergurile Drăgaicei, al Slobodiei şi al acelui de la”
Mizil, din cursul

“Tunel

Iunie 2.

1) Publicaţii la îspravnicii.
din 12 județe dincâce de Olt de a se face
- tergul Moșilor la Bucuresct.
|
Fiind că vremea tărgului Moșilor, care se face în
marginea politiei Bucurescilor, se apropie, unde sciut este de dumnâvâstr
ă că lăcuitorii din judeţele

despre

partea muntelui se. cobâră cu vase de lemn şi cu feluri
mi de vase de

să

pământ, iar locuitorii judeţelor

|

vâstră, ca îndată

de_la

vale venea cu. alte trebuinci6se lucruri

de
vindea și își făcea alişverișul lor; de aceea din vreme
se face cunoscut dumn6-

după primirea aceștii porunci, numai de cât să publica
risiţi în
tot
coprinsul judeţului, că se face estîmp tirgul moșilor
negreșit şi să îndem-maţă cu de a dinsul, ca să vie la târgul acesta la vremea
când so face, două trei |
Qilo mai
nainte, adică cu feluri de lucruri de vângare

şi să le arătaţi și acesta,

că alişverişuail să și” facă în pace nepopriţişi nebân
tuiţi:de nimeni, pentru
că s'aii orânduit îndestule coluzi pentru paza lor, ca
să nu'i bântuiască cinovaşi „din ostași
saii veri-cine precum

și la întârcerea lăcuitorilor ce vor veni cu vase

“ din partea muntelui este hotărire'tăcută, ca să li se dea
neferi de pază, să'i ducă
cale de 6 7 ceasuride Bucuresci până își vor înlesni
selemet drumului, fiind
că şi din oştiri S'ati mai ușurat din politia 'Bucurescilo
r; şi de urmarea ce veţi |
face: cu punerea în lucrare după cele mai sus arătate
mijl6ce, să aibă Otcârmuirea răspuns. 1822 April 25.
_
|
Asemenea porunci pentru târgul moşilor s'aii
făcut şi Ja Spătărie și la
Agie, ca să urmeze

precum

mai

Publicaţii la 12 judeţe că este

a]

"De

la

sus se coprinde.

:

să se facă târgul Drăgăicei

iei și Mizil.

Olcârmuirea

i

Valahici

E

i tergul “ Slobo- E

N

a

către dumnilor Ispravnici

ot sud...

Fiind-că cu mila .lui Dumnezeii și cu-puter
ea oştilor . împăriitesei, după
„„Nizamul ce aii dat Luminaţia sa Pașa Serâs
chierul oștilor, petrecerea tuturor 'de

_N

“obşte

e nebăntuită

de către

„că fac alişverişuri vângând

nimeni şi “tErgurile ce se fac sunt

şi cumpărând ; de aceea

so fac aici la Bucuresti, după îndemnarea ce

îndesțul norod

cu

vase i altele. ce ati: avut

folositâre

obștiei,

“şi 'Moșii ce ai obiceiii de

am făcut la obște

sai adunat

de rândaro, făcându-se

bun

aliş-

-
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prăvăliaşilor

din

Bucuresci de

997
brutalităţile din

„partea Ascherliilor turci s'aă rânduit un gavaz-başa. Otcârmuitorii scrii
- marelui

Staroste. de neguţitori,

ca toti prăvăliaşii să facă o v&splătire

acestui apărător al lor «carele dioa şi nâptea tr&pădă şi alârgă pe po”
“duri şi pe ulițele târgului, pentru apărarea şi aliş-verişul neguţitorilor».“
Se pune pentru acesta taxă câte un taler de prăvălia mare şi câte 20
de parale

de

pravălia

mică ?).

veriş de n'aii rămas nimic nevândut și fiind-că se apropie şi târgul Drăgăicei
de la judeţul Buzeului, ce se face la 24 ale viitorului Iunie, târgul Slobodiei
din sud Jalomiţa, tot atunci şi târgul Mizil din sud Saac ce se face tot la

Iuvie 29, vă poruncim, să publicarisiţi în 'tot judeţul, că aceste târguri aii să
se facă după obiceiul lor și să îndemnați pe toți de obşte a merge cei ce âii
de vândut și de cumpărat, ca să'şi facă alişverișul lor nepoptit, încredințându'i
că pe lângă nizamul ce este dat are să trimiţă Luminaţia sa Paşa și alţi păzituri de vor fi apăraţi și nu vor avea nici o băntuială de către nimeni, precum
nici cei ce aii fost la Moşi nu sai bănuit, și de primire să avem însciiţare.
/
1822 Maiiă 22.
Mihalache “Manu, Constantin Negrea, Romanitis.
“ Asemenea Pitac Sai făcut şi la starostea de neguţători.
“ Coa.

96

„pag.

270.

”

1) De la Otedrmuirca Valahiei. -

=

Dumnâta Staroste za neguţători, sciut şi cunoscut este la toți dumnâlor
neguţătorii pieţei și cei-l-alţi locuitori târgoveţi, că durn6lui Gavas-başa încă
de la venirea biruitârelor oştirilor împărătoscă diua și n6ptea tr6pădă şi alrgă
-pe poduri și ulițele tSrgului pentru apărarea și alișverișul neguţătorilor apărându-i de către ascherlii ce se întâmpla de fac câte o atacsie în târg, de aceea
după a domniei sâle osteneli, nu că dâr Dumn6lui pretenderisesce şi face cerere de vre-o plată, numai. proeresisul neguțătorilor trebue să şi'l arăte, ca să
se îndatorâscă şi să pue mai multă silință și: strădanie a alerga pe uliţa târgului pentru ocrotirea și alișverişul dumnâlor; ci dar Dumnsta din partea nâstră
să le-o: facă cunoscută, căi pohtim ca să dea şi dumnlor un: ajutor, pentru că
"de la noi partea | boerilor și'cer-l-ali i s'aii făcut încă mai dinainte cădută mulţămire și acum urmeză să: dea și dumnflor câto taleri unul de -prărălia mare şi
parale 20 de prăvălia mică, şi acest ajutor și procresis acum aii a'l' face iar
nu altă; dată şi banii strîngându-se de către dumnâta prin ceauşul stărostiei, să
ni'i faci cunoscuţi şi i se ra poruncă cu cee chip să se „dea la dumnâlui gavaz|
başa.—1822 April 13.
Mihalache Manu, Constantin Negrea, Grigorie Romamitia, n

"298

|

E

VA.

URECHIĂ |

S'aii întemplat neinţelegeri intre orşenii de la Slatina!) in
privinţă
- locului unde să-se ţină târgul. Lăcuitorii din Slatina
S'ai desbinat in
dou6 tarafuri, unia cerend a continua a se lace tergul
la locul cel
1) Poruncă

la sud

OU, pentru

tergul din Slatina ca să nu se stremute din locul |

unde s'aii aședat, dar să mai cerceteze pentru impotrivitori
și să, însciinţeze.
De la Otcârmuirea. Valahiei,
către Dumnilor Jspravnicii ot sud Ol.
-.

Gu acâstă

jalbă iscălită

de. mulți. orășani

cumpărător de la cochilvechi al vămoi Slatinei,

pitac al dumnâvâstră

viind

ne

Modelnicerul

Hristescu

arătă do văţum şi osebit

de la trecutul Fevruar 22, orinduind

pe giudeţul

orașului
casă facă. întrebare tuturor târgoveţilor co se află
într'acel oraș, ca pentru înlesnirea și a lor-şi a vameşilor, să chibzuiască
cu toţii un _loc mai larg ca să
„se hotărâscă

a se facă acolo tergul Sâmbăta, că unde se făcea până

atunci esto
loc strimt și plin de norâe. grele și. unde
se va alege loc să dea în scris către.
isprăvnicie în dosul pitacului, și se vădură
iscăliţi într'acel pitae 3% Omeni,
prin care arată că aii ales loc după plăcere
, dimpreună cu vameșul, în vale, spre
a face şi obor; în dosul căruia pitaese
fac și adeverirea dumnbvâstră şi a
zabitului, ca să se facă târg întz”acel loc;
iar printr'acâstă jalbă în caro se văd
iscăliți iar toţi orășenii însă neguțătorii,
băcanii, bfașovenii, mămularii şi cârciumarii, arată că din vechime târgul
ai fost de marginea oraşului, cum se
urm6ză şi în alte părți, iar în Slatina:
din vremi răsvrătite se face pe ulițile
„ t6rgului şi că nu numai lăcuitorii
nu pot Să'şi facă alișverişuri, ci şi
vămei se
pricinuesco pagubă
- la isprăvnicat a

, cacirdisindu-se
ales los bun

lucrurile, şi după cererea lor co aii ficut

unde aii făcut şi vameșii obor; li
stati întărit și.

de isprăvnicat i do zabitul județului
alegerea lor; iar vro cinci şase neguţitori, cară sunt mai la dea) și so făcea târgul
pe „lângă ei, se fac 'davagii să nu
fie obor, nici să se facă târg la locul
slobod larg, cerând jăluitoriia nu
so strămuta târgul de unde s'a aședat; osebit
şi cumpărătorul vămei făcu arătare, că
la obor ai cheltuit poste
taleri

.200 și că de unu va rămânea târgul
în locul
ce s'aii. aşedat, se Pricinuesce pagnbii vămei şi
nu.
pote
să
răspun
dă
sferturi
le;
deci cu tote că cereroa

păzi interesul

sce

orășenilor

viimei

domnescă

este unită cu a. vameșului şi

oste mai

primită, dar

şi voia

pentru a-se

celor mulţi birue-

pe a celor puţini, ci dar numai atâta
aceştia, ce vor a fi târgul unde s'au aşedat, să cercetaţi: de sunt cu adevărat
mai mulţi decât aroia ce cer să-l
strămu

te? şi făr'de a-l strămuta.
din locul ce s'aii aședat să însciințați
dreptul
adevăr, că de so va arăta acei cu
jubăsă li se dea răspunsul cuviineios.
Grigorie Ghica, Barbu Vicărescu,.
Minlache dManu, Constantin
Negre.
Cod 96. fila 25g,

-
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vechii, iar alţii să rămână unde s'a. mutat de curând după cererea
Vameşilor. De la Martie până Ja Mai urmeză anchete diverse, până ce
|

|

De la Ocârmuirea 'Vălahiei.

Aa

Ol.

Către dumnelor boierii Japravnici ot sud

“Do la 21 ale trecutului Martie, s'aii dat poruncă Otcârmuirei către dumn6vâstră pentru târgul de la Slatina, după pitacul dumnâv6stră de la Fevruar 22,
când aţi: orînduit pe giudeţul orașului să chibzniască cu orăşenii pentru târgul
co ati cerut ca să se mute, do este cu cererea tuturor şi a” vameșşilor? în care
pitac s'aii vădut iarăşi mulți orăşeni iscăliți şi apoi de dumnâvâstră şi de către
dumndlut: zabitnl că întăreşce alegerea lor, a se muta tă&rgul la vale, unde să
se facă şi obor de vândare de vite, și atuncă,ni s'aii ficut arătare prin jalbă
din 'pârtea orășenilor, că vre-o 5 '6 neguţători, cari sunt mai Ja deal şi să îsca să strice târgul de la
lterisese de'târg, căci so făcea pe la ușele lor, amblă

ocul cel larg slobod şi sil mute iarăși pe lângă caselo lor arătând şi paguba

cu'a vamcșilor, fiind datori a so păzi şi interesul vamei,

cererea :lor unită

văgut

că s'aii

pe uliţe şi cu tâte

a so face

cu târgul

ce s6 primesce

i stricăciunea

iar fiind că voia celor mai mulţi birueşce
dumnâvâstră, ca- acesta să o cercetaţi: de
târgul la vale unde s'aii așegat mai mulţi
“şi cer să fie târg tot în locul ce! vechiii?

pe a celor mai-puţini, vi s'aii poruncit
sunt eu adevărat aceia ce. vor să fie
saii sunt mai mulţi aceia care voesce
și fărăde a faco strămutare, dreptul

acâstă

adevăr să înşciințații; acum ne veni

alăturată jalbă, prin

care se'văd

iscăliți mai “mulți orăşeni decât la cea dintâiii cerând a fi târg tot în local
ci fiind-că cu:
cel vechii, iar de Ja D-tro nu ne-ai venit nici o însciinţare,

„acâstă jalbi

mare

aii făcut atât ciitre Măria

plângere

Sa Paşa, cât şi către- nois

într'adin
că diîi partea dumniâvâstră s'ar fi făcut diiafendipsis, de aceea orînduim.

pe Mateiii Logofăt al Divanului, cu carele: vă poruncim stranie, ca
amiănuntă
zabitul judeţului i cu orînduitul Logofit, să faceţi acâstă no stând
mai întâii prin tote mijlâcele să metahirisiţi ai învoi, iar
- “voire, să facoţi alegere curată prin catastih anume, câţi sunt cei co

împreună cu .
cercetare şi
mijloc de învoiesc să se

m
A
7
E
2
"ala
i
.
A
la valo, unde s'aii ales locul şi câţi sunt cei co voesce sil facă
facăe târg

„locul cel rechiii? şi unde
,

va fi cererea

A
:
A
şi . cu acâsta
când.
iar
„târg,

veţi3 vedea

-

S

tot în
ii

celor măi mulți, acolo qicem să se. facă
ga
căWa tot : nu romane

sp
săcă -vi“vie do
odihnă,

1

de care să ne înși doi despre alta vechili şi celor-l-alţă aici;

despre o parte

şeiințaţicu întorcerea logofătului —1822, Maiii 1.
Manu,

Afihalache

N

„ Cod.

96 pag.

Negrea, Romanitis.

25.

Oicârmuirea

la

De

Constantin
Valahiei,

către

dumnelor bocrii Jsprawntci. oi sud Olt.
4

-

o

a

ae
u
7
.
N
ce aii fost trămis după jălCu. întâreerea lui Matei Logofătul mumbaşirul.
găsit doue taraf.„ri pentru t6rgul
_bilo lgcuitorilor orăşani din Slatina, cari s'aii
”

.

i

.

*

o“

?

.
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via.

82 de orăşeni

în frunte cu

URECHIĂ

judeţul

cu acesta:se impacă certa,

oraşului

să alege

al 3-lea loc şi

o

Nu numai în ţâră, Paşa învoi bâlriurile, dar
şi ordonă Otcârmui- vei să vestâscă judeţele, că şi în Bulgaria se
vor ţine bâlciurile în pace
şi sub protecțiunea Turcicişi îndemnă, neguţ
ătorii români să le fre-

quente:).

a.

aa

INI
a
ce este obiceiii a se face la acel oraş Sâmbăta, că unii
voesce a se face tot: în
locul

col -vechiii,
făcut şi obor de
care este voința
“ului cel vechiii
cel. noii și că în

iar alţii-cer să rămâe la vale, unde s'aii mutat
şi unde s'aii
vameși, ne arătaţi dumnâvâstră, că nu stai putut
face alegere
celor mai mulţi, căci cei care sunt cu apropi
ere de locul tircer a fi acolo, iar carâ sunt cu apropiere
de cel noii cer la
cele de pe urmă s'aii învoit amândouă părţile, ca
nică în locul

cel vechii, nici unde ai
mai îndemânatec,

făcut Vameşii

ce se numesce

obor să nu se facă, ci aii ales alt loc:

Glodul, și că acolo

s'ati învoit amândouă părțile prigonitâre să se facă târgul cel de acum
înainte, aducându-ni-so şi o f6e
iscălită de 82 orăşani adeverită şi de giudeţul
oraşului, că cu toţi cer să se facă
obor de vamă
pe locul ce se numesce Glodul, moşie domnâ
scă şi fiind-că Vameşii ai făcut obor cu cheltudllor
a la locul ce se alesese întâiii de se' mutase

este trebuinţă de cheltuialăca
. taleri 30 să se mute oborul, deci după arătar
ea
dumnâv6stră ce faceţi dimpreună cu orînduitul Logofă
t mumbașir, că s'aii învoit amândouă, părţile să se facă oborul vimei
pe locul Glodul, iar oborul ce

s'aii făcut de vameși la locul ce se alesese întâiii
nefiind

de cuviință

să cheltuiască iarăşi vameşii să” mute, să îndatorâză
pe orășani ca ei să'l mute, de
„Vreme ce nu este vre-o cheltuială grea a
da un oraş ca taleri 30 pentru al
lor folos și. odihnă, silindu-vă a na.se mai da pricină
de scandelă, ci să rămie
„în odihnă și de săvârșire să avem însciințar
e.— 1822 Maiii 17
Afihalache Manu Constantin „Negrea,- Grigore
Romanitis.
Cod. 9% pag, 267,

|

ă

1) Publicaţii:
din porunsă

“De

7

Ă

împerătiscă

a

la 12 judeţe pentru

terg la. Slivinul.

la Otcârmuirea . Valahiei către Dumnelor

a se face

|
boerii Jspravnici ot sud...

Piind-că prea puternicul nostru împărat, între
alte bunătăți ce ati ărătat
şi arată către nd; supusa raiaua -sa, pentru folosu
l: și binele tuturor aă îngrijit

şi pentru aliș verișn

l norodului, spre a-și face neguţătoria lor,
fiind una şi acâsta
„din cele mari bunităţi a'6 obștiex de care ne-ati
sosit .prea înal'ă poruncă împărătâscă arătându-n

i-sa că târgul. Slivinul are să se facă după

obiceiul vechiiă
şi neguțătoriă cei ce aii trebuință a morge
cu mărfuri. de vângare și cei ce aii
să cumpere să le dim de scire și să-i înde
mnăm a, merge, ca să 'și facă aliş1

-
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Dar decă: nu se mai aduc pedici de către turci la ținerea balciurilor, negăţătorii întâmpinară deficultăţi cu vameşii ubusivi şi cu
neaşteptate

opriri

de a merge

administraţiunea

judeţiană.

la aceste
Aşa

fu

tirguri,

oprirea

opriri

acesta

aduse lor de
nelegilimată

a

JScuitorilor olteni de a frequenta târgvrile cisoltene.

In 3 'April 1821

«Oteârmuirea Valahiei» scrise Caimacamului Craiovei,

să facă a încetă:

asemenea abusivă. oprire 9).
verișul

|

lor şi să, nu. se sfiiască că vor pătimi ceva, căci prea puternicul

nostru

împărat aii dat bune nizamuri și pază a nu se face în vre-un fel de chip pagubă
şi supărare nimului cu nică un fel de chip, care nizam vedem că l-aii dat şi
„aa

ăția

Paşa. Seraschierul de aică. în coprinsul

țărei ; ci dar. să o p.blicarisiţi

la toți de obste şi cc ce aii arut ubiceiii a face acest negoţ să-i îndemnați a
merge la numitul târg fărde nici o sfială, încredințându-i că nu vor avea nici
o.griji la mergere.şi la întârcore, nică se-vor bântui de cinerași ; şi de primire
să avem răspuns. — 1822 Maiii 21.
"Ahhalache Manu. Costarhe Negrea, lomanitis.
Asomenoa pitac s'aii făcut şi la starostea de neguţători.
Cud.

98,

pag

270

Către Dumnilui
Am

1) De la Otcârmuirea Valahiei.
biv vel Cămărașu Iancu Samurcaș Caimacamul

luat pliroforie

atât din plângerea

xameșilor,

ecât şi din

Ca aiovei.
plângerea

lă-

'cuitorilor neguţători, că la târgurile ce este obiceiii de s'aii făcut lu sărbători
numite cum este Câmpul-mare și alte asemenea, care se află cu apropiere de
apa Oltului, că nu: s'aii păzit obiceiul ce din - vechime Saii urmat, adică Sai
poprie cei de dincolo. să nu trâcă dincâce cu vite și cu altele ce ati de rândare.
la “târg, cu care acâstă poprire se face mare zmintâlă nu numui vămei domnesci,
ci şi chiar lăcuitorilor, cari aii nădejdea lor în vite a vinde, ca să-și ţie viața
cvm şi neguțătorilor îndestulă “zmintâlă, că la acele târguri neguţători aii fost
iar vite n'aii fost îndestule și asemenea rînduială- ne este, sciut că la târgul
Rîureni în Drăgăşani şi la alte asemenea care se fao dincolo peste .apa Oltului
ci acâstă
că trec cei.de dincâce şi cu vite şi cu alte neguțătorii nepopriţi,
ca
cunosetită,
facem
o
aceea
de
Dumnstale,
poporire nu credem a fi cu scirea
-.
nu
să
cureni,
va;
'se
unde
locuri,
alte
să dai poruncă atât la Ispravnici, cât şi la
cu
și.vite
cu
târguri.
la
pe
poprâscă pe cei de dincolo cari vor vrea 'să-vie
prin satele
ori-ce, precum. şi. pe cei, de dincâce asemenea, făcând-o și publică
alişzăticnâscă
se
miărginei, să scie de a păzi rînduiala ce aii fost, ca să nu
avem răspunsul Dumndtale
„ verişul neguţătorilor şi folosul WSeuitorilor; de 'care să
ă
o
e
„1822 Aprilie 3..

- Ooastantin
Cod. 9*,

“

a...

-

e

|

Negri. Grigorie Romanit.'

pag. 233._

|
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|
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V. A: URECIITĂ
Mari pagube se aduseră- cumerciului şi cu schimbarea monedei,

In 15 Decembrie 1821 Paşa Silistra-Valesâ, ordonă un noi
curs al mo„nedei, nu numai! turcesci, dar şi a altor state. Eacă ordinul
dat de

Otcârmuire.ca urmare

acelui al

Paşei:

«Cinstite Dumnâta frate biv vel Bane Grigore
face
- Dumita
mle în scire, că de la Măria Sa Pașa
poruncă, să facem cunoscutla toţi de obste în ce
bletului: monedei banilor, atât de alişveriş, cât şi la

Ghica Epistate al, Spătăriei,
Silistra-Valesâ: ne aii venit
chip are să fie cursul âmdăjdiile Visteriei, pentru că

“din nsstatornicie. a se sci cursul,de la o vreme
încâce s'aii făcut multe învăluelă; după care “poruncă sai făcut “publicații
prin . judeţe, însemnându-se şi
moneda, fie-căreia-felurimi de bani, în ce chip
să se-urmeze de. acum înainte,
atât la alişver:ș cursul. moncdelor să se primâscă făr'de
încărcătură, căci unii

din neguţătorii turci la alişverișul lor pote să facă
a da banit cu încărcătură,

din care pricină pâte și vinqătorii să câră preţ.
mai mult a nu cerea pagubă,
din care pricină se pot întâmpla zîzanii, cât
și la alte ori ce alto dări aseme„nea ara să se păzâscă cursul âmblstului
banilor. şi spre a f sciutşi cinstitei
“stăpâniri

la

in: semptul

pricinile ce:se vor

întâmpla,

iar mai'vîrtos

Spătărioi, iată se arată: mar jos moneda

îngrijind de a -se păzi.—1821: Decembrie 15.
Moneda

26.— Mahmudieaua.
3.—
-12.—
16.—

|

7.30 Raialul,

Crontaleru.

3.60

|

! Abia

i

pag. 219,

-S'au

inceput

|

..

_
|

.

..

-

o

*

_-

pu

Ichilâcu.

Ă

Galbonu 'Tunus.

'

Turlucu,

„Cod. XCCI,

Si

2.60 Nesfi6ua.
8.— Stambulu.
7:— Misirul, *

_7.— Caragroş urdinar.
d Beşlicu,

hu

|

„1.18 Sfanţih găurit.
1.24 Sfanţih negăurit.

-7.80 Direcliu.
8.—

publicuiască

aro să âmble,

|

banilor

-12.—

Rubisua,.
e
Funducu.
.
Galbenu împărătesc.

să se

fieş-care cum

.

-

a se

uita paguba

adusă

cu: schimbar

ea cursu-lul monedei iii Decembre 1821, şi iată
că la lunie..1822, prin firman
al Sultanuln.se
i ordonă un nou curs al tuturor mone
delor admise în
„_$6ră. Acest curs redncend val6rea
banilor, a provocat o mare mişcare în t6tă era. In Rucuresci neguţătorii:
a
închiseră prăvăliile, încât
N
.
.
î.
IRI
[i
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- nici pânea care este trebuinci6să hranei, nu putea obştea să găsescă.
Faţă cu asemenea grevă, Otcârmuirea cere voie Paşei să revâce cursul
forţat, ceea ce se făcu, dar peste câte-va dile, veni iarăşi „poruncă să

se urmeze cursul monedelor după Gran. 3) In 99 Iulie 1822, Otcârmuie
,

1) De la Oteârmuirea

Dumnsta. staroste za

neguțători,

Valahiei
ne-aii “venit

fiind-că,

înalt

'prea

firman

împărătase in ce chip esto.a sa urma de acum înainte cursul 'monodelor, iată
ţi se'scrie, că îndată ce vei primi acest pitac al nostra să pui telal să publi-”
„căris&scă în târgul politi-ă, făcându-se de scire, că în tocmai după cum se însem„_n6ză mai jos, fieș-ce monedă este a se urma de acum inainte, iar-nu mai mult,
atât la dat cât şi la luat, iar care sa va împotrivi şi nu va urma întocmai,
—
1899, Iunie 17.
unul ca asela se va pedepsi strașnie.
Aihalache Manu Constantin Negrea, Romanii.
tal, 'parale

.

Îi

Stambolulul..
Funducul.

8. —
11. —

7. — Misir.

E

Munus şi Tarabaliii,

49,—

>

25. — * Mahmudâua.
3. — Fanduc zubiea.

i

|

2. 20 Stambol rubiea
15. 10 Veneticul.

A

15, — Olandez.
5.:—

Beşlicu.

9, —
1, —

Tehilicu.
Leu.

|

-

i

e,

|

—, 10-Ortu. după 'cum aii fost mai nainte.
-6. 20 troi feluri do fiorini adecă taleri nomţesci, crontaler cu cruce Şi

2

cu cei cu stâlpi.
G.. —
cel

co va

Urdinari, caragroși, iar suterini este cu totul oprit la alişveriş și

avea,săi răniţi la zalhana

ca săi

schimbe.

Că e, prea înălțată și ' prea str alucitul

,

.

- Cod, 101, fila 115

Vizir Măria

Sa Mehmet Selim

până
Pașa . Silistra Valesi aducen preu plecati închinăciune

la

pământ, sărutâni „prea luminatele tălpile Măriei tale

*-

Prin prea plecatul nostru arzmagzar

apropiindu-ne de hvzurul

Inălţimei

sa Ahmet Paşa neaii
tale, cu multă umilinţă arătăm, că în trecitelo zile Măria
„arătat

luminată

porunca

Înălţime

talo, după: noima
+

prea

înaltului

—
,

N

:

30 Impărătese.

14.

i

şi vredni-

-

30

_

______N. A. URECHIĂ

rea intră cu arz la Vizirul „Mehmet-Selim- Paşa-Silistra-Vale:i, cerendu-i cu genunchi plecaţi şi cu lacrimi, să se .revoce cursul stabilt,

pentru că pe lângă

pagubele. aduse obştiei, cumpărătorii huzmeturi-

lor vămilor: şi al oeritului, din causa scăderei banilor se lspădă de

intreprindere,

aşa că

(ra

rătesci,

nu

va.putea

plăti

lefile ascherliilor

impă-

n

cului do închinăciune împărătesc firman, pentru cursul moneielor,a

se urma

sîa tot coprinsul ţărei rumânesci cu sciiderea cea hotărită, adecă : Mabmud
eua
pe taleri 25 şi cele-l-alte felurimă asemenea cu scăderea lor ce ni
s'aii. însem-

nat şi noi prea plecatele slugi ale Inălțimoi tale, după datoria cea notăgădu
ită

„a supunerei n6stre. făcând cunoscută porunca prin publicaţ
ii, atât în orașul
Bucurescilor, cât și în tâte cele-l-alte orașe și judeţe alo ţărei,
am vădut îndată

o mare ticăloşie și lipsă simţitâre de obşte, pricinuindu se dint'aceasta. la
toţi

” lăeuitorii, pentru că zăticnindu-se numai decât alișverișul s'aii
închis și târgul,
în cât nici pânea cea 'trebuinciâsă, hrana nu putea obştea
să 'găsscă şi atunci

întimpinându-ne milostivirea. Inălţimei tale s'aii iconomisit acea
poruncă şi sai
mângâia

t iarăşi norodul cu urmarea cursului monedei după
cum era mai nainte;
acum de isnâvă Măria sa Ahmed Paşa ne-aii făcut
cunoscuţă luminată porunca
Inălţimei tale întărind cu străşnicie noima prea înaltul
ui și vrednicului de închinăciune împărătesc firman, a se urma adică negreșit
cursul monedelor cu

hotărita scădere ce s'aii qis mai s1s, care aoc6stă nenă'lăjduită
vestire 'aii pătruns
inimele n6stre cu multă amărăciune, în. vrome când nui
pentru ca să putem r&„spunde plata; lefilor ascherlâilor, ce se cere, am vândut la
cochitvechi alaltă-ori
huzmeturile vinăriciului şi al oeritului, având. mare nădejde
că dintr'aceste doue
huzmeturi, vom lua bani şi. vom răspunde acâstă neapărată datorie,
iar acum cu
acâstă vestire de scăderea monedelor, vedem că toți niuștere
ii s'aii tras și noi
am romas la o mare desnădăjduire, nici un fel de alt mijlo>
spre răspundere,

osebit de cea-l-altă ticăloșie ce se pricinuesce obștiei norodului, cu
zăticnirea aliş-

verișului la sciuta prâstă stare în care se află astă dată,
de aceeă dar, fiind-că”
„credinci6să ţ6ra rumânbscă, împărătescul cheler,
este pusă sub ambrirea şi adă- .
postirea
puternicului

Inălțimei

tale „ajutor, şi te cunâsce într'acâsta vreme a ne-

putinței sale milostiv părinte şi mângâitor,. luăm

acest prea plecat al
"ne rugăm

îndrăznâlă a ne apropia cu

nostru. arzmagzar şi plecându-ne

din partea a

tot norodului, să grăbâscii

genunchile, cu lacrimi

a -na întimpina

i

milostivirea
Inălţimei taleşi astă dată, fără a no lăsa nepustiţi
întracâstă osândă, și cum
- Dumnedeii va lumina cea blândă și plină de
milostivire inima Ină'ţimei tale, să
iconomis6scă

și acum

acâstă

înaltă porunră, ca să putem ' răspunde

neapărata
datorie:a lefilor- din vângarea huzmeturilor ce
s'aii gis, şi norodul să se mângâe, .
râdicând cu bucurie glasu
-

ri de rugăciune
4

către

.,

milostivul “Dumnedeii
-N

ÎN

pentru

ISTORI

aril

adusă

neguțitorilor

streini

-
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în ele a meseriaşilor şi

admiterea

prin

breslelor

-

- s'au folosit şi sei, dup + convenilanea [de ssfința acea NR N
i
merțului şi industriei pământene, care era bresla din a
cârmuirei până la Domnia lui Grigore Ghica nu gă- .
p
sim decât două acte, Gare mai amintesc. de existența unor bresle, şi

unul

incă şi dintracestea

se

referă

Gri

lui

ia

până

Din tot timpul Otcârmuirei

a

la bresla străină a Evreilor şiş

cela-l-alt este o lovitură adusă breslei bumbăcarilor. La 17 lunie 1822

" Otcârmuirea Valahiei prin circulară către ispravnicii. de judeţe recoe
mandă pe omul starostei evreilor pământeni din Bucuresci, care
trămis

prin judete, pentru a căuta

de. staroste

şi a: percepe

procesele

dintre evrei . -

şi dart ea ior către Visterie. Ispravnicii sunt obligați de

implinescă man-,
a da ajutor delegatului Starostei Evreilor, ca să-şi:
le va putea hodatul, cu acesta că procesele. mai mari şi pe care nu
tări

omul

starostei,

unei părți

mireja

să

cerceteze

le

să li se dea

ispravnicii

apel-la Divan!)

şi

la cas

de

nemultă-

”

|

N

. ÎN

; suntem. nădăjduiţi că nici acum
îndolungaţi ani Inălţimei tale, «cu tâtă toricirea
a nâstră, ci_vom fi ajutorați la
nu ni so va-trece cu vederea acestă plângere
țărei
ivir& la care râzămă totă obștea,
acâstă deznidăjduire de cătro firesca milost
a sa adăpostire. i 1822, Iulie 29,
rumânesci şi trăesce petrecând sub
Darbu Văcăr escu, Dumitrașco PaVechilul mitropoliei, Gherasim Buzei,,
Const.

coviţii Vornic, Oonslantin

Iordache

Vornic,

Filipescu

Bălăcinu Vornic, “Mihalache
Golescu,

scu
Mihălescu, DMihiiţie Pitipe
Cod, 93, page 36t1) Porunca ce sai, făcut către

"ajutor

omului

cel

va orândui

Manu vel Logofet,

tinu, Searlat
Astor. Logofet Scarlat Gr dlis

ai
Tspraonicii

starostea

judeţelor, +a da mână

de ovrei, ca

să strîugă

di

bi ul ovreslor

ce sunt pr în juileţe.

De la Oteârmuirea Palahisă,
ai județelor
ciutre dumnelor Doeri „Jspr avnici
arăaci din Bucurescy prin jalbă mii făcut
Ştarostea ovreilor piimânteni de
eși
-part
din
il
vech
co
măna omului ce orindueş
- tarea a so da cartea nâstră. la
cu
unul
veă
vâia
ce
ovreilor
-

“a merge
“altul și a
- hrisâvele
carte de,
n storia

pricinile
prin judeţe, pentru a căuta atât
după '
de a răspunde 'dajdia YVistieriei:
i
îndrepta după obiceiul lor, câtș
da
se
i:
de
iii
a al lor, cum aii fost obice
domnesci ce ai, prin staroste
dumm
e fiind cu 1 orinduialii, -porunci
ja vel Oimărașul, a căruia cerer

Românilor

de

VP. d. “Uecehiă,

o

To
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|
Bresla

V. A URECHITĂ
bumbăcarilor

a vindut

lui Enciu Neputinciosul, dreptul de

a vinde el luminări de cerăşi bumbac netorsla oborul târgului «le
“afară. Fiind-că şi alţii aii intreprins. asemenca comerț, Enciu trage în
judecată isnaful. Acesta declară că nu va mai pretinde plată de la
Enciu, de 6re-cs şi alţii ait intreprins asemenea comerţ, in contra vechiului lor drept. Otcârmuirea declară că «na pute să facă la acesta
apalt», adică monopol şi după cum Enciu Nepulinciosul r&nene liber
de a'şi continua -comerciul, declară că ori cine este liber să întro-

prindă acestaşi comerţ la 20 [unio 18921).

nâvâstră boerilor Ispraenici de prin judeţe, că unde se va arătă numitul vechil
al starostei cui cartea acesta să'i daţi cusiinciosul ajutor a 'se păzi orinduiala
cum se urma în vremea luminaţiilor Domni, supunând pe cel împotririt
or la
cele cu calc, iar'pricinilo de judecăţi, care vor fi mai mari și nu-se
vor putea
odihni pe judecata luj, să le cercetaţi dumnâvâstră, după orinduia
l&și cei ce
nu.se vor mulțiimi nici pe judecata dumnâv6stră, să”; sorociţi la
Divan. şi aşa
urmând. să păziţi” nizamul după orinduiala dreptăţei cu a petrece
toţi în liniste
„după poruncile ;ce ră sunt date. 1822, Iunie 17.
Mihalache Manu, Constantiii Negrea, “Grigorie Ronianitis.
1) -Inaforaua ce s'aii făcut în dosul jălii Ineiului Neputin
ciosul,

p.

De

la

Oteârmuirea

Valahiei

La acestă Anafora a -Dumnâlui
vel Agă nerămâind odihrit Fneiul Neputin-

ciosul, de aici, prin zapciu agiese stuii înfăţoşat înaintea
nsstră cu isnaful bum.
băcarilor de aici, cerând prin jalbi lui de apelaţie, ca
după zapisul acestui isnaf

ce'] are la-mâni, cere numat

cl să fie slobod a vinde luminări de câră și bumbac

notors, la oborul 'Tergului de: afară, iar isnaful răspunse, că ei în potriva
zapis: lui lor

co i-aii dat nuw'i face nică
din isnaful lor ce aii prăvălii a
alţii ce nu sunt în isnatul lor,
o
ae
20 nu'i2 mai .. “face nici
o” = corere

n fel de supărare și nici că -urmâză vre unul
face acest fel de alişroriş, iar, de s'a întins
acâsta nu -stă în mâna lor, şi de acești taleri
i
.
sui superae
are. Deci “ urmarea acâstă» a isnafa
lui *

fiind înpotriva obiceiului pământului. şi făr de
ssirca stăpâniroi făcută, Otcâr„muirea nu pote să facă la acâsta apalt şi să zăticnoasc
ă pe cci ce se hrănesc cu

„acest fel

de alișvoriș

intre care

şi acost

linciul

Neputinciosul,; slobod

oste îmPreună cu acria a și'l face nepoprit“şi cu făr
de nici'0 dare nici la isnaful
acesta, rămâind zapisul isnafului deputernicit
și ne supăraţi unit de a!ţii.și cu
„acâstă orinduia'ă întărim Anaforaua Agici,
ca'si i se „dea să se înţelâgă și la o!
- parte

şi la alta, spre

a nu

se mai

arăta către Otcârmuire. Cu:0 cerere
ca actsta
că na numai nu ra fi ascultată, ci li
se va sparge și jalba. 1322 Iunie 20,
|
Mihalache Manu, Conalantin Negre
a, Grigovic Pomanitis

y
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Industria păcurei în Judeţul Secueni continuă a fi subordinată
vămei, lăsându-se numai 40 de dile extragerea păcurei din puțuri şi
vindarea celei extrase în aceste dile la alţii de cât la vameşi, iar pentru
restul anului l&cuitorii . proprietari locului, cestrag păcura pe contul
vamei şi ej sunt plătiţi ca muncitori. Va să dică Statul continuă a
se socoti de proprietarul subsolului. Scutiri de puturi prin cărți de

la Otcârmuire

„arogait

nu allarăm, dar procese ocasionate de vameşii, cari-şi

drepturi

asupra

aii urmat mai multe).

puţurilor,

ne-prevădute

în

ponturile

vămei

N

-

+

1) De la Ofcârmuirea Valahiei.
Către dumnilor Boierii „Ispravnici ot sud Saac.

“e

Împreună cu acâstă jalbă s'aii citit şi ponturile vămoi și se vădu la capul .
35 scriind curat pentru păcura co este coprinsul vămei Văleni, că după ce vorbesce pentru plata lăcuitorilor ce scot păcura prin osteneală și cheltuiala lor,
cum să se urmeze apoi vorbesce-pentru păcura din 40 de dile ce sunt sciute
ale stăpânilor moşiei, ca să o vânqă la alţii cu preţul ce vor găsi, la alţii străini cum

și puțurile

ce

sunt

scutito'cu

cărţi domnesci, asemenea

aii să fie apărate;

Vaii vădit şi însciinţarea duninâvostră, că după porunca Oteârmuirei ce v'aii adus
u:so slobogi picura, “iar de vor voi. vameșii'a o lua, să dea prețul co va da
alţii; fiind că schitul aii tocmit 200 vedre cu un neguțător ture să o ducă schitul
la Olteniţa pe taleri 2 vadra” și arstaţi, că viind inaintea duninâvâstră chir
Stroc tovarășul poleovnicului Moisă de la acea vamă, n'aii avat alt cuvânt destoinic împotrivă decât numai că i se cuvenea să o ia cu preţ scăqut, că li s'aii
întâmplat pagubă, şi că vine la Bucuresci să se judece cu Dumnllui Căminarul ;
> ci fiind că Dumnslui Căminarul arată pe lângă coprinderea ponturilor și a poruncel

-

v'aii adus,

co

că nici în alţi ani

mai

nainte

n'aii fost zăticnit

de nici

un vameș ci ori aii cumpărat'o după preţul ce aii dat alţii, sati ati rădicat'o do
;. după care ponturi ale vimii i după porunca Otcârmuirei
aii dus'o la schele
şi după obiceiul ce s'aii urmat făr'de cuviinţă ați făcut de aţi oprit păcura
după o ptovlimă a vameșului că ar fi păgubit, poruncim dar să slobogiţi păcura
negreșit, ca să nu se întâmple schitului vre-o pagubă de către neguţătorul ture
ce ati: tocmit?o, fiind că mai are păcură schitul atât din ceea ce mai rSmânue, cât.

și din ceea co se va strînge; de va veni Stroe și va aduce altă poruncă a nâstră
se va opri

ă

aceea;

iar neaducându-vă

Coă.

PE

pag.

289.

-

i

ii

|

și la aceea după

altă, poruncă se va urma

coprinderea ponturilor” și a obiceiului, ca vameșii ori să; dea preţul ce vor da
alţii, saii să fie slobodă să o rădice.— 1822 Iunie 18.
_
"Mihalache Manu, Constantin Negr ea, Grigore Romanitis.
|

|

2

.
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V. A. URECHIĂ
-

-

-

,

4

-

Un proces a' urmat în timpul Otcârmiirei din 1829, intre Mitro„polie şi tergoveţii de la Gherghița. Mitropolia voia să reclame claca
“şi“cele-l-alte drepturi ale proprielăţei de la Gherghiţa!). Procesul este
1) De la Otcârmuirea

Valahiei.

Pe acesta alăturată ânatora a Dumnllui fratelui vel Logofăt de ţ6ra do
sus, neremâind mulţămită sfânta Mitropolic,-cu apelaţia ce ai dat s'a înfățișat
înaintoa n6stră, Stoian vochilul sfintei mitropolii cu câți
- va din orăşanii ot Gherghiţa, anume „Niţul sin Dedul și Ioniţă al /medei i Dinu Băcanul i Dumitrache
sin Ivan, i I6n sin Voicul Băcanul, i Petre Dogarul, î “:Mogârdici Armânul,
cei o.aii“arătat aședământuri în seris, i Nicolae Mazâlu i Nicolae sin Sandul
Brutarul ce s'a arătat şi din partea lui Stroe Postolnicelu i Dumitru Biibieru
și Ioniţă Măcelaru, cari die că ati asemenea așegămîntari și nu le avitră lângă
dânşii să lo artto; s'a mai înfățişat și alţii din cei ce die că ai avut așegământ
păzit numai pentru clacă, însă 30 lude să dea câte un leii şi 20 lude câte 60
parale pe an,. qicână sfinta mitropolie, că neavând aici sinoturile judecăților

„ce Sa urmat pentru acest fel de pricini, ca să le arăte la judecată, fiind la loc

a

unde acum într'acâstă vreme na so- pote aduce, vede că Logofeţia pune temeii
.
la nisco aședământuri ce aii arstat jăluitorii, care sunt făcute din vremea
răzmeriţei, în vreme de mitropolit pus de stăpânire străină, iar după ce sa făcut
„pace, prin judecată cu. Divan Domnusa-sta aneresit rămâind şi acele aședămenturi anerosite, iar logofoţia le primescede bune și nu pote a se odihni, în vreme
ce osabit că prin sinoturi Domnesti sunt aneresito,
dar îndată s'a și pus în urmare așegământul pravilei ce s'a făcut cu sfat de obste, şi ca să nu se prici„nuiască pagubă mitropoliei. cere ca de o cam dată să'şi răspundă adeturile moşiei
după -pravila pămâitului și atunci do nu va avea sfânta mitropolie cu ce să
„stea împotriva acelor aşedăimânturi, lesne „este a li se face despărubire de către
stăpânire. Impotrivă răspunseră Gherghicenii, că aceste aședământuri ale lor leaii avut din vechime, unii în scris, alții şi nescrise de ati. vindut rachiii și pâne
cu slobodenic, cum și la ciacă asi avut tagma nagnţătorescă aședimântul şi din”
coi

vechi

orășani

ușurință,

iar

acei

3)

de

lude

cari

dobândiseră

din

vremea.

Domnului Mavroghene, privilegiă, nu nuniai la cele-l-alta, ci şi la“dijmur
i a nu
„da nimic, acela s'a stricat, iar vondarea rachiului şi -a clăcci până
în vremea
__ Ruşilor când intrase atendaș Manuc şi -i-aă oprit cu totul şi de
la rachiii şi de
la brutărie şi-atunci a venit la sfânta mitropolie de le-ati. dat aşedămân
turile
ce le aii, iar la ccă 50) de lude le-ati lăsat numar aşâdământul elăccă,
nesepăra
t
3
ot
EN
pei
A
2
caro
să3, păzit
Sfant
în tâtă
vromea până
asum şi o cer asemene
a AYsă s6 - păzescii
și - de
acum înainte; iar judecăţile ai fostuna a Smenilor muncitoră
pentru asuprirea
co lo făcea li dijma fenului ia porumbului, iar alta a
fosta orășanilor, când.

aii cerut moșia că ar fia lor; stu întrebat dar de a fost şi ci în
judecata: aceea?
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mult mai vechii şi sui “câutat sub mai multe domnii anterisre. Otcârmuirea cercetăză tâte sinetunle Gherghiţenilor şi dă dreptate stăpânului

moşiei,

după

prâvila

pămăntului.

N
râspunseră că aii fost, pentru că ceă-l-alţi orășani cari s'a pornit cu pâră i-ai.
luat în silnicio, dicând că de nu vot fi cu ei împreună,lo dărimă casele și îi
izgonesce şi do nevoie ii venit, dar n'aii nici un dovagblâc, căci ei erâii odihniţi
pe u;ediimântul ce avâii cu mitropolia; cun şi după judecată iariiși n'aii fost
| supirați îndată, ci mai pe urmă cu încetul aii început ai supăra. In potrivă

vechilul
cu

mitropoliei

arătă un zapis al prea sfinţici sale mitropolitului

I6t 1820, prin .care

vinde arenda moșici la arendași

Dionisie,

P>

și nu se-vădu pomenind

nimie de aşedimânturilo acestor jăluitori, ci numai de rinduiala arengii, că vinde
venitul ca sil caute după pravila pământului, și temeiul pricinei fiind că să se
vagă hotăririlo domnosci de '.sunt aneresite aceste așeimonturi sait nu, am pus
de

s'aii

căutat

în condicile

Divanului

și se găsiră acestea, insă:

1816, Fevcuur 11, —Anatora a Dumnclor veliților boeriscând sait jude"cat licuitorii do pe moşia Gherghiţei cu IIristodor Clucerul za arie vechilul
mitropoliei

i cu

Gheorghe

lconon.ul

unul

din

epistaţii

moșiei,

făcând

pâră

L6-

cuitorii, că de troi uni. de când este numitul Gheorghe Epistat i-ati năpăstuit
la dijma porambului i la fen-şi la rinduiala elăcoi, pentru care clacă 30 de
Gmeni

ati. avut obiceiii :să dea

câte

taleri 1. pe “an şi 19

case

câto

parale

60,

iar epistaţii lo cer câte 12 ile, şi so găsesce cu cale de ciitre dumnâlor boerii
sii morgă judecător la faţa losului și pentru porumb $şi fen cu cante de blăstem
să corcotezo, şi de so va găsi luat mai mult decât:patra baniţe de porumb
grăunţe cu buniţa de ocu 22 la un pogon, să le întârcă înapoi i la fân, la cei
ce aii curături şi -liveţi din 5 copiţe una, precum aii dat şi mai nainte, jar__
străinii sudiţi, cei co n'aii curătură și livedi: dai dijmă după zapisul de învo-

ial co ati cu opistaţii, şi ceca ce so vu găsi luat mat mult să le implinâscă
judecătorul, iar pentru clacă, după pravila pământului sunt dațori să facă câte
"12 dile pe an, şi jăluitorii ne-având vre-un aşedămlat în seris la mânile lor de

la stăpânul moşică, ori.a da bani pentru clacă, sait a clăcui mai puţine dile,aii
găsit cu cale ca să-facă câte 12. dilo ps an, cum şi vin i vachiii -să se vândă -.
„ şi cărți domnosci de la răposatul
al sfintei mitropolii; pentru care aii . .

Alexanduul Vodă Ipsilant, i de la răposatul Mihaiii Vodă Suţul și de la răposatul: Alexandru” Vodă Meruz, prin care indatorâză pe lichitori după pravila
pămentului la clacă, la dijmă şi la vândarea vinului și a -rachiului, după care
și dumnâlor gic să so urmeze, iar pentru împotrivirea ee cu zurbalăe aii arâtaț
lăcuitorii asupra cpistatului dicend opistatul. că împotrivitor aii fost un Dumitru
rin-Brutarul -i Ioniţă Giurea i Cârstian Cojocarul și Nedelea, pentru aceştia
duesco u se -corcota şi să inseiinţeze, ca,. fiind vinovaţi să se podepsoscă.

310.
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Cercetarea documentelor
nesci

de

„1816,

la

Divan,

căci,

cu

Ve A.

URECIUIĂ

se făcu căutându-se
bună

semă,

părţile

în condicele domîmpricinate

refuzară

Marte 3. Hotărire cu Divan a Măriei sale I6n Vodă Caragea, unde

asemenea pâră făcând, cât pentru dijma porumbului orînduesce a. sc face cercetare dupe Anatora, cu adaos că de se va dovedi că nu le ia dijma la vremea
culesului, ci o ia primăvara, să le plătescă şi scădământul, iar pentra dijma
.

f6nului aii gis epistatul, că la 11 Gmeniaii dat o livedo a mitropoliei cu zapis

a da din trei copiţi una, iar de la cei alţi lăcuitori ia din cinci copiți una:

după tocmâla ce aii să cosâscă; rînduesce şi pentru actsta a se cerceta cu
blăstem iarăși după Anafora și de se va găsi zapisul adevărat a celor 11 Smeni,
se va urma după zapis, iar “cei-l-alţi și cari_nu vor fi iscăliți în zapis, să lo
_socotâscă din cinci copiţi una, afară din cei ce se vor dovedi că ali avut curătarile -lor făcute

cu

târnăcupul

cu

sestere “de

rădăcini, 'ca

aceia să

dea

din

10 copiţi una, iar pentru clacă, 1e. vrome ce n'aii aşodiimâat de altă tocmlă, să clăcuiască câte 12 gile, cum și pentru oi care le ţin statornice pe moșie, cel
ce va avea de la 10 în sus să dea câte un miel şi câte taleri unul, ca și cei
ce aii turme și daii numat pentru fătăciune (iar pentru | stupi este: loc lăsat
în hotărire, însă în pravila nouă se rînduceşco ca să .dea stăpânului moșici
pentru fieş-caie stup trei bani). Pentru lemne de -foc de trcbuinţa caselor lor

ati qis epistatul că le dă din pădure slobodă, iar eX aii tăiat și din cea poprită;
rînduesce a so cerceta și pricina pădureiși a gâlcevei şi să însciințeze, iar

vîngarea vinului şi a rachiului este numai a stăpânului moșiei.
1816 Marte 27. Anafora a dumntlor veliţilor boeri, când s'aii judecat
orășenii din Gherghița cu Pitarul Ion vechilul sfintei mitropolii, şi cereaii
oră-'
șenii a lua meşia cu cuvânt că este a lor, -unde 'după cercetările ce s'aii
fost
-iăcut s'aii dovedit, că moșia aii fost domnâscă până în apa» Prahovei
și r&posatul Ștefan Vodă Racoviţă aii închinat”o și ait dat'o pe s6ma mitropoli
ei, ca
să ia- tot venitul din ori co”i claca, cum și din vin i rachiii să.nu
aibă voie
a vinde nimeni, care aă întârit'o și alți luminaţi Domni, iar în vremea
ră:
posatului Domn Mavroghene dând mitropolitul Grigorie, carte la 31
6meni, cu
cuvânt că sunt vechi orășeniai Gherghiţei, ca să fie apăraţi de tote aleturile

moşiei, să vOnqă și vin i rachiii, apoi în stăpânirea nemților, după aceea ati găsit

cu cale ca să fie toți supuși la tâte obiceiurile păniântului cum s'aii îndatorat.
și locuitorii din satele după acâstă moşie prin judecata de mai
sus, și nici bă:
cănii, brutării. scaune de carne și alto alișverișuri ce sunt
drepte folosuri ale
stăpânului moșiei, după obiceiul Ppămentului co se urmeză
şi la alte moșii
mănăstiresci, să nu fi voinici, nică jăluitorii, nică alt nimeni
a face, făv' 'de a
se învoi cu Mitropolia.
.
o
E
-1816, Iulie 6. Hotărire cu Divan a Mărici sale. domnulu
i Ion Vodă €avaga, prin caro întăresce Anaforaua dumnelor veliților
boeză
“şi hotăresce, ca
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de a produce ele inşele acte care puteii să le contradică afirmările”
şi pretenţiunile, in loc de a le sprijini.
sfinta mitropolie după sineturile co are să ţie şi să stipânâscă

moşia Gherghița

cu pace și ne: supărată do către jăluitori şi toți câţi so află Iicuitori pe acestă
- moșie, măcur veri «do ce brâslă va îi, să fie cu toţii la adoturile moșiei după

obiceiul pământului, indatorindu'i ca să plătâscă. cheltuia!a acei judecaţi ce
va fi făcut Mitropolia.
1316 Noembro7. Anaforu î Logofeţiei coi mari “a ţărei do sus, făcută
în urmă la jalba a 7 brutari, ce sunt lăcnitori pe moşia Gherghița, când s'aii
arătat trei dintr'inşii anume Niţul sîn hadul i Dumitrul sin Roman și Petre
sin Sandul vechili şi: celor-l-alți patru anume Vasile sîn Ioniţă Miicelarul,
Mogârdici. Armeanul, Potre Armeanul şi Petre sîn Sandulşi jalbu lor fiind ca
să fie slobodi a luera pâne ca mai nainte, a so putea chivornisi, sait arătat!
atunci și prea sfinţioi sale părintelui mitropolitul jalba lor, şi aii dat-răspuns,
că 'jăluitorii sunt unii din cei ce aii fost împottivitori la stăpânirea moșiei şi
s'aii hotărît ca Mitropolia să stăpânâscă moşia cu tâto dreptăţile ce se cuvine
stăpânului moșiei, din care dreptăţi fiind una și vendarea de pâne, aii rînduit
a so face alişveriş pe sâma sfintei mitropolii, iar coi ce vor voi a lucra brutărie si morgă să se învoâscă cu sfânta mitropolio și n'aii primivo acei jălui“tori, dicând că n'aii venit si se aşede şi să se tocmâscă cu Mitropolia, ca să
facă obiceiii noii, ci ati cerut ca ori să aibă slobodenic, sati să li se plătâscă
acareturilo şi casele şi so vor muta întraltă parte; la care gice Logofeţia că
-după hotărirea domnescăco Vaii făcut cu Divan, Mitropolia fiind stăpână pe
tâto dreptăţile ce se ctivine unui stăpân de moșie şi după obiceiul pământului
i după pravilniceasca condică având - dreptate, găsesce cu cale, ca ori să se aşede
cu mitropolia a lua. slobogenie de u ținea brutăriă, saii să,so poprescă.
"1816
de

nu

vor

18.
Noembre
fi

având

Prin

lăcuitorii

întărirea
vro-un

ce dă Măria

sa I6n

aședământ

deosebit

în

Vodă

scris

Caragea,

de

că

la sfânta

de acolea
Mitropolie pentru a face ast-fel de alișverişură şi de nu se vor aședa,
înainte să fie popriți cu totul, fiind acest folos numai al stăpânului moșiei.
"Deci

dintraceste

judecăți

văJându-se că numai

pentru

81. de Gmeni cari

tâto
luaseră sinet în vremea rSposătului Domn “Mavroghene să fie apăraţi de
prin
și
precum
diijdiile, să vândă şi vin şi rachiii, acela îndată saii aneresit
iar de sineturile
hotărire a domnâscă se coprindo că sii luat de lu mânile lor,
acestor j ăluitori niri o pomenire nu se vede, dar în urma judecăților Diranucă şi ci
lui domnesc lu Anaforaua ce ati fiicut Logofeţia pentru brutari arătând
şi toţi
iei
mitropol
moșia
ia
să
ati fost unii din. cet co aii fost împotrivitori ca
judecata
primit
n'aii
'aceea
de ui,
de obşte s'aii îndatorat la pravila pământul
cu cuvânt de obiceiii, nevăpâne
lucrozo
să
ie
sloboden
du
cererea lor a le
ci "i-ai îndatorat șă
qendu-se atunci așeămenturile, căci nu sunt „pomenite,
<
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cerute cele mai vechi abia încep
cu

anii 1810. .

mârgăsă se așede cu mitropolia și la întărirea-domnâscă ce dă la aceeași Anafora hotăresce, că de nu vor avea vre-un deosebit aşedământ în scris de la
sfânta mitropolie. saii nu vor face așegământ noii, să fie popriţi ; iar pentru

provlima

ce dice vehilul

mitropoliei, că nu sar fi păzit aceste

așediimânturi

cerândui-se dovadă, r&spuuse că dovadă pâte găsi pentru doi ani dinaintea
răsvrătirei, iar. mai dinainte nu scie; am cerut şi noi de la jiluitori acele
aședământuri şi le vădum întocmai precum sunt arătate în Anaforaua Dumn6- ,

lui fratelui vel Logofăt, a cărora coprindere mai pe larg cu numele lor so tre-

cură în perilipsis mai jos, din care so văqu că nu sunt numai do la mitropolitul Ignatie, ci pe trei Gmeni se vădu aşedământul mai vechiii cin vremea
„prea sfinţici sale proin mitropolitul Dositeiii și diseră că mai sunt și la alţii
asemenea şi de colo dinainte și do colo din urmă. Drept aceea Anaforaua
.
acesta a Dumnâlui fratelui, vel Logofăt fiind 'cu bună orînduială și următore
praviloi, asemenea și cum să se urmeze, adecă până când va aduce alte
sinetură sfânta mitropolie ca să anorisească aşeământurilo ce se află în scris
la
mânile lăcuitorilor, iar cci-l-alți toţi de obşte să fio supuși la dreptăţilo
stăpâ„Bului moșiei după pravila pământului. 1822, Maiii 10.
|

Mihalache

Manu,

Constantin Negre, Grigorie Domanitis.

Sinelurile ce ai tergoveții ot Gherghița

sud" Ilfov.

1810 unio 19. Sinet iscălit do Nicodim protosingheiul Mitropoliei, adeverit

în dos de răposatul

biv vel Logofăt

Ioan Comiănânul,

ce cra ispravnie, la -mâna

lui Mogârdici Arm6nul i Voicu Băcanul-i Negoiţă Băcanul,

dându-li-se voie a

vinde rachiu ia prăvăliile lor, dar să primâscă fieş-care pe” an
câte 5 vedre
rachiii de al mitropolioi, ori de drojdii, sai de tescovină, vara
pe taleri Bu bani
90 și banii

săi

neţiindu-se

de aședământ

dea

la mitrupolie

și ci. să'şi

vondă

ori

ce ruchiii

să nu fio volnici a vinde rachiii.

vor

vrea, jur”

|

"1810, Iulie 24. Sinet iscălit do. Anatolie iconomul, eu pecetea “sfintei
mi-

„tropolii, adeverit cu iscălitura
“"poliei, la mâna

lui Niţul

sîn

mitropolitului Ignat'e şi trecut în condica mitroDodul

pentru

băcănia

cu magazia

ei să dea

po

au la iconomia, mitropoliei câte taleri 5 şi să vânqăşi.
câte 5vodre rachiii pe
tot anul de al moşiei prost, de tescovină, saii de drojdiă,
sati de pruno și -să!l.
plătescă vadra pe taleri 4 şi parale 20 socotiadu-se şi
păzînd așeqământul să'şi
stăpânâscă binaua cu pace ol şi copiii lui, iar când
va xămânca rimășiță să'şi,
rădico lemnele -binaloi și să mârgă unde va şei, sati
când va vindo la altul să
deado scire Mitropoliei,
Ă
i
1510 Iulie 24, Sinet. asemenea la, mâna lui Ioniţă al Zmâdei pentru bă-
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Ţărani, Clacă, Ţigani, Sârbi. In 1821 şi 18922 nicio schimbare în situaţiunea ţăranului nu aflăm. La Maiii 31 anul 1822, după reclama-

de sătenii din Dărăşteni către Ahmet-Paşa, acesta aă

țiunea: adresată
poruncă

către

boerii

otcârmuitori
Hagi

ai ţărei:

Ahmet: Pașa.

Dumnâvâstră booriler Otcârmuitori ai ţărei, poruncim ca. jăluitorii. să fie
următori după pravila pămâatului, însă claca de 12 dile să o facă în lucru iar
nu în bani, cum şi pentru carul do lemne, să dea iar nu bani, asemenea și o
qi cu plugul să facă, dându-li-se și islazură care le-ati avut pentru vitele lor și
“cu acest chip să urmaţi odihnind po jăluitori a nu se mai jilui,—1822 Maiit 31.
Cod.

XCVI,

“

_

pag. 980.

Otâârmuirea Valahiei comunică porunca acesta a Paşei în termenii
-

următori :

7

N

|

V.

şi. celă

cănia cu magazia ci cu chirie talori 5 pe an şi cu coprindere ca
.
“
|
”
_
din susul acestuia.
1810

24. Sinot

Iulio

asemenea

la tâte. la mâna

Dinului

.
bicănia cu magazia ci, cu talori 5 pe an.
lui Dumitrache
mâna
la
tâte
intru
Sinet
21.
Iulio
4810

lalt

pentru

Băcanul

a
sîn Ivan pentru

-

băctinia cu magazia că.

Voicu
1810 Iulie 24. Sinet asemenea întru tote lu mâna lui I6o sin
!
”
ME
N
a
pentru băcănia cu magazia ci.
mido
t
adeveri
ci,
mitropoli
pecetoa
cu
ie
1810 Iulie 24. Sinotul lui. Anatol
Dogaru pentru
tropolitu!, trecut în condica mitropoliei, dat la mâna lui Potre
co face
brutăria
și
an,
băcănia și brutăria ce aro a da cuchirie câte taleri 5 pe
şi de
cinci
a da chiric câto taleri 500, însă de bună voie cu magazia că taleri

bratirio taler 5 şi să voâdă și D vedrede rachiii prost pe

an “do al moşiei

copiii lui.
socotindu-su vadra pe taleri 4 bani 60; să stăpântscă el şi
mitro1810 Iulie 24. Sinetul lui Anatolie iconomul mitropoliei cu pecetea
i, cel
Mogrâdic
lui
mâna
iar.la
condică
in
de” mitropolitul, trecut
polioi, adeverit
10 pe
taleri
câte
chirie
cu
aro
ce
numit și dintâiii pentru băcănia i brutăria
nui
să
sa
casa
pentru
iar
alte,
an, însă de băciinie taleri 5 şi tot asemenea cele-l
a
|
Me
-_
mai câra. deosebită clacă..

Numele
Ioniţă
Nicolae

celor ce dic că îi sciii eu sinetură ca ale lor, caro nu se află aici:

l e şi brutărie,
cu -rachieri
măcelaru
sîn

Sandul

cu

brutarie,

tot asemenea.

i
Nicolas Mazâlu cu' prăvălia și magazia tot așa.
aşa.
tot
și
brutărie
Dimitrio Bărbioru însă copiii lui, cu
Stroe Postelnicelul, cu prăvălio, tot aşa.
,

,

tot asemenea.

o
—

!
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De

UBECIILĂ

la Otcâvnruieă

Valahiei.

După porunca Luminăţiei sale -Paşei ce împotrivă se arată,
cum aii să urmeze jăluitorti cu plata clăcei în -lueru iar nu în
bani, cum și lemnelo
'să Je
--dea în natură și diua plugului
'să o facă, şi islazurile care din vechime ati avut

să li 'se dea, qicom și noi ca după porunca

se facă nrmare.—
Bi

1822, Iunie 1.

Liuminățică sale Pașa, întocmai. să

_

în

La

ocasiunea

altei reclamaţiuni

lăşoeni, Malu _Spart,
nastirea

Crivina

a unor

şi Țigănia din

Mihaiti-Vodă,

Care ţăranii

N

săteni

din

Vlaşca

in proces cu

Baă-

mo-

Otcârmauirea Valahiei dă o altă holărire
prin.
sunt obligaţi a face cele 19 dile de clacă
şi pentru trecut

a le plăti.acele dile'in bani câte un taler pe di.))

Un
PN

Ogrăzeni,

alt proces'a- urmat între lăcuitorii din
O
|
|
_1) De la Olcârmuirea Valahiei

|
satul Gherghiţa-Un|

Ascultându-se de către Otcârmuire acestă
Anaforă a judecății depertainen= .
tului de opt de prigonirca ce aii lăcuit
orii din cinei sate: Ogrozonii, Băliişoenii
Malu Spart, Crivina şi Țigănia ot sud
Vlașca cu cuviosul egumen al AMonăstirei
Mihai Vodă; chir. Dionisie, pentru pricin
a clăcei care cer dea nu o face la AL6-:
_năstire după orinduiala pravilei pamân
tului, ci după cum da mai înaint
; asupra
e
cărora praviii, de vreme
lăcuitori, că ai vre un

ce prin judecata departamentului
n'aii dovodit aceşti
așslământ în scris mat din nainte
de la monastire,

nu putem isterisi mănastirea de dreptul
ei, numai după multele strigări care
sunt obicinuiţă de le'fac tot-dauna;: ci
Anatorania acâstă a depertamentului fiind
întocmită după orinduiala pravilei,
o întărim spre ași avea orinduiala
ei, iur
cuvântul de păsuială, ca să vespunqă adeturile pământului cu Sreși-care îudeletnicire, acâsta fiind musaadea a judecății,
poruncim şi noi ca aşa să se urmeze,
adecăsă o dea pe jumătate în soroc
de două luni, iar ceea-l-altă jumătate
pesto
alte două
de nu

luni, iar giua de plug și car de lemne
ati să]

va „avea stăpânul moșiei. de

dea în natură, iar claca

lucru ca să le dea să lucreze, să
plătescă uceie

12 dile ale clăcii, ce le. orînduesco pravil
a, diua po

taleri unul dupe musaadâua
judecății ce li se face printr'acâstă
Anatora, la sorocul acela'co se arată,
iar cele- l-alte dijmu
ri ale nioșiei, aii să le respunqă
după

pravila pământului, care sunt:
îndatoraţi lăcuitorii țării de obște,
iar nu numai ei și de so vor
mai” îndrăsn
asupra stăpânirei prin jălbi cu
acest fel--de nedrepte cereri, să
scie
că nu vor
fi ascultaţi.—1822, Martie
11,

Grigorie
..

7

Ghica,

Cod. t0mia ai

Pra

Sa

.

Barhu
1,

.

azi

|

o

.

N

Viicărescu, Mihalache dlanu, Const
antin Negriea.
A

i
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!
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cu

Mitropolia

pentru

clacă, care

|

se reduce
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la 6 dile prin învo-.

ială şi acele 6 dile.să fie întrebuințate la casă. !)
1) La prigonirea ce ai avut lăcuitorii din satul Gherghița Ungureni cu ispravnicii sfintei mitropolii-pentru claca i dijma moșiei, din luminată porunca Mărieă sale lui Vodă orînduindu se dumnlui Clucerul Ioan Comăneanul Ispravnic ot
sud Ilfov şi viind în fața locului cu mumbașir edecliii d-lui Gligore II Ciubueciii,
după cercetarea ce s'aii “făcut, unde fiind și eii faţă, orînduit vechil din partra
sfintei mitropolii, aii căutat ei cu rugăciune ca pentru acele 6 dile ce sunt legaţi
a clăcui pe vară să li se împărțescă,adecă două dile să lucreze cu c6sa, două
dile să lucreze la strinsul fânului şi două ile să lucreze ori la vie în deal,
“socotindu-se numai qiua co va lucra iar nu și ducerea și venireă, oră la alt lucru
al casei, unde va'avea trebuinţă vara, iar nu tâmna saii iarna ; aşijderea și pentru
dijma fânului făcându'și copiţile de o potrivă, să aibă a da din B-copiţi una
care cerere alor primindu-se de către mitropolie prin mine, li se dă acestă adeverinţă spre sciință, iar când nu se vor ţinea nici de acest aşeqământ de acum»
atunci să aibă Sfinta mitropolie a'i apuca și cu mumbaşir să împlincscă tâte aceste
6 qile numai la c6să după aşoţământul lor cel vechiii, iar de la cele-l-a!te semănături şi avaeturi să aibă a şi ie urma făr'de împotrivire. Deci spre sciința
acestui aşedământ care s'aii întărit şi cu iscălitura Dumnâlui Clucerului Ispravnic se dă la mâna lor spre urmaro întocmai.

Nicodim protosinghelul Mitropoliei Sud Ilfov.
Cod. 10t, fila 121.

Faţă aflându-se înaintea nâstră amândouă părţile, după cercetarea co li s'aii
acest aşediimânt de înivoire ce aii făcut între dânșii cu sfinta mitropoliei
ut,
fi
primit fiind, pentru a li se păzi întocmai nestrămutat s'aii întărit zapisul și
cu

a nâstră

Jin

|

.

a.

iscălitură.

|

Comăndnul.
De la

Otcârmuirea

Valahiei

|

-

o
.
După cererea co prin jalbă ati făcut lăeuitorii Ungureni; atât birnicii pi
“mântului cât -şi str: ăini, ca să li se adeveroze copie după așegământul lor co ii
cu sfinta mitropolie, căci cel adevărat din vechitură so află slab şi cam rnpt, fiindcă după hotărîrea Oteârmuirei ce s'aii dat a se păzi aşedământurilo lor ce sunt
făcute înaintea pravilei, care şi pravila le întăresce a se păzi fiind unulşi acesta
şi fiind
S'aii cotit astă copio cu cel adevărat zapis, ce -se află în mânile lor
întocmai ?! am” adeverit cu iscăliturile, ca să'şi aibă credința şi paza. — - 1822
Iulie 6.

Mihalache Dasiu vel Logefet Romanitis.

Răducanu

Serdar.
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Un proces interesant 3 armat în 1892 intre Stolnicul
Fotino şi
| locuitorii din satul Şotânga (Dâmboviţa). Aceşti
lăcuitori moşneni şi-ail
fost vindut moşia, şi aii primit să-intre în situaţ
iunea de clacaşi !); ca
atari ei cer sâ'şi abă livedile de lin şi de
pomi rodilori cu dijmă, dar
Y

.

-

i

1) De

la

Otcârmuirea

,

Valahiei.

.

La acestă Anaforă a judecăţei -depertamentulu
i de opt, ner&mâind odihnit
Dumnâlui Stolnici Ioan Fotino, Dumnâlui
vel. Hatman "l-ati înfățișat înaintea
' nâstră ch Negoiţă sîn Ioan i Dinul sin
Badeaxvcchili altor ludo 30 locuitori ot
„Satul Şotânga sud Dâmboviţa, dicând Stolnicul,
că în zapisul răsrumpărării sale
“pentru sfâra de moșie pe stinjeni 478 ce
aii fosta lor şi o vendu-se Cioranului
apoi aii luato Dumnâlui cu protimisis,
nu scrie ca locutorii aceştia să'și aibă şi:
livegile de fân şi de

pomi

roditor. cu dijmii, ci vândarea”

lor ati fost cu totul,
adecă pământul cu liregile: şi cu cele
ce sunt pe moșie; iar locuitorii împot
rivă
răspunseră, că fiind și ei moșneni
cu parte întracâstă sfâră do stinjini
478
dinpreună cu Antiohie i Radulși Stanc
iul, cei ce ai osebitii adeverinţă
de la
” Ioniţă 'Cioranul cu apărare ca să nu
dea dijmă pentru căminurile lor,- dar
oi
“cu vândarea ce aii ficuvo Cioranul
ui prin. osebit zapisul lor, afară din
acea
adeverinţă se cunosc că din moşneni
stuii făcut clăcași și dijmași şi prec
um
toţi clăcașii nu se scot din livedi şi
curături când trece o moșie -de la
un
stăpân la altul, dic că așa nu se cade
a fi scoși și ei din cuprinsurilo lor,
ci
fieș-care cu dijmuri din tste să'și ţie
.livedilo şi locurile, cu tote că şi chiar
într'acea adeverinţă ce o di Cioranul
la acei trei ci sciu că se serie că
să„tenii si'şi urmeze datoria. răspunderei
lor după obiceiulși celor-l-alto moșii
;
după a căruia coprindere pâte a se
da înţelegere fieş-căruia drept judec
ător, că
vândareu lo-aii fost -ca din moșnoni
să fia clăcași și dijmași, care acâst
ă a lor
cerere gic că înţelegându-o și judec
ata Logotoţiei
ot l6t 1818, po care ai întă-"
rit'o şi Domnia sa Ioan Vodă Caragea, că
cu drept cuvânt o fac, li s'a dat și
hotărire la mâni poruncitre citre
dumnâlor Ispravnicii judeţului, ca
despre
o. parte fânul şi rodul livegilor să
se puc la mână stroină și Sto'nicul
Fotin
o.
de nu va fi următor
»

zapisului ce aii dat ci Ciorânului să aibă
ași primi banii
și dumnâlui Stolnicul Fotino nu numai
că nu aii-dat supunere la acâstă domncscă poruncă, ci împotrivă le-ai luat curii
turile și pometurile şi lo ati dat altora în bani, asup

ra cărora arătări făcând şi noi chibzuir
ea dreptăţii; am cerut
de la stolnicu Fotino zapisul vândărei
acostor stânjini 478, ca săi, vedom cuprinderea și dise că nu'l are, fiind pus aman
et la un sciut obraz, corând a avea
și de la noi.sorocul ce i Sai dat de
către judecata depertamentului ca în
vreme

de qile 830 sil aducă, .

Deci cât pentru

soarul

zapisului

primită

fiindu-ne

şi notă cererea Stol- .

,
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cumperătorul refuză, dicend că ei ai vindut tot pămentul şi nu vrea
să-i recunoscă de săteni clăcaşi. Judecata este veche, de sub Ion
Vodă

Caragea.

Fotino

e obligat să lase bieţilor deposedaţi curăturile şi
pometurile, lucru “lă care dânsul nu se supune, dar la 30 Iunie
1899 Otcârmuirea dă, drept [ăranilor să cosescă curăturile, iar finul să
rămână în deposit până la terminarea procesului,
Locaitorii

din

sutul

Căinenii

plaiul Loviştei

se jăluesc

prin. mijloce de silnicie şi' de inşelăciuni fostul Domn
ati luaţ, mâşia,
scâsă

în

vindare

dreptul de
irea

pe numele
şi aii

Dâmnei

sale Eultosina.

cumpărato

Teodosie

Paşei, că

Alecu Suţu lo-

Acum

Vrana.

moşia

este

Locuitorii

cer

protimisis şi acest drept li este recunoscut de Olâremu-

Valahiei?)

SR

e

i

nicului i stai dat sorodul cel cerut, jar pentru venitul livogilor.: să so faci ur:
mare de către dumnelor Ispravnicii judeţului precum judecata departamentului

o. găsesce
cu cale, iar pentru curăturile de fân care se vor doveli. iarăși prin .
ceregtarea dumnâlor Ispravnicilor, că aii fost drepte ale lor, poruncim ca să și
le cosâscă locuitorii ca un lucru dat şi hotărit și prin poruncă domnâscă şi să stea fânul depoziton până va aduce Stolnicul Fotino zapisul și atunci vor
da- locuitorii dijmă și va lua fânul colă-l-alt în trebuinţa vitelor lor. 1822,
Iunie 30.
Mihalache Afanu, Constantin Negrea, Scarlat Griidișteanu.
i)

De

la. Oicârmuivecă

Valahiei către chir

'Peodosie

Vrana.

Lăcuitorit ot satul Câineni ot plaiul Loviştei dintracel judeţ, prin jalba
ce ati dat către Măria Sa Pașa, arată mijloce de silnicii și de înşelăciuni pentru
| vândarea

Suţul
că

moșiilor

la Măria Sa Domna

Efrosiua a răposatului Domn Alecu Vodă

și satul coprinsul

şi că prin zapisul lor n'ar fi dat

te-a!

cumpărător

ivit Dumnlta

lui, âl

doilea arată

şi că le oi și vatra satului ce nu este vândută

cerând protimisis, şi de Măria Sa Pașa ni se poruncesce, ca cercetând jalba și
chibzuind plângerea lor să'și afle “cuviinci6sa îndestulare şi să îndreptaţi a nu
so mai jălui, a cărora jalbă ascultînd-o, cât pentru cele I-alto provlime nu putem
să punem temeiii până nu se va vedea zapisul lor și alte doveqi, iar pentru
portimisis co cer la cumpăriătârea Dumitale având cuvânt, iată se trămise și
jalba lor spre pliroforie ; ci dar scriem -Dumitale, oră să odihneșci pe
jăluitori cu ori co mijloc vei sei, sai să. vii ori” însuşi saii vechil plirecsusios
însăşi

cu tâto-sineturile, săţi. rindueşci a veni, să vă judecaţi, de care ori cum să
avem răspuns al dumitale. 1822 Martie 8.
:
Pope
- Grigorie Ghica, Bar Du Văcărescu, IMihalache Manu, Constanlin Negre.
Cod

96 pag 221.
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Egumenul

Mănastirei

URECHIĂ

Di
e

Cotroceni

reduce

claca

la $ dile

pentru lăcauitorii din satele Budiştenii şi Bulbucata din
Muscel 1)
Am
văqut în volumele din urmă la ce ocasiuni
s'au colonisat
Sarbi şi Bulgari prin judeţele dunărene ale ț&re
i rumânesci. Acu Sera. |

s6hieral turcesc hotărăsce, ca să
se întârcă peste Dunăre asemenea
colonişti. Acâstă ho'ărire nu pute
a să convină boierimei, care perd
ea

venitul. de la lăcuitori aceştia de prin sate
le lor. De acea Otcârmuirea
se gră
besce a reclama în 9 August 1892
revocarea
următor :
:
a

ordinului, in modul -

Cu prea plecatul nostra arzmagzar
facem arătare Inălţizer tale, că după
ne-ai venit -de la Ispravnicii
unor judeţe, ni-se face cunoscut
că cu prea înaltă porunca MărieY tale
se ridică din satele județelor familii
întregi de Serbi și se trec
însciinţărilce
e

peste Dunăre, care acele familii
so află cu lăcuința
aici în -pământul țărei de câto 30
și 40 de ani, unele încă şi mai
de mult, și
"cu acâstă ridicare s'aii dat în adev
ăr o mare turburare și spaimă tutur
or lăcui, torilor, liţinda-so, spaima mai în
tot: coprinsul ţăroi, nefiind la putin
ţa Ski

2

1) De la Otcârmuirea

Valahiei,

i

La acâstă alăturată Anatora a judecăţei
depertamentului de opt, nerămâind
„odihniţi lăcuitorii din satul Budişteni
și Bulbucata din. sud Muscel, Dumnâlui,
vel Hatman al Divanului i aă
înfățişat înaintea n6stră cu însuși
cuviosnl ecsarh'

al sfintei mănăstiri Cotroceni. chir
Procopie, cerând ca, să nu fie siliţi
a face mai
mult de cât 8 qilo clacă pă an
și

când nn va avea de lucru să-i
plătâscă diua
po parale 20, iar de “carul de
lemne și de, plug să fie ertaţi,
aflându-se Gmeni
Scăpătaţi, iar ccsarhul împotrivă
le-ati răspuns,
'saadea din cele ce sunt orinduite şi canonisitețîn că de a lo face ușurare şi mupravilă
â da.un lăenitor stăpânului
moșiei nu se împotrivesce, dar însă
să “mârgă către sineși cu rugăciune,
jar să |
nu 71 tragă prin Divanuri şi judecăţi;
asupra cărora provlimi li sai dat
lăcui„.. torilor să înţel6gă, că : Otcârmuirea
și Luminaţia sa Paşa nu numai
că nu strică
Bravila şi obiceiul Pământului, ci încă
mai vârtos lg intăresce, pe cari îi-hotărîm
şi "i osândim, ca întocmai după
acâsti anafora a judecăţei
- să fie următori, atât
pentru obiceiul pravilei, cât și
pentru răspunderea celor în
naturii să le dea cu
repaos, pentru căci ai pătimit
şi ei în rezvzătirea anului trecut,
care acâsta să
"0 cunbscă ca un har Și musaadea
de la judecată şi numai acum
pentru destoinicele
cuvinte ce die Dumnâlot "boerii
judecători, jar nu. pentru tot-dcuna,
pravila are ași avea întru tâto
fiind-că
și cu toți. fără oscbire puterea
și
urmarea
1822, Iulie 3.
sa.
|
ii
Ne
ie
Mihalache. Alanu, Constantin
Negrea. Scarlat Grădișt nu,
Cod. 101,

ala 117 ș,
ț

i

o

.
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a o astâmpăra aflându-se lăcuitoră îngrijaţi. Noi proa plecatole Mării tale slugi
avându-te pe Inălţimea ta ca un doritor părinte și al nostru și al patriei n6stre
şi sciind

că

acestă

ţâră, chelerul

prea

puternicei şi. hrănitârei

nâstre împărăţii,

este încredinţată sub umbrirea -și. adăpostirea Inălţimoi tale, de unde se aștâptă
totă mântuirea şi buna stare credineidselor raele, după neapărata datorie alergăm,
cu

totă

îndrăzneala

la multa milostivire

a Toilţimei

ferbinte ne! rugăm, să no răverși şi acum

tale

şi

cu genuche

plecate

fireasca milostivire,: iconomisindu-se

de: către înalta înţelepciunea Măriei Tale potolirea. ridicărei familielor sîrbi, ca
văgend tot norodul să se bucure dobândindu'şi mângiierea şi astâmpirarea lor
cu, liniste de vreme ce toți supuşii prea puternicei împărăţii, după Dumnegeii
a
numai la mila Măriei Tale avem tâtă nădejdea.— 1822, „August 9.
BăConstantin
Bacoviţă,
Dumitrașcu
Gherasim Buzti, Baibu Văcărescu,
estor»
Ne
Grădisteanu,
Scarlat
lăceanu, Mihalache “Manu, Iordache Golescu,
Scarlat Mihăilescu, Mihăiţă Pilipescu. (cu peceţă
„Cod.

la

93 pag.

374.

.

N

Țiganii continuă a avea. s6ria cunoscută. Tiganii aurari reclamată
Paşa că sunt forte asupriţi şi jăfuiţi: de zapcii armăşeşe”, Din or-

la 18 Iunie 1822, se serie lui vel-Armaş:

dinul Paşei

către

de

Suit trimis

fiind că acâsti jalbă a ţiganilor aurari

sol: Armâşo,

Dumnâta

Cinstite

--

sa Paşa

Luminaţia

“

Valahiei.

De la Otcârmuirea

;

ni

şi cu poruncă, ca regroşit să-i odihniţi

mai
a nu se mai jilui, căci pentru acest. fel de pricini și alte multe jălbi s'aii
se
dar
odihni,
se
a
Dumnâta
la
Otcârmuire
de
dat do alți ţigani şi s'aii trămis
că nici

o îndroptare

la Armăşie

să nu-li

vede

nu

făcut

li Sati

supărări, de

ai cercat

ci împotrivă

scriem
aceca, atât din porunca Luminăţiei sale Pașei, cât și din partea Otcârmuirei
saii
ce
Vistieriei
Dumitale, ca nu numai supărare peste întocmitul catastih al
dat

mișeșci aducându-i
fel de
înapoi

so facă jăluitorilor aurari, ci încă

aici și cercetându-i

și pe acei zapcii ar-

dovedi într'acest

Dumndta, de se vor

a întâree
urmări, nu numai să se lipsescă din slujbă, ci încă să-i puneţi
pildu
spre
pedepsâscă
şi
se
si
şi
și coca ce vor fi luat răi cu catahrisis

Cod.

96,

pag.

-

E

a
şi altora. — 1822 Iunie 18.
Constantin Negre, Romanitis.. |
258,

CAP. XVI.
*

Tera

După

ce

ramânâscă

am

“starea justiţiei, a
„:

breslelor.

sub

v&dut,

N

sub

lui Grigore

Caimacamia.

intemeiaţi

“finanțelor,

administraţiunea

a

pe

edilităţei,

Ghica

documente

Vodă.

inedite, care era

a „comerţului,

turco-română,

industriei

până la numirea

şi

lui Gr.

390.
“

A,

UREGHIĂ

Ghica Vodă, in acest capitol aducem documente iarăşi inedite asupra
administraţiunii în tâte direcţiunele, a țărei rumânesci, de la înființa-

|

rea

Căimăcămiei

noului

Domn: până

la sosirea

lui în Bucuresci.

“Amintim că, după
revoluţiunea lui Tudor (6ra fu adrăinistrată
precum veEdurăm, de Boerii Otcârmuitori, sub preşedinţa unui Paşă.

Acestora succedă aşa disa' «Oteârmuirea

Valahiei». Vineri la 7 Iulie,

1822, Otcârmuirea primi veste de noua Domnie a lui Gr. Ghica, prin
anume firman al Porţei în cuprinderea următâre:
Tălmăcivea

prea înaltului firman ce ai, venit pentru

domnia Jlătiei sale prea

„ Imălţatuluă nostru Domn Grigorie Dimitrie Ghica Voevod.

1822, Iulie '7.' |

Lauda a n6mului Mesiei, cei ce vă aflaţi în memlechetul Valahiei boeri
ai Divanului, sporâscăse supunerea vâstră. Ajungând ac6stă împăriitâscă şi înaltă
„poruncă, sciut fie vonă, că izgonindu-se acum cu mijlocul cel cuviincios cele de
“mai nainte pricinuit acatastasii și răscâle în două ale nâstre do baştină împărătesci locuri Valahia și Moldavia, cu ajutorul lui Duninedeii s'aii deșertat și s'aii
curăţit aceste două provinţii de. scârnavele, stârvuză ale apostaţilor, ca să se întorcă_liniştirea și repaosul la nevinovatele raele; sositaii rîndul; ca să se orînduiască și să se put Domn; dar fiind-că cei din câta grecilor mai nainte Domni,
deosebit că aii fost cot. înteiii îndemnători și stăpâni ai revoluţiei și încă îndrăzneţi de nelegiuiri și de viclenii, în urmă aii îndrăznit de aii făcut o mulțime
de zulumuri, şi cu dosirea lor alocurea ati arătat cu adevărat necredinţa lor, dar
boerii pământeni, slugele mele tot-d'eauna privea a rămânea în puntul raghitiulut
şi al supunerei, din cari unii în trecutele dile viind la împărătoscul nostru pământ, încă mai mult aii arătat cea netăgăduită credinţă şi a nevinovăţirii lor.
“Do aceea numai și numai spre crescerea odihneyşi a statorniciei lăeuitorilor
sărmarnii raele, fost'aii_împărătâsea - n6stră voință a se orîndui şi.a se alege
Domn dintracestă pământeni, după cum și mai "nainte. ati fost, și ast- fel acum
s'aii dăruit cu îndostulare şi s'aii. orindait din bogatele mili împărătesci Domn
al memlechetului Valahiei Grigorie Ghica, (al căruia sfârşit să fie cu bine) întărirea celor mai întâiii din n6mul Mesiei caunul ce este din cei cu ipolipsis în

cum urmeză, plecând

- de aici este'să vie la Silistra spre ași pune în orinduialăi ecpaiaua sa, şi până
co va ajunge la locul săi ca să se pue în bună orinduială și Otcârmuirea numită
țOră şi ca să se ocrotâscă sermana raia și cu multă chipuri să 'și arte faptele
neinvinovăţirei și a sadacatului, s'aii orinduit și S'aii aședat Caimacami domnesci
din

cei ce

sunt boeri pământeni,

veniţi

cu d&nsul

în

“Țarigrad, întărirea n6mu-

lui Mesiei Banul Barbu Văcărescu 'și Aga Mihăiţă Filipescu (a cărora supunere
sporâscă-se) și până ce va sosi numiții Caimacami. în Bucurescă, -deopotrivă ză
vă sirguiţi spre căutarea şi îndreptare ea celor: trebuinci6so slujbo şi maslabaturi
ÎN

N

,

;

y

oraș boeri pământeni. Deci fiind-că numitul Domn, după

_

|
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a

ale momlechetului. Acâsta chiar prin tacrir s'aii cerut de câtre numitul Domn, ca
să se scrie înaltă împărătescă poruncă către voi, de aceea și s'uă fiicut împă:
rătesc firman al meii, ca să lucraţi şi să vă purtaţi după cum s'aii dis și într'adins S'aii scris şi s'ai trămis acestă împărătâscă înaltă poruncă. Deci până
va sosi arilea cei din. partea Domnului orinduiţi Caimacami,. să vă siliţi şi să
vă sirguiţi într'o unire, spre a căuta şi a îndrepta cu credință cele de trebuințiă
slujbe după obiceiul ce este şi sii săvîrşiţi cea mai trebuinci6să slujbă a ocrotiroi. săracilor şi a neputinciâselor raele, şi să puneţi în bună orinduială maslahatur;le memiechetului, sirguindu-vă pentru odihna şi repaosul săracilor și ocrotirea

acâsta s'aii suris

și jatori, pentru

nedreeptăți

de

or

acest

impăriitese

-

Şi

va ajunge să vă purtaţi după cum'vi

înalt fiiman, prin care poruncim, ca cum

„Sati dis, şi să lucraţi după netăgăduitele semne ale supunerei acestui în scris. împărătesc înalt fiviman ce cere după datoriv supunera şi-cu totul să vă depărtaţi de cele împotrivă, așa să înţolegeți Şi. la sfintele nâstre secmno să, fiți

o

supuși. Stati seris lu stârşitul lanci Soval în anul 1937.
98,

Cod.

îi
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In aceeaşi qi “de 7 Iulie Roierii diâ iiuntea țărei se-constiluesc |
a

Căimăcămie

în

Pârtă arzmagzarul
La pre

ţ&rei rumânesci şi în asemenea

calitate trămit la -

următor :

striilucitul

prag al prea: puternicei

şi uriinitârei

ndstre

Impără-

ţii, noi supușii şi credincidsele raele ale niemlechetului Valahiei cu genunchele
. plecate

arătăm,

că

astă: A

lu

7

ale

următârei

luni

Iulie, am

primit

*rednica de

închinăciune sfintă “împărătescă poruncă v estituire, cum că bine-voind milostivnici împărătescă - râvnă din bogatele sale îndariări, ni S'aii orinduit Domn şi
Dimitre Ghica.
oblăduitor ţărgi dintre pănentenit noştrii, Măria Sa Grigorie
Voevod, de care pentru acestă bună alegere și suntem cu toţii mulţămiţă şi
înaltul Dumnedeii

prea

către

rugători

penru

tăria și nebiruita

statornicie' a preu .

“puternicului Dovlet, « o ţinea şi a o păzi în vecă. nestrămntată și pururea
groasnică şi înfricoșatii asupra vrăjmaș: “lor sti, ca sub umbra şi acoperământul
aripilor sale, unde aii potrecut moșii” și strămoșii noştri în “liniste, cum şi noi

şi

să polrecem

asum,

până

tot neamul: nostru, încinşi

de aci înainte, noi și

tot-d'auna cu briul credinţei, după netăggăduita nostră datorie, de, care și nu
„ lipsim a arăta către înaltul Devlet, că vom fi cu toti silinţa şi osârdia la slujhole

trebile

şi

ţărei,

mai sus numitul
— 1822, Iulie 7.
„Cod.

93,

pag.

co

din

Domnul

împârătescă

poruncă

se

ni

vor

da -asupră

de

cătro

şi făr de cusur.
-

nostru, «săveCrşindu- le tote la vreme
.

36.

Caimacamii se grăbesc a scrie şi noului Domnitor la aceeaşi dată
de-7 lalie, manifestându- Şi „bucuria că dintre păme nteni a. lost ales

„noul
-

- Blovia

Rein it

|

„e

Domn.
de

PA Ureche

.

ia

7

|

Ă

To,

XIII,

— 24

.

ă
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Tnălţate și prea-milostive

Done.

Astă-qi la-7 ale următâroi. luni Iulie, am primit. vrednica de închinăciune
“ îpă ătâsca- poruncă a. prea milostivului nostru Împărat, vestitore cum că din
. “bogatele sale îndurără,: milostivindu-se asupra ndstră aii orinduit po Măria 'Pa
Domn și- obliduitor patriei. Măriei. 'Talo şi a nostră Valahiei, pentru care nu
„puţină bucurie am-luat cu toţii de obște de acâstă vestire mai scumpă şi mai

„veselitâre decât tâte. vestirile, sceiind pe Miiria 'Ta împodobit cu tote darurile
„cele bune, adică bine. credincios, şi temător de Dumnegeu, pentru căci
ati luminat bun “gândul prea. milostivului nostru Impărat. de aii făcut acâstă
maro

„pomană cu noi și-cu tâtă ţâra, xinduind pe' Măria “Ta Domn, rugându-ne ferbinte lui Dumnegeii și pentru prea .puternica împărăție a 0 ţinea
în veci ne„strămutată şi nebiruită asupra vrăjmașilor săi, mulțimindu'i
pentra înţelepțâsca

ulogore, ce aii ficut rinduind pe. Măria Ha Domn, mai vertosla acosti
Yremo,

când din

multele

"la cea mai

nevoi ce âii pătimit: ţera de- la vrăjmașii apostaţi aii ajuns

prostii stare și sărăcie, în cât este vrednici

do jale și de căinţă la

„tot* milosul „om, şi. nădiijduim făr'de. îndoialii că prin înţelâpta
Mărici Tale
. - oblăduire și ajutorinţă se va întrema şi: 'Şi va veni în starea
oi cea bună, după
„căldurâsa râvnă ce_scim .că ai Măria Ta spre faceri 'de
.bine și spre iubirea.de
" bmenă, ca un bun :și vrednic de laudă patriot și pirinte
al patrici, şi așteptăm
“cu

mare - bucurie

şi

veselie

buni

venirea

Mărici

Tale

în

luminatul

scaun

al

“ Domnioi spre mângâierea tuturor de obşte. Către acestea um: înțeles
şi colo-!alte ce ni se .poruncesc
de către Inălţimea ta și îndată lo-am și pus în lucrare,
trămițend numai decât luminata carte a Măriei “ale
ca sau seris prea sfinţiei
„Sale părintele Mitropolitul i cătro. sfinţia lor
părinţii Iipiscopi și către dumnâ-

-

lor boerii: co-se află încă la Braşov și. făcând publicaţii
de

bună vestire a

fericite

Domnici Miivioi. 'Palo în tată era, cum şi trâba ţiroi
imbrăţişând-o
vu t6tă silința până vor sosi și dumnțlor Boerii
cei orinduiţi

li "Țarigrad, adică - Dumnâiui” biv. vel Spătarul

-

de Măria 'Ta de

Scarlat Mihălescu și Dumnâlui .

biv- vel Mihăiţă Filipescu, cari ni se. arată
ci sunt porniţi de a veni,ca îm-pteună cu dumnâlor să căutiim tote, maslahaturi
le _ţărei fiir'do cusur după -vo- înța prea puternicei Impărăţii şi după.
luminată “porunca Măriei Tale, trămisestămşi arzoiagzar
do mulțămire citra prea. puternicul nosiru
Impărat, care şi
priminda-se de. către Măria Ta, se. va da
- unde -se cuvine, iar luminaţii anii
„Măriei "Tale

să fie mulți şi fericiţi, — 1892, Iulie 7,

Cod. 98pat 336,
_

.

-

|
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-
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Și Vizirului . Mehmed-Sed.
a. |.
ă
lim- Pașa Silis
tra: Vale
să, seriii N Poierii (tai.
iacami, mulțămind de:numinvea
lui Ge: Ghica...
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Citre prea înaltul și prea puternicul mare Vizir, Mehmet Selim Paşa Silis„tra Valesă, aducem prea plecată: închinăciune până la pământ, sărutând urmele
prea: luminatelor JMăriei Tale picidre..,.. | ”

"Cu

7

.

.

a.

prea plecatul'
nostru arzmagzar

.

.

...

arătiim milostivirei Inălţimei tale, că

astăţi la 7- ale acestei următore luni Iulie, am primit-cu Dumnblui Tutarasă
împărătesc firman .vestitor nouă; cum că prea: puternica împărăție aii. răvărsat
milă asupra ndstră şi asupra ticălosei țări, de ne-aii orinduit Domn dintre pămentenii noștri, bun patriot și împodobit cu multe daruri destoinice, pe Măria
"Sa Grigorie Dimitrie Ghica Voevod, de. care nu suntem vrednici după cuvi“înţă .a arăta

mulţămirea

co avem

cu

toţii de

obște “pentru acâsță .mare

facere

"-de bine şi. nemărginită milostivire, co ni S'ait hărăzit,. decât înălţând mâni. şi
„glas do „rugăciune către a tot. puternicul Dumnegeii, no rngăm ferbinte să pă„ziască

în, veci nestrămutat slava şi mărirea

prea

puternicei Impărăţii,

cum

şi

„po. Iniilţimea . ta să te apere de ori ce împotrivire. și să te ţie
cu tot fericitul
“bine, întocmui după „pohta inimeă,- atât, aici în lumea acâsta, cât'și în vâcul
viitor să te aşede. în veșnicile desfătiiri ale raiului, pentru. multul ajutor co am
ci ăi făcut Inălţimeă . ta nout Și ticălOsei ţină

la multe păsuri şi nevoi, cum şi acum la hăriizirea Domniei cu bună alegere
„lo obraz destoinie și împodobit .cu- vrednice haruri şi buniităţă, de care fiicând
prea. plecate răspunsuri atât cătro milostivul Devlet cât şi către Miiria sa Vodă,
„lo trămiserăm iarăși eu Dumuâlui. Tatarasi, Ja Iniilţimea., tu spre a se trimite la
Pa
"Pavigzrad. —1822, Julie 7. :
Cod.

ti

pase

357.

-

ar

te

cunoscut „do. multe. ori în fapte

”

După cum afost indemnaţi de (ir. Ghica, Caimacamil. scriu ime-diat Mitropolitalui, Episcopilor şi Boierilor adăpostiţi la Draşoy, tră
miţondu- -le copie după firmanul primit. )
i

1 Noi Oaimacăaniii jrei rumăneșci.

Astă- Ji Vineri Tulio. 7 ne-aii sosit. mujdsţiu. “do ta Parigrad
bucurie,

că prea “puternica n6stră

cum

Impărăţie,

după

cu wostiră de

ncadormita îngrijire ce

"ai avut şi pentru. ţera: Valahiei u s6 pune în orinduiala cea bună. care aii
avut şi a so îndropta cele rii urmate, sai milostivit de ne-ati rînduit Domn
"= dintre piimântoni. pe Măria sa. Grigorie Ghica, (Domnul Dumnodeii să Tăţeseă
pe prea puternicul.

şi să întărâscă

am

nostru

Impărat), cu care

să publicarisiţi

luat, ci prosfinţi a ta'cu dumnâvâstră

la

nu puţină

toţi

bucuria

ca să se bu-

.ale
cute împreună, și între alte . porunci prin firmanuri. şi 'osebite porunci
Mitropo„părinte.
ta:
sfinţia
prea
către
Miărici sale ne-ai venit şi acestă carte.

-

boeri. co vă. aflaţi în, o
lite i către sfinția lor Episcopik şi către. dumaălor fraţii
N
:
Tulio 7.
1892
—
ins om, 0 tră imiișeriim.
curto cu

care

„Braşov

Cod, 98,
”

pag,
.

într'ad

.
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,

-

!
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„Aşi impune

mai

V. A. URECIIĂ.

sus

aduse

vedem

aşa

dar, că Gr.

Ghica

pentru

domnia,boierilor din ţârăa cerut, că însăşi Pârta
'să comu- |.

nice la Bucuresci scirea numirei sale de
Domn

şi numirea

Caimacamilor

s&i Banu Barbu Văcărescu, Spătarul: Mihălesc
u şi €lucerul Mihăiţă
Filipescu, iar pentru Craiova, Ghica numi Căim
acam pe Vornicul AI,

“Nănciulescu

dându-i

ad-latus

pe

Matache

Persiceanu,

Pitar.

A «loua carte către boerii- din Braşov trămițendu
-se şi copia firmanului.
i
Noi Caimacamii ţrei rumdmnesci
Alaltăeri

când

am

primit

. vestirea de Domnie nouă, iar mai vertos
patriot
„al nostru pământân împodobit cu multe bunătăţi,
iubitor de dreptate şi cu rârnă
- Și obiceiuri

bune, cu durer

e dă inimă asupra patrioţilor, demare. bucuri
e ce am
luat griibindu-ne într'acel îninut ca să vestiin şi dumne
vâstrii acestă bucurie îndată,
cu lipcan intr'a

dins am însciințat trămiţând și luminatii
cartea Miiriei sale co ne-aii
Măria ta, i către sfinţia vostră Episcopi și
către dumnes6stră fraţi boieri
tălmăcind prea înaltul firman împărătesc
co no-aii venit pentru acesta
mai multă bucurie. se trămite şi copia
tălmiicirei firmanului, care ci-,
despre o parte înălțând mâni şi glas
a
do rugăc
iune către a tot puternicul şi milostivul Dumn edeii pentru întăr
irea nebiruitei stăpânii a prea pu-.ternicei nâstre Imp6răţii asupra Vrăjm
aşilor” săi Şi pentru scumpă senătateu,
vicța prea înălțatului “nostru Domn, care:
din pronie Dumnegeiască s'aii luminat

„venit către
- iat în urmă
iată pentru
- tindu-se și

prea puternicul de ne-aii hiirăzit acest fel
de Domn plin de tâte faptele bune
şi .bunătiiți, a îndrepta într” acâsta: vreme şi
pe tica!osa ţâră care se atlă în ticăloșie dintr'acestă

resvrătire ce aii fost; iar: despre" alta-primi
nd copia prea înnălţatulai tirman care într'adins se trimise
şi încredinţându-vă de milestivirea
“lui Dumnedeii şi îngrijirea prea puternicul
ui nostru Impărat care nu ne âii lăsat
la desăverșită prăpăidenie, slăvind pre
Dumnedeisă nu „vE zăboriţi,ci să vă
sătiț şi fir'de

frică să veniţi făr'de văbavă la dorita patria nâstră

, ca să îmbră_țișem cu toţii bunele intocmiri de aşega
re și de îndreptarea ticălâsei țerei nâstre
invrednicindu-ne a avea şi 'dorit răspu
nsul prea sfințiilor vâstre și al Dumn
ţvâstră” de
venire.—1822, Talie 10.

Mihalache
„+

—
;

Col,

S9, pag.

Manu,

Scarlat

359,

a

Grădistinu,
ÎN

|

Crigorie
a

Pană, Vovnicul

Noi

Aezanlru

Acenciulescu.

Căimăcamii ferei rumânesci

>. Dumnâvostră boerilor Ispravnici ot sud...
., facem

7

”

1) 17 porunei la 17 jucieţe de vestirea
Domniei nouă, ian la Craiova
sait alăogat că. este Caimacasn
orinduit-de Măria sa
.

|

“a

|

Pomanitis. -

dumnâvâstrăin scire,
"că astă-qi Vineri Iuiie -7 ne-ai
i sosit veste de mare bucurie,
cum că prea: puternica arostră Impărăţie, după ne-a
dormita îngrijire”co aii avnt şi pentr
u ţâra
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era rămâne 'sub Ocârmuirea Vechilului Mitropoliei, a lui Mihalache Manu, vel Logofăt,a lui Scarlat Grădişteanu, şi a lui homanilis
până la 21 Iulie:când sosesc din Constantinopole Caimacamii rinduiţi.

„De

o cam

de sosirea

dată Căimăcămia

aşa cum

boerilor Caimacami, vestesce

putea fi organizată inainte
ţărei: «porunca şi voinţa Mă-

“ Valahiei a. se pune în orinduiala cea .bunii cure aii avut și u se îndrepta tote
cele răi urmate,.s'aii milostivit de ne-aii orinduit Domn dintre _piimânteni pe
Măria sa Grigorie Ghica (Domnul "Dumnegeii să, lăţescă, să înmulţâscă, să întărâscă prea puternicul nostru împărat) şi deosebit pe lângi alte prea înalte
porunci ce ne-ati venit pentru acţsta, ne insciinţeză şi Măria sa prea lnălțatul
nostru “Domn, că aii orinduit şi Caimacami pe Dumndlui Banul Barbu Văcărescu;
şi pe Dumnslui Spăturul Mihălescu și pe Dumnslui Clucerul Mihăiţă Filipescu
a veni mai nainte, ci dar acâstă veste de mare bucurie îndată ce am primit'o
nu lipsim a o face cunoscuti şi Dumnâvâstri, ca să o publicuiţi şi aci în judeţ,
săi v6 bucuraţi cu toţii și până va sosi Dumnâlor Caimacamii, Dumâvostrii aveţi
a păzi orinduelile şi. poruncile ce sunt date și cele ce se vor mai da da către
noi, pe lângă acâsta vă însciințăm, că porunca şi voința Miăriei sale_ prea Inultului nostru Domn este, ca să fie feriţi ticăloşii lăicuitori,de oră ce nedreptăţ și jafuri. De aceea şi noi vă poruiicim
că acâsta mai cu deosebire cu luare aminte:
și cu neadormită privigliere să îngrijiţi cu tot dinadinsul a v păzi, căci la ori-ce
cusur se va întâmpla Dumnevostră areţi a fi răspundători; și de primire să
avem insciinţare. — 1822 Iulie 7.
.
| God. 26,

pam. 296,

|

1322 Iulie 7. Sraii făcut publicaţiila tote judeţele, adică și peste Olt pentru
vestireu Domniei nouă și la Craiova s'aii făcut că este Qaimacam rinduit de Măria
sa Vodă

Dumnâlui

Vormeu

condica de porunci
După aceeași
tindu-li-se Domnia
Vornicu Alexindru
Din Porunca
Cruioveă,

Pitaru!

Matache

Dumnslui
>

>

biv
>

>

9,

paz.

48.

care

carți

suii

trecut

în

Prisiceanu.

sa

Vi odă Divaniţi

la Craiova.

vel logofătul Dumitrache. Bibescu,
Constantin Brăiloiii.
>"

Clucerul Dincă Brăiloiii,

>

oa
Cod,

Nenciulescu,

or intuit de Măria

Boerii ce sai

.

Alexandru

la o. 190...
.
cuprindere s'uii scris şi boerilore Divaniţi de la Craiova vesși că este Caimacam rinduit de Măria sa Vodă Dumnelui
Nencinlescu, cu osebită car e i Miăziei sale către Dumnlor.
“Măriei sale lui Vodă s'aii dat lângă Dumnelui Caimacamul

>
,

loan

Gănescu,
.

.

N

-

-
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„riei Sale, prea inălțatului'nostru

Domn este ca să [ie feriţi ticăloşii

locuitori de ori-ce nedreptăţi şi jafuri.»

„Ca să“pâtă veni la Bucuresci şcire în 7/19 Iulie
despre: Domnia

cea nouă, urmeză că numirea lui Gr. Ghica ca
Domn să se [i făcut
incă înainte de finea lunei lui. Iunie st. vechiii.
In adevăr notele di-

plomutice din Constantinopele confirmă, acestă
dată pentru numirea
lui Gr. Ghica. Von Miltitz scria regelui Prusiei
, din Constantinopole
- la 43/23 lunie, că Banul Gr. Ghica va fi
numit Domn al Valahiei. )
Von

căm

Miltitz: nu prea era

în curentul

după data firmanului de nămire

data de 21 Iunie 1892, 3
S'ar

putea

însă

:

sprijini

afacerei

dacă-este

să jude-

a lui Gr, Ghica, care acesta pârtă

aie

că este

exaclă

data

[irmanului

cu

altă
notăa Porţei către Ambasadorul englez,
prin carei vestesce că a renunțat de a numi Domni greci in principate
Şi că a dat domniile acestor

ISri lui Ioniţă Sturga şi Gr. Ghica, 9:

„Acâstă notă comunicată
3/17 Iulie 1892, adici puţine

|

de sigur și altor puteri, este cu dala de
dile după emiterea. lirmanuilui către Gr.

Ghica. Grija în care era Porta ca'nu cum-va
numirea de Norâni cre-!
Ştini pămînteni
in principate să nu causeze vre-o mişcare

in Constân"tinopole, unde populaţiunea se aştepta
cu totul la alt-ceva, a făcut ca
Divanului să ţină lucrul in cât-va secret
şi să nu fie vestit puterilor de
cât

când deja lucrul era fapt

1)

Vodă
2) Vegi

indeplinit.

Din

acest punct de vedere

Longa II pag. 649.

Iorga II pag.

647.

-

Sa

5) eu. Vu qne par la porsâv6rance de la nation
grecquo: comme. tout le
monde sait, dans une râvolte

ouverte ot dans. leur. perversite, les
individus do
cette nation, qui pont „pas .m6me
pris part ă la revolte, no sont nulleme
nt_
propreset nu. m6ritent en uucuno
maniăre, -suivant los- principes des
gouvernoments, d'occuper

encore des postes,

nommor d'entre les boiards natits de

la sublime

pratiquait dans Pancien temps,
savoir: - Ioran (Jean) Stourdza hogothcti,

Moldavie ct Ligori
Valachie».. +

(Gregoire)

vient d'6lire ct de

boiard

nutif

E
do: Moldavie,

prince de

Ghika Bana, hoiard 'natif de Valachie
, princo do
|

„Vedi lorgu II pag. 650—654
7

Porte

Moldavio et de Valachie, commo cela
se”

.

|

7
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se explică şŞi hotărir ea. Porţei.de a nu da investitura noilor Domni în
i
Constantinopole, ci numai la Silistra. 1)
„Indată ce Caimacamii sosesc în Bucuresci, chiar a. doua di. ei

“adres6ză

la judeţe următorea

carte dechisă : :
.

-

Li Cărţi la tute județele de veatirea Caimacanilor ; de alte porunci şi
nizamuri după ce ai venit Caimacanii la Iulie 21.
Avi "Caimacanii țărei rumânesck.

Dumpsvdstrii Ispravnicilor ot sud... sănătate vă poftim; fiind-că mitostivul
Dumnedeii aii luminat pe prea puternicul nostru Impărat, (a căruia stăpânire
Dumnedeii să o înmulţescă şi să o ţie in veti) de ne-aii hărăzit “Domn dintre pământoni, după cum vi sai mai vestit şi mai înainte pe. Măria sa Grigorie Dimitrio Ghica Voevod, iubitor de dreptate, patriot adevărat, milostiv şi împodobit cu
t6te darurile cele bune, (Domnul Dumnerleii să "1 ţie cu stiniitate, întreg, cu viaţă
indelungat la strămoșesc, scaunul JMăriei sale) și pesto puţine dile săl şi dobândim aici în înaltul scaun, iar pe noi Caimacamii ne-ati trimis înainte și
- astă-gi Iunie 21. am sosit aici în Bucuresci, ca împreună cu dumndlor cei-l-alţi
frați bosri co. so află aici să îmbrăţişăm trebile ţăroi,a se căuta cu t6tă droptatea ; ci dar -după povătuirea ce am luat "chiar do la Măria sa prea Inălţatul
nostru Domn. prin

şi în scris, seriom

cuvînt

atât, dumnâvăstrii

cât şi tuturor

|

“parte bisericâscă iboorâscă și Jăcuitorilor ce vă aflaţi intr'acest judeţ, ca cu toţii
“de obşte să arătați glasuri de rugăciune ciitre milostivul Dumnedeii pentru întărirea:prea

puternicei

nostre

Impărăţii

viaţa -prea puterni-

şi pentru scumpă

cului nostru Domn, carele după bună cugetare ce are vi să îndrepteze 't6te cele .
- râii urmate şi ticăloșii: '"Jăcuitori: să simtă şi să vagă în faptă părintescă”şi |
domntscă milostivire cu ușurință de greutăţile co ai avut, îndemnându-se fieș. .
care

lucru

do

ași căpui

și de hruna” lor. cun

și cei risipiţi

să vie li lăcașurile

lor, fiind încredintaţi că vor avea odihnă şi repaos și toţi cai năpăstuiți își
vor. giisi îndestularea dreptiţei. lor, insă până a sosi Măria sa în luminat scaun, - dăpă poruncă ce avem îi incredinţiim noi po teii de „obşte, că pentru ori-ce

Iorga. IL paz.

1) Vei
darea

b&7.

In nota către Ministrul englez, Porta explică

numai. la Silistra almitrelea : „«Ietiquotte ăă obsortor vis-ă-vis

învostiturei

des hospodars. dans cette râsidence impâriale. exige un nombreux
grandes.

coremonies: et

que,

de

îs

Pautre,

venus

sont

cortege atde

ici ă la legere,

.

si l'on

ainsi mettaot .
voulait .observer lo câremonial il. se pusserait - quelque temps,
de deux mih6s
accompagn
hospodars,
les
partir
fera
on
“10 câr&monial do cât6,.
im-Pacha, E
ed-S€l
Mehemm
ce
mandars, directement pour Silistrie. Lă Son Exellon
leur nomira
:publie
,
da Danube
- gouverneur gânâr al de cette ville ct des rives
>
fera.
s%
.reste
. revctir a „de ls robe d'honneur, ct-toutelo
„
_

.

.

Ne

nation et los

”

-

-
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>
“nedreptăţi şi jafuri avem să'i arătăm
şi pre cât ne va fi putinţa săi îndes“tulăm cu ocrotire și ușurință, iar după ce va veni Măria sa- vor vedea în faptă
„cele desăvârşite bunătăţi ce din firâsca milostivir» le are, care acestă veste de
bucurie şi a nâstri sosire cu porunca Măriei sale cea plină de milostivire să
o publicuiţi la toţi-lăcuitorii de obște prin tote satele, pe lângă care să șciţi
că cei străini aii că se depărteze și să fie pămînteni în slujbele şi maslahaturile ţirei, fiind acestă şi voinţa prea puternicului nostru Impărat şi porunca.
prea Inălțatului nostru Domn, pentru care și dumnâvâstră ca nisce patrioțiși
dregători ce -vă aflaţi cu judaţul. acesta, încredinţat în grumazul dumnevâsiră

din prea înalta poruncă, vă, scriem să vă luaţi întregi

- dumnâvâstră

să căutaţi

fir'de

pregetare

măsurile şi nu

neadormită

tote

trebile

numai

și pricinile

jăcuitorilor- ce vor avea unii cu alţii, fărde ai prelungi cu cuvintde depărtare

că nu aveţi vreme astă-qi și mâne, să vE& lipsâscă cugetul despre 'enteres, că
acea obște 'și întunecă dreptatea, şi nu numui pe înşivă să vă feriţi de lene
vire, de luare nedrâptă și de hatâr, ci și pe zăpeii dumacvostră săi înfrânați:
cu mare strășnicie a nu face jafuri și năpăstuiri lăcuitorilor, prin Sate, să fiți
cu ochii, deschişi şi cu readormită privighere şi pentru alții ori ce slujbaşi se
află în judeţ a nu face cât de puţin_ jafuri și nedreptăţi licuitorilor; cică pe.

unii ce “aceia hotărire: neschimbată axe Măria sa a'1 pedepsi

cu trgul

şi cu

ocna, încă și până la viaţă, nefăcând osebirela ipocimene,
iar pe dregătorii Is-

prarnici. într'al cărora judeţ

se vor face acestea

şi nu vor zătieni relele urmări,

să nu.socotâscă că dâră aii să se indreptoze că n'aii greșit, fiind-că şi pedopsa

lor este hotărită de “Măria sa,
se șterge din catalogul bocrilor și a nu se mai
învrednici în tâtă viața sa în chirernisclă ; şi de primire că ați puso in faptă

să avem răpuns.— 1822 Iulis 21.
a
- Barbu “Văcărescu, Dumitrașco hacoviţă, Mihalache
—liștinu,

Nestor Logofet,

Cod.

96 pag,

“Cam în

3ua,

Mihălescu;

Mihaiii

N

_ Cinstiţi sfinţilor

la: sosirea

boerilor

Not Caimacumii ferei rumaâneşci.
vâstre

Gră- -

-

către cei de la Craiova

|

|
Scarlat

Filipescu. .

acesta-şi cuprindere este Şi cartea -adresată

1) Carte

Ă

Scarlat

anu,

Oltenilor !)

CGaimacuni.

Arhimandriți, Egumeri, Protopopi şi la tâtă tawma

bisericescă i dumnârâstră fraţilor- boieri Caimacanii și dumvâvâstră
boierilor,
- boerinași i neguţători și tâtă obștea ce vă aflaţi lucuinţa în orașul Craiovei...
sit-

pătate v& poftim. Facem dumnâvâsiră scire că milostivul Dumnegeii
ai luminat
pe prea puternicul nostru Impărat (a căruia stăpânire Dumneg
ei să o inmul„ţâscă, să o lăţiasciă şi să o ţie în veci) de ne-aii hărăzit Domn
dintre pământeni,
după cum vi s'aii vestit şi mai nainte pe Măria Sa
Grigorie Dumitru Ghica
Vosrod, iubitor de dreptate, patriot adevărat, milostiv
şi impodobit cu tâte darurile
“
:

-

ISTORIA ROMÂNILOI

Nota dominantă

399 -

din aceste -acle este hotărirea

luată: -usă sciți

că cei străini
maslahaturile
părat

ati să se depărteze şi să fie pământeni în slujbele şi în
țării, fiind acesta şi voinţa prea puternicului nostru Imporunca prea puternicului nostru Domn». Al doilea punct

şi

celu bune, Domnul Dumnedeii să'l ţie cu sănătate întreg, cu viață îndelungată.
la strămoșescul scaunul Măriei Sule şi peste puţine qile săil şi dobândim aici
în luminat

scaun. lar pe noi Caimacamii ne-ati trămis înainte

şi astă-qi

Iulie 21

am sosit aici în Bucuresci, ca împreună cu dumndlor cei- l-alți “frați boeri ce
se află aici, să îrnbrăţișim trebile ţărei a se căuta cu tâtă dreptatea; ri dar după
povățuirea ce am luat chiar do la MăriaSa prea Inălţatul nostru Domn prin
graiii și în scris, scriem sfiinţiilor vâstre şi dumntvâstri ca cu toți de obşte
să înalțaţi glasuri de rugiiciuni către milostivul Dumnedeii pentru întărirea prea
puternicei n6stre îmosrăţii şi pentru scumpă viaţa prea Inălţatului nostru Domn,

carele după bună cugetare ce aro ca să îndrepteze tâte cele rii urmate şi ticăloșii lăcuitori să”simţă și s'o vadăîn faptă părintâscă și doinnâscă milostivire
cu ușurință de droptăţile ce aii avut, îndemnându-se fieş care u'și căpui de lucrul
și de hrana lor, cum și cei risipiţi să vie la lăcașul lor, fiind încredințaţi că vor
avoa

odihnă și repaos

însă până
noi

şi toți” cei năpăstuiţi.

își vor găsi îndestularea dreptăţilor,

a sosi Măria Sa în luminat scaun, după porunca-ce avem, încredinţiim

pe- toţi

de

obște, că pentru ori ce nedreptăţi

și jafuri avem

săi

arităm și |

pre cât ne va fi putință săi îndestulăm cu ocrotire și uşurinţă, iar după ce va.
veni “Măria Sa vor vedea în faptă cele desăverșite. bunătăţi ce din firâsca- milostivire le are, cure acâstă veste de bucurie și a nostră sosire cu porunca Miăriei
Sale cea plină de milostivire, stringendu-se toţi câţi se vor întâmpla să .li so
citâscă în aud, precum și în politie, să orinduiţi. a se citi ca înţelegându-o toți
sii se bucure, pe lângă care să sciți că cei streini aii să se depărteze și si fie

pămenteni în slujbele și în maslahalurile țirei, fiind accsta şi voința prea pu-

terniculut nostru Imperat şi; porunca prea puternicului nostru, Domn, pentru care
şi dumnâvâstră

frați” boeri. Caimacami, ca nisce patrioţi şi dregători

ce vă aflați

cu îngrijirea acelor 5 judeţe, din. prea înaltă poruncă:scriem dumnâvâstră, ci
tăr'de pregetare neadormită să căutaţi tâte trebile şi pricinile ce vor avea unii
Cu alţii, fărde ai depărta cu prelungire că nu aveți vreme, și. nu numai dumnovâstră să vă feriţi de hatâr și să păziţi dreptatea cu scumpătate. ci şi cele-l-alte,
i la zapeii şi alţi slujbaşi ce se; află aici. în Craiova să le daţi nizam și săi înfrânaţi cu strășnicio după coprinderea osebitelor porunci ale nâstre ce se. trămiseră prin dumnâvâstră a se da la Isptavnicaturile. dintr'aseste5 judeţe ; şi de
primire, că s'aii pus în faptă să avem răspunsul dumnâvâstră.”-- 1322 Iulie 21.
Barbu Văcărescu, Dumitrașcu Racoviţă, Mihalache Manu, Sca: lat Grădişteanu, Nestor Logofit, Scarlat „Mihălescu, Mihăiţă Pilipeseu.
98,

Cod.
INI

paţ.

e

-

p

|

|

302.

|

.

_

„990

„VA. URECIIĂ

"urmărit de, cum am dice agi, noua eră, este
ca funcţionarii să se ferescă de hatir şi judecătorii
să păzescă dreptatea”
cu scumpătate.
|
Inlăturarea Grecilor de la: tron Şi din slujb
ele statului, ce o ceruse

Tudor, este,

deci,

in programul

nouei: domnii.

Ce

dificultăţi

nu

se vor opune relizărei, acestui program!
.
o
|
Dar nu numai Grecii jăfuiseră tera, pe «ticăl
oşii locuitori»,,
de
acea Gr. Ghica, insărcinase pe Caimacamii
trămişi la Ducuresci să anunţe ţărei incetarea tristei stări de
lucruri de până acum, curimarea

jafurilor Şi a deprădărilor indatinate
.
s6ză următârea carte deschisă:
.

In acest
a

sens

Caimacamii

adre-

Publicaţiile ce s'a făcut la tote județele
i ta Caimacamul Craiovei
a
penirn a lipsi jafurile și să se părăsc
scti.
|
„Act Caimacamii ferii rumânescă,
o
Dumn6v6 străboerilor Ispravnică ot sud...
săniitate vă poftim. Fiind-că Măria
sa prea Inălţatul nostru Domn după
firâsca bunătate co are voesce mai cu-ose
- Dire a se precurma și a se tăia jaturi
lo și nedreptiiţile, de aceea apururea
prin
„tote luminatele ciirți ce ne trămite
acesta nu lipsesce a ne porunci cu străș
nicie,
„că de nu vom îngriji cu tot dinadins
ul-u se zăticni ori-ce fel do jafuri şi
ne- ..
dreptăţi, cu mustrare ci noi vom fi r&sp
ungători înaintea Măriei Sale, după caro
luminate poru, nci şi. noi scriem dumn
âvostră ca la nisce dregători ai judeţ
.
ului,
însărcinaţi a fi r&spundători pentru
u
ori-ce:se va întâmpla: în judeţ, să
nu vă
patăcă dări sunt “lucrari ase
trece cu vederea, de care: și la'21
ale acestij
luni am mai scris dumnâvestră de.
acâsta; acum dar de izn6vă vă serie
m să vă
desteptaţi simţirile şi să o aveţi acest
a cea dintâiii trâbă mal delicată
decât
tote altele şi p>. lângă a: dumnâvăstră
feriri do nedreptiiţă și jafuri, să privi
-.
Shiaţi cu mare luâre aminte și asupr
a” fapciilor dumnâvâstri i a Zabiţ
ilor, i a |
Vătașilor de plaiii, i a Vameșilor, i a Polc
ovnicilor şi a Căpitanilor și asupra color
cu huzmeturi, să nu facii cât de puţin
jafuri şi nedreptăţi lăcuitorilor cu
luare
mai mult din “ceea ce va fi orînduit
prin porunca stăpânirei, pentru că
pe
lângă
aceia cari vor. face cât de puțin jaf
şi se vor pedepsi stașnic, sii sciți. că
şi:
„înseși dumnâvâstrii asemenea veţi
fi învinoviăţiți și căduţi în osândă și
noi vom
fi dovagii înaintea Miiriei „sale, la
care ca să „Nu. aveţi cuvânt de indr
eptare
la Măria sa prea Inălţatul nostru: Domn
, vă facem cunoscut din vreme
şi de
primire ca

tului acestui

aţi pus în” faptă poruiica, să avem
judeţ „sii

arătați

că

vaii

vonit

răspunsul

nâlui/să urmeze și să păzâscă obice
iul vechiii, făcându!'l
înţel6gă, iar de nn va înțelege cu
grabă si înşciințaţi.—
Barbu Văcărescu, . Dumitraş o Raco
Manu, Conatantin Pilipescu,- Iordache viţă, Constantin
Golescu, Scarlat
Scarlat

Mihălescu, Aihăiţă Pilipescu,
pag. 3

Cod, XCVI

|

:

dumnev6stri şi zabi-

strașnică poruncă,

.

.

ca și dum

cu cuvinte blânde să
1822 Iulie 29,

Bălăcenu, Mihalache

Grădistinu, Nestar,

a

-

-

ISTORIA
Acoslă Carte
iova Nenciulescu

deschisă

e însoţilă

de

931

una către Caimacamul

şi către ce: -l-alţă boeri de acolo cu
Aoj

Ă

ROMÂNILUR.

Caimacanii

de Gra-

următorea adresă: :

ruinănesci.

jăreă

| Cinstiţi dumnârostră frați boeri, i dumncta biv vel VorniceN enciulescule,
Cuimacumule al Craiovei, i dumn6sosteă celor-l-alţi boeri Caimacami, împreună
cu dumnâlui V ornicu, sănătate vă pobhtim de la Dumnedeii să vă dăruiască. Fiind-că .
Măriu sa prea Toilţatul nostru Domn prin tote luminatele porunci ce ne trămite,
apururea ne poruncesce cu mare strişnicie, să lipsâscă cu totul jafurile, nedreptățile, şi pe ticălosii lăcuitoră sii mângâcm și să” ocrotim, supuindu- ne şi pe
înşina noi lu grea răspundere, de: nu vom avea acestă, ingrijire cu tot dinadinsul,
„după caro făcându-se publicaţii în tâte jndeţele cele de la acele 5 judeţe, iati
| prin dumnâvostrii se trimit a se da în judeţe, caro porunci citindu-lo cu înţele-gere, să îngrijiţi a se. pune în faptă şi a se păzi şi acest nizam, sil păziţi dumevostrii şi aci în orașul Craiovei, că precum suntem noi u fi răspundători la Măria,
sa Vodă, așa şi dumnovâstră aveţi a fi când nu veţi avea îngrijire şi silință spre
ziiticnirea a ori co fel do nedreptăți şi jafuri de ciitre ori cine miicar; și de primire, că aţi pus'o în faptă să avom frățesc răspunsul dumnâvâstrii.—1822 Iulie 29.
Barbu Văcărescu, Dumitrache hacoviţă, Coustantin Dălăcenu, AR alache
Aanu, Constantin hilipeseu, Iordache. Golescu, Scarlat Gră'liştinu, Nestor, Sean
lat Aihălescu, Mihăiţă Pilipescu.
Cod.

96, pag.

it.

Dintre cele dintâi Jucrări ale oului guvern al Caimacamilor, până
la sosirea Domnitorului, ai fost cele următâre:
DD Pregătirea. monastirei Văcăresci şi repararea caselor in vedere

| /

cu sosirea a apropiată a Domnitorului!)
7
1) oi

„

Caimacamil țirei rumânescă --

- Cuvi6se Arhimandri te, chir Antimo Comiinene, fiind că trebuinţa urmezi de
a so drege şi a se aduce lu stare bună biserica Văcărescilor, unde osto să doscaleco Xiăria su .prea Inălţatul nostra Doma, după obiceiul vechiii, de aceea seriem euvioşiei. tale, că de și nu oste aici egumenul. monastirei Văcirescă, dar
având şi cuvioşia ta cea netiigăi luitiă datorie, cu un aghiotafitis ce osci, îți poruncim, ca din veniturile numitei - mănastiri Văcărosei, îndată şi făr'de cea mai
nică zăbavă să pui să meremetisâscă şi de va, fi trebuinţă să se și sfinţâscii,
asemânea şi odăilo din casele domnesci să se aducă la stare bună, sii fio curate,
cum.şi curtea Să fic grijită ca să nu so intemple vre un cusur, că sfinția ta. vei
du respuns.— 1822, Iulie 22.
j
“Ifihalache Danu, Scarlat GrăItacoviţă,
Dumitrașcu
Văcărescu,
_“Darbu

* diştenu, Searlat Mihălescu,
Cod,

36, pag. 501,

Te
-

—

939

-.9) Luarea

o

V.

de inăsuri

pentru

73

A.

URICIILĂ-

siguranţa

-

publică 1).—

-

-

1) Aoi Caimacamii ț&rei rumâmnesci.
o
Cinstite dumnâta, frate vel Agă, fiind-că din prici
na cârciu moelor.ce staii
deschise şi nâptea se întîmplă multe gâlce
vuri

şi hatale de ciitre ostaşi, incă şi
înorţi pe alocurea, din pricina aunărilor
ce se fac n6ptea, cu beţie, atât de alţii
cât și de turci, de aceeu ca să se zătienâscă
un rii ca acesta, hotărire s'aii fiicut,
ca tote cârciumele la 12 câsuri sâra să
se închigă, ne primind pe nimeni în
„cârciuma sa-la băutură, nici sii, facă vânda
re, căci ori câre din cârciumari se
va îndrăzni a ţinea cârciuma „deschisi:
mai mult de- la 12 câsuri s6ra, sii scie
că pedepsa lui este orinduită a se trămi
te -lu ocnă; ci dar primind acest pitac
cu pristar si o faci mai întâiii cunoscut
ă hotirireu acesta la toți de obște
în
.

"

4

..

.

semptul Agiei,
gie', apoi

o

a

în urmă

A...“

“

oa

PI

>

Ă

”

“

i

a

să aibi ingrij
ire,e, dând
grijir

porunci celor cuU străji orin"duiți a priveghia şi care cârciumă. va găsi
deschisă, rădicând pe cârciumar, udecii
pe acela care nu va

de

—

păzi hotărirea și va ţinea cărciuma desch
isi sâra dupi trecerea
12 câsuri, să ni-l arăţi cine este anu
me,ca să i se orinduiască și pedepsa:
1822 August. &.

a

Barbu Văcărescu, Dumitrache Pacov
iţă, Constantin
Manu, Scarlat Grădistenu, Nestor,
Scarlat Mihălescu.

o

Dălăcenu, AMihuluche

„lsemenea pitac ăi, făcut și la
Spătărie,
Cod, 96,
pug,

pe

322.

-

-

Noi Caimnacamii

țărei rumânesci.
i
Dumnâvâstră boerilor Ispravnici
ot sud, , „+ facem dumnâvrâ
stră în
scire, că din pronie Dumnegeâsciă
şi din mila prea puternicului nust
ru Impărat,țera nostră nu numai ci ati veni
t Ja starea eă, ci aii dobândit
și alt pronomion
că ne-aii miluit cu Domn dintre
pământeni, precum vă este sciut
, și. fiindcă
acum este și ră'licarea prea pute
rnânelya oștiri împ?rătesci şi sosi
rea
prea Înălfatului nostru Domn, când treb
ue si fim cu privighere, spre
i
nu
se
îndemna
„cei obicinuiți răi la fapte netr
ebnice, ci să se fară străjuire mai
cu osebire într'actsta vreme, până a se pune de
Jlăria sa Domnul nostru la desă
verșită buni
orinduială, de aceea vi poruncim
, cu slujitorii Isprăvnicesei și
alți
slujbaşii
cei. orinduiţi cu pază, să le dați
poruncă a purta ărme; însă cu
chezi
ișii bune
şi Gmeni sciuți şi cunoscuţi iar
la fieş-cine, cărora si li se dea
și udeverinţelo
dumnâvâstră a, fi cunoscuți că
numai aceia sunt sloboţi, iar
alţii sunt popriți
de a purta arme, la care vrem
e de trebuinţiă să aibă slujitor
ii
cu co sta împotrivă celor răi ; şi de primirea
acestii poruncă să avem înscii
nța
re,—1822 Septembre 9.
a
|
Ralu Văcărescu, Dumitraşcu
Racoviţă, Istrate Creţulescu.
Scarlat Griidiștinu, Nestor, Scarlat Mihă
lescu,
|
Cor. 96, pag. 336.
Ă
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o

333

>=.
8) Imbunătăţirea stărei postelniceilor, preoţilor, diaconilor, cari
sunt scutiți de adao (i de lucra, ori plata ei, in prolitul Vătaşilor de
plaiit, Acâstă di contra căreia „reclamară. nemurile şi. mazilii remâne

totuşi s'o dea

aceştia.

„i

”

Not „Caimaca mir ei rumâneşti.

Dumnevostrii boerilur Ispravnică ai judeţului Saac, veţi vedea jalba co ui
„dat, Postelnicoii, nemurile şi mazilii dintr'acest judeţ Saac, prin care arată, -că
sunt supăraţi de vătaşii plaiurilor a plăti dina de lucru ce aro vătaful, ca lăcuitorii

cei

proști

şi că ei n'aii mai plătit altă dată, cerend a. fi apărați ; osebit

mai ic că vătașii de plaiii schimbându-se adesea îi supărăşi pe-ei cu plata
acci ile de lucru „mai do multe ori pe an; ; aşijdorea îi supără vătaşii la slujbe
în loc de plaiaşi și pe plăiaşi îi slobâde luându-le parale, trămițondu-i după
împliniri de. bani şi după alte trebi, care sunt datorii ale plaiașilor ; pentru care
cât pentru

diua

vătafului

de lucru. se giisi în condieile

Divanului Anafora

cu

l6t 1817 liulie 7, prin care cu întărire domnâscă se supune la acâsti dare
nemurile, ioazălit, scutelnicii şi pos! uşaicii, iar tagma boeroască îîn care întră: și
postelniceii nu aii sii se supere, precum şi preoţii i diaconii iarăși nu aii să
se supere

; ci dar

vă

poruncim

ca, după

actstă

orinduială. si „daţi nizam. au se

urma, însă qiuu do lucru esta orinduită a da casnicii. lăcuitoră din plaiii odată
pe an, ori în lucru, saii să o plătâscă cu parale 20, precumîn cărţile ce ai
vătaşii „la mâni se coprinde; să daţi nizam și pentru acâsta ca lăcuitorii: din
plaiit odată pe an să dea acea di şi: -dumnbvâstră să' rînduiți vremea după obi-. i
câiii ce so vu fi urmat când să o dea şi spre a fi sciută lăcuitorilor să o daţi
în scris, îngrijind când se vor schimba vătașii mat nainte de 'vreme să'şi caute.
vătașii oscotelile între ei, iar lăcuitorii să nu se supere mai mult decât o
jumătate de leii pe an, iar pentra Slujbe aii să fie apărați de vătaşi, căci vătaşii
aii să împlinâscă orînduelele” ce vor fi de la Vistierie cu plăiaşii lor, făr'de numai
când va fi vre-o trebuinţă mai mare și 'se va -da poruncă de ln Vistierio la
damnâvâstră- Ispravnicilor cu numire de a drindui și dintr'aceste bresle, atunci

numai
banilor
«later
922,

să ceară'și de la 6%, pre cât va fi trobuinţă și porunca, îar la împlinirea
dăjdiei, saii la datorii, cum şi la alte asen:enea pricini mică; care este
vătafului a le împlini cu plăiaşi, poruneim să nu se supere jăluitorii.
Iulie 23,
Parbu

Văcărescu,

“Filipescu,. Scarlat
|

.

Voi.

Dar

9%, pag.

să

Dumitraşcu

Racoviţă,

Grărdisteanu, Scarlat

Mihalache

Mihălescu, Dhăiţă

Cosiataoutin

Plipeseu.
?

305,

laăm

Manu,

“maj “de 'aprăpe in

stratiunei “Căimăcămiei

lui Grigore

cercetare
Cihiea,,

doenmentele admini

7
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Biserica. Mitropolia este văduvăde chiriareh,
în urma evenimentelor cunoscute. Dionisie Lupul fugind la Bragov afost lăsat vicar pre
protosinghelul Dionisie. Insă la 1 iulie 1992 găsim că Epitrop Mitropoliei pe Mihalache Manu, vel Logofăt. Până la sosirea noului Domn
administrâză apoi ca. vechil de mitropolit arhiereul Penedict Troados!
Grigore Ghica îl va inlocui prin Gerasim de Nuzăii, la finele Octombre .

(6 Octombre

stil noă 1). -:

E

a

a

Din timpul acestei administrațiuăi dăm în note o serie de acte)
=

1)

Harmuzache X pag: 199,.
.

ă

2) Către

Di

„După buiurdizma

Ă

”

Ă

4

Dumnilov. cinstiți loeri Caimacami,

ce” s'a

dat la acestă: aliiturată

„biserica Tabaci, ascultând plângerea

-

. .

jalbii a mahalagiilor 'ot

lor, nu lipsesc de u.'0 face cunoscut, că jă-

luitorii acestia prigoniadu-so în:vremea Otcârmuirei cu un Armaș
[oniă mahalagiiă:
lor, pentru că cerea Armaşu ca să fioel nai maro peste Epitropi
i bisoricei coi
- orînduiţi de cantora sfintei Mitropo'ii; cum și! între mahalaz
ii
pusese
Greşi caro
os
ee
:
„Zizăn
cu. pricină
ii
că piluase Armașu
l

„

Ă

.
maiNI nai
o:nte
porunieă

aa
la mâni
Cad să fie : și

el privitor la urmările Epitropilor, iar după: co s'ait cercetat pricina
la faţa locului:

- de orinduit al-sfintei Mitropolii şi al Divannlui, s'aii făcut carte
'de judecati de

către vechilul sfintei Mitropolii şi d Logofeţie, cuprinqătăre po
larg ca să pstrâcă
toți întru. frăţie şi dragoste şi sil cunâscă pitropii
şi pe densul de: mahalagiii
și Săi facă şi lui cunoscut urmirilo lor, iar cartea
Otcârmiirei ce i so dedesc.

la mânile Armașului s'aii dat în păstrare la cancelaria Divanul
ui, căci Armașul

cu aceea âmbla să facă: multe amostocituri prin alte
mijlâce, iar aceea ce sai făcut în urmă cu tâte căi nu are vre-o altă deosebire,
dar staii poruncit mahalagiilor, ca să o aibă de a putarea în păstrare cu cele-l-ulte odâre ale biseric
ot,
făcând-o

însă cunoscută

mai

întâiii tuturor maha agiilor cum

mahalagii aii venit în două trei-rânuri

“ de judecată *cunoscută 'la cei-l-alți

şi Armașului, apoi

la Logofeţie,. arătând--că făcând cartea

mahalagii şi. Armașului, : eei-l-alți toţi
înţeles'oși ai priniito, iar el! tot colo împotrivă i vorba şi laiudo către o “ati |
ci, mai

vertos oprind și pa preoți. ca să na
* Parimiile, căci el cu altul asemenea
serică ; a cărora arătare pentru pâra
cerceta, pentru _că îmi'este cunoscut
și cu obrăznicie şi nu este îndoiali
.

--

acum ce fac mahalagiiia... ca Si .se

>

.

citeșcă în bisericăla Sărbiitori și Duminici
lui sunt curtozani şi nu pot zăbovi
la bicităniei parimiilor nn este trebuință a so
ipochimenul Armaşului, că este îndirătnie
că o va fi şi dis, precumşi la cererea de

fie
“oa
.
:
rădice dintr
.
cp,
e dânșii,.. săo nu-a“.Lu
ibă amestec
cu privâ

la
la urmările Epitropilor pentru sfânta biserică, căci
nu face nici un ajutor măcar
- dea para bisericei, cerând să deschidă fiirde
vreme şi cutiile bisericet ce sant

Ni
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cuprinde end diverse numiri şi destituiri. de: egumeni; ori - epitropi
' de
monastiri şi biserici şi procesul mahalagiilor de la biserica din Tabaci,
pocetiaite. de cantora sfintei Mitropolii, și pentru bănuiala Armașului ic ma.
halagiii, căi vor da socotela: ori po un-an. întreg, saii pe şase luni, la sfânta |
- Mitropo'io, sati la Logofeţie.
=
:
Acestea dar rămâne şi “la ir dumnâvâstră iotărtre, căci L.ogofoţia şi 1Aitropolia, ce'staii cuvenit aii făcut în scris, din care pe' larg pliroforie. se “va da
dumnâvâstră,— 1822, August 17. -.
_ Mihalache Manu vel Loqofet.
_ Conl.. NCIX, fila 148 -

Noi Caimacamii țirii rumânesci.

|

|

„Citindu:se înaintea n6stră acâstă -anafora a Dumnâlui - fratelui ..biv-vol
- Dvornie Mihalache Manu, epislatul T.ogofeţici țirei de sus, şi după plirotoria ce
ni se dă de vrema ce păritul Ioniţă Armașşul s'aii arătat zizangiii între mahalagii .
"și pricinuitor de zmintolă lu bisericeseile orîndueli, nu este ca cuviință a so mat!
numi și a se mai număra, între Epitropii aceştii Viserică ot. 'TPabaci, de aceea şi,
poruncim,

ca

de acum

ricei și Epitropi
a cărora

ț

înainte

să nu

se mai amestece

cei aleși de către mahalagif-enoriași

mână stii

încredinţat

întru

nimic lu ale biso-.

'ai aceşti biserici întru _

de către dânșii stringerea și păstrarea veniturilor

„hisericei, să porto grija şi pentru cele de trebuinți la biserică, sporind şi în"mulţind lucrurile bisericei, iar când se va dovedi vre-unul din Epitropi cu
“urmări împotriva folosulut bisericel, atunci iarăşi mahalagiii enoriași să! lipsâscă.
din Epitropie şi în locul lui să orinduiascii pe altul col. vor giisi ilestoinie şi
“cu frica lui Dumnedeii — 1922 August 24.
Gherasim
DBuzeii, Barbu Văcărescu, Dumitrașco Panovijiă, Mihalache,
Manu, Scarlat Gritdisteani, Nestor...
o
„Cot,

XCIN,

fila

14

i

,

-

Noi Caimacamii

:

,

.

i

terei pumâneşci. | |

=

.

ai

După sineturile co are la mână jăluitorul protosinghel chir Neofit, Divrunu
“ îl eunâsce desăvârşit egumen chivernisitor sfintei mănăstiri Cozici din sud Vâlcea
şi îndatorat să urmeze săvârşind tâte câte s'aii legat a face şi câte și printr'ucostă jalbă se figăduesce, fără a însărcina mănăstirea cu vre-o datorie nici măcar
de un ban, de care se poftesce și: cinstita Ciimiciimio a Craiovei, cunoscând pe
jăluitorul de egumen al numitei mânăstiri, să-i dea tot cuviinciosul ajutor In
dreptole folosuri şi interesuri al5 mănăstirei, spre a se putea înlesni la săvâre,
-şiroa dătoriilor :sale, până

la- bună .venirea Miriei

Sale

lui

Vodă; poftim

și pe

“Dumndtu frate Arhon vel Liogofete de . ăra de sus, să orinduesci -un Logofăt de Divan vrednie și credincios, să morgă împroună cu egumenul să-l facă cunoscut
„
-
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o

pentru numirea de epitrop la acestă biserică. Este evident, că un guvern

„efemer. ca al Caimacamilor,. nn putea aduce nici o modilicare in bine
in ramura

bisericească.

şi să-l aşede la numita minăstire, şi prin” scumpă cercetare și descoperire de
tâte ale mănăstirei mișcătâre şi nemișcătâre,. făcând catagratie după orînduială
curată «și. adevărată, pânâ la cel mai mic lueru, să aștârnă trei catastișe asemo-

= nca, iscălite do însuși şi de numitul egumen, din care
egumenului,

jar două

să le aducă

aici,

ca să

se

unul să-l lase la mâna

dea unul

la sfinti

Mitropolie

și altul la canţelaria Divanului a sta în păstrare.— 1822, Iulie 29.
| Barhu Văcărescu, Dumitrașco Iacoviţă, Constantin Dălăeinu, Mihalache
Manu, Nestor, Scariat Grăsliștinu, Scarlat Mihiiilescu,. Nae Goleeus-Constaialin
"Negre, Pache Ralet,
Cod. CI,

îla

t32

verso.

|

“CGiitre

Dumnelor

boerit

Caimacanui,

"După bainrdizma ce ni stii dat la jalba Grămăticului. Mihalacho al Luminăţici sale Pașei, prin Zapcin agiesc s'aii= înfățișat. înaintea nostră
cu Serafim:
„arhimandritul,
ce. aii fost şi eelisiarh la Curtea gospad; iar acum se află ședător
în hanul monăstirei sfintului Ghoorghe noii, pâră aducând asupra urhimandritului de ponos, pentru Lucsandra femeeu, ce se află și aceea-iar în numitul
“han, unde într'acest han suntşi patru slujnice ce-ati fost la Măria sa Dâmna
a răposatalui Domn Suţul, că numitul Arhimandrit de eu tâmnă a âmblat. să
seâţă răvaș de drum pentru un epochimen cu familia sa, nearătând pe ipoe-:
*
himen cine este și aii şi catortosit
de ati luat răvaș penira slujnici!e, ucelea, între
„care ati fost și Arhimandritul și mai sus numita femee, pentru caro femee s?aii
arătat
“Gheorghe Boiangit bărbatul eă cu julbă, de te-aii întors de pc drum, din care pricică
_
a cădut Grămiticul la nevoie de era să'şi răpue și vicţa, afară din
pazuba şi cheltui6la ce i Sa pricinuit, cerend indreptare ; s'a întrebat Arhimandritu
ce răspunde ?
şi iso, că acâstă femee fiind fost despărțită de bărbatul săi, Sai
aflat şi doică la.
Măria sa Dâmna şi la peristasis ce stii întîmplat rămâind și ca
cu patru slujnico
iarăși alo „Măriei sa'e Dâmnei năpustite, aci în politie şi Dumnslu
i baș-beşiâză..
le-aii -rinduit:
să șaqă la mănăstirea sfintutului Gheorghe, unda și curioșia sa
s'a aflat, şi ca unul co a fost de caca acelui r&ăposat Domn,
la ceeu-ce aii putut

le ajuta, iar în urmă cuvioșia sa hotitrind a merge la Brașov, la Măria
sa Domnu

şi la Bezdadele, aii vădut din partea aceștii femei cu. slujnicil
e plângerea să nu
le laso uică că se prăpidesc, ci să le ducă la Miiria
sa Dsmna. Aşa dar, cu
Vasile legătorul de cărţi, Sati tocmit să i scâţă. două
răvașe, unul pentru slujnicele

curţii,

între

care

era

și Lucsândra și altul pentu Cuvioșia sa,
cu două
slugi, cărnii să-i dea plată talexi 200 și le-aii
şi pornit înainte, iar a dona «i,
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Merită să atragă atenţiunea lectorului actele următâre din note:
a) Actul din 92 August 1892 relativ la. amestecul causat în po,

unde aştepta să-i aducă și răvașul cuvioşioi sale, după jalba ce ai dat la Măria
sa Pușa, Gheorghe Boiangiu, ce fusese bărbat al nevestei, aii întors pe novastă
și cu slujnicile înapoi. Saii adus înaintea nâstră și Vusilo logător de cărţi, carele
mărturisi că el aii' scos răvașe pentru multe ipochimone ce vrea să mârgă la
Braşov, de

accea

și curiosul Arhimandrit Vaii rugat să-i seâță

doue răvașe, unul

pentru slujnice cu fomeea acâsta şi altul pentru cuvioșia sa şi "i-ati dat taleri
200, din care taleri 150 i-aii dat prin mâna Gramăticului la coi ce avea acestă
epistăsie, iar taleri '50 aii fost ostenâla sa. S'aii întrebat Grâmăticul, să arsto ce
protenţie face ? și rispunse, că de pagubă se lasă a o mai cote, dar "pentru nevoia ce aii pătimit nu pote să suferoa vedea pe Arhimandritul și pe acea fe_ Mee şedând în hanul mănăstirei sfintulut Gheorghe, că măcar de și nu vor:
fi având vre-o stverşire de faptă netrebnică, dar: bănuiala este prea multă şi
“catigoria se înmulţăsce ; de aceea o face cunoscut judecății. Am cercetat pentru
uacâstă femec, de se află despărțită do bărbatul săii saii nu? și pentru căci con-

dicile sfintei Mitropolii lipsesc, de la cuceznicul protopop
protopop
săi încă

Voicu, ce esto vechiii

şi cleric al Mitropolică, ne-am adloverit că este despărțită de bărbatu
din vremea prea sfinţiei sale proin Mitropolitul Nictarie ; am cercetat şi

pontru jalba lui, Gheorgho

Boiangiu, co aii dat'o Măriei sale, Paşei ca să vedem

co i-ai fost, cererea saii ce cere acum ? și nu sii găsit nici jalba lui nici. el
căci acum lipsesce Boiangiul la "Țarigrad; am trămis de am întrebatși pe cu-,
viosul egumen Comănţnul Epitropul mănăstirei sfintului Gheorghe, să. arăte ce
sciinţă are de urmările acestea și mi s'ati adus răspuns, că Arhimandritul şade

într”'Q_€ adae cu alţi 6moni, în Jiniu din fundul monăstirei,

iar femeea uceea seo

într'o odăo deasupra porţei și nu merg unul la altul, nici alt: nimic nu seic. Dec
„ca să lipsescă acest fel de ponosluire şi scandelă rea la obste, găsim cu cale, ca

şi arhimandritul și numita femeo să se depărteze de mănăstire la doosebite 1ocuri, adecă arhimandritu unde se va găsi cu cale de noi arhiereii se va muta
cu şederea, iar femeca undo se va găsi de Dumncvâstră cu cale să so depiirtezo de

care

de

la acâstă mănăstire;

arătăm

şi r&mânb

la mai

bună

chibzuirea

dumnâvâstră,—1822, August 5.
T'roa:los Venedict, Ghevăsin

Buzitiăi, Dhhalache

Alanu vel Logofet,

Pilipescu.
Cod, GI. fila 138,
Către

dumnelor

boerii

După
epistatul

Mihaii,

|
Caimacami,

buiurdizma ce nise dă la acosta jalbă
cclisiarhiei bisericei domnesci şi făcând

-tarea stlnţioi salo este pentru
Btoria Românilor da V. A. Urechiă
,

a Arhiereului Iacov Cerveno,
cercetare, am rădut că ar&-

vinăriciul ce are în sud Ilfov şi Ylașea, în popor
|

Tos. XIII, -= ca
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poru: Bisericei Tabacilor, de un Ioniţă Armaşul, care îşi permite, sub
pretext, că e! e «Curtezan» adecă om ul Curlei şi ca atare nu pâte
rindui“ prin. hris6ve a se luă
tuiala cra

următore

pe s&ma

a sfintei

biserici

sfintelor biserică, din care se ţine
din

Curtea

veche

i simbria

și a cântăreților şi a preoţilor și acum

vede

nu

Arăt dumnâvâstră,

fie lipsită

bisorica

de acost vinăriciii.

că se vinde

chel-

eclisiarhulni

vinăriciul, cerând
că

rinăriciurile

si
din

tătă ţGra s'aii vândut cu milele mănăstireşci făr'de a se face osebiro la vre-una,
încă -ia mila de vinăriciii a mitropoliei
din sud Vlașca care sati vânlut împrel

ună cu venitul moșiei și banii s'aii luat la Vistezie, Sai

a se plăti acea

milă din

Visterie

și așa

vândarea

hotirit de Oteâmuirea

vinăriciului

sati

săvârşit

cu

i
|
|
mile!e mănăstirescă. .
Deci la cerer
a jăluiturului
.
rămâne, ca ori vinăriciul deplin, saii cât so
va «hibzui de către dumnevâstră, să i se dea din Visterie, fiind-că biserica acâsta

într'acest vinăriciii razimă a se chivernisi ; de care atât dumnârostră, și rămâne
precum va lumina Dumnedeii să dăţi ho'ărire. 1822
"2hhalache Manu vel Logofit. .

August Î.
,
=

a

Cod. CI, îla 139 v,

Către: Dumnelor

boerii Caimacami

După buiurdizma co s'aii dat la acestă jalbă a cuviosului Arhimandrit Iosif,
vechil do egumen al mănăstiri Butoiul, din sud Dâmboviţa, am făcut cercetare
şi mă îndestulaiii, că pâritul călugăr, cel 'de aii mers și aii făcut mănăstirea şi
lucrarile eă zapt nu este prin scirea Divanului, procum S'aii orînduit jăluitorul
şi pentru că, când va râmânea lucrul a se lua mănăstirea do la mâna arhimandritului

Iosif

urmâză

a se paradosi

socotâla

de când ati orinduit

Divanul

vechil

de egumen, de ce aii primit și ce aii cheltuit și așa sii se-dea în mâna egunului co se va orindui de stăpânire, care acâsta nu se pote face acum, până
după bună venirea Alărici sale lui Vodă, de acea găsese cu cale ca stăpânirea
“acestei mănăstiri și a lucrurilor că" să o aibă tot jălnitorul Arhimandrit Iosif,
iar acel călugăr să fie numa
privitor, și după bună venirea Măriei sa'e lui
Vodă se va urăta cu cărţile co are aduse de jos, şi atunci cum va hotări Măria
sa

Vodă pentru egumonia aceștei mănăstiri așa
Mihalache Manu, vel Logofit.
Cod.

CI.

fila 153.

|

se

va urma

1822 Septembre 7,

-

Noi

Caimacamii

[rii rumâmnesci.

Ciastite Dumnsta frate. vel Agă Mihăiţă Filiposeule, cu tote că la sfânta
mănasire Zlătari de aici din Bucuresci este rindait nuviosul ărhimandrit Ro-

mano Epitrop şi îngrijitor pentru tâte trebile monastireşci; ca un pământân și
sciut de .oni cinstit și cu bun -ipolipsis, dar fiind-că numitu -lin vârsta bătrâ-
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zăbovi

mult

mându-se

la

Biserică,

să

oblige

preoţi

să

scurteze

1.339
oficiul,

cetirea paremilor.

supri-

neţelor aflându-se şi coprins de neputinţă fiind, nu psto întâmpina la tâte trebile mănaştirei, la care este trebuinţă de grabnică punere în lucrare şi săvârşire și după plirotoria ce am luat nu puţine din veniturile mănastirei batalisindu-se aii zămas. nestrînse, precum şi la meotâcelo co are acâstă mănastire încă
nică până acum nu s'a orînduit epistaţi, ca să îngrijascăi de cele de trebuinţă
şi la acele: caseși să le strîngă veniturile şi pentru ca nu care cumva să se pricinuiască vre-o simţitore pagubă mănastireă, după neadormita îngrijiro ce are
tot-deauna Divanul nu numai pentru cele politicesci adecă, pentru buna petrocere a obştei. lăcuitorilor, ci şi pentru cele bisericeșci, adecă pentru buna stare
i sporirea

și îmbunătăţirea sfintelor

lui Du mnedeii lăcașuri, ce se află într'acâstă

de Dumnedeii păzită ţâră, s'a făcut chibzuire, ca să se orînduiascăși unul din
boeri pământeni Efor asupra acestii mănastiră ; drept aceca şciind pe Dumnâta

boer patriot, împodobit cu darul înţelepciunoi;cinstitor de. colo sfinte şi râvni-

tor cu ferbinţelă pentru tot binele obștiei patrici Dumitale şi a noastră, prin
găsirea cu cale a nâstră a tuturor, hotirim pe Dumnâta ca să to insăreineză cu acestă Eforie a mănastirei Zlătarii şi pliroforindu-te de obiceiurile şi orînduetilo
mănastirei, cum şi de ce acareturi şi venituri are și care din veniturilo ce stati
cuvenit a lua mănastirea pe vremea trecută nu's'a luat şi sunt rămășiță, să dai
Dumnţta apoi cuviinciosul nizam întru tâte, de a se-pune în lucrare cu osîrdie
iş silință, precum se cuvine și a so stringo rămiişița veniturilor mănastirei, orin-”
duindu-se şi epistaţi pe la metâce, cărora să li se dea cuviincidsele porunci și
povăţuiri în-ce chip să urmeze, ca: prin înţeleptele Dumitale mijlâce să cunâscă
acestă sfintă Mropslie folos în faptă, şi nu: numai cele ce sunt acum în ființă
mănastiresci să se io şi să se păstreze în buni stare, ci încă să se și sporâscă
şi să se și alaoge, pre cât va fi prin putință, iar Dumitale să fio spre luudă și
sutletâscă folosinţă. —- 1822 August 29.
i
.
Gherasim Puztă, Barbu
Văcărescu, Dumitrașcu Rucoviţă, JMihalache
Manu, Scarlat Grăâdișteanu, Nestor.
Cod. LRXXXYI

pag, 342.

A

Noi Caimacamii

ţtrei ruminesci

|

Cuvi6so Efimerie,. Chir...... de la mănăstirea sfintei Ecaterine de aici din
Bucuresci i Dumnsta polcovnice Grigorie Basma, co esti mahalagii, fiind-că ogumenul. acestii mănastizi, din prostimea minţoi co aro să portă cu rele urmări
-spre chivernisirea lucrurilor miănăstirei, vă .orinduim pe amândoi epitropi, să
faceţi zapt t6te lucrurile și trebilo mănăstirei, pe care să le chivernisiți cu bună
„

orinduială,

tastih

string6nul

curat de

şi veniturile

a nu

so răpnne

saii a se

risipi și țiind

ca-.

tâte colo co veţi primi și veți lua în zapt, i de veniturile ce

_._

-

Ă
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!

b) Actele relative la îndepărtarea din cuprinsul Curţei Risericei
Sf. George Noi a unui Arhimandrit şi a:unei femei, fostă
servitore a.
se va agonisi, să lo aveţi în păstrare,
“atunci

pentru

precum

se va

pune

acâsta,

1822 ulie- 26.

ale

Măriei saJe lui Vodă și
monăstirei,

so va pune

și

i

- Ai
Manu, Scarlat

Pacoviţii, Aihalache

o

pag. 306,

Noi

|
Cinstite

pentru

|

Barbu Văcăreszu, Dumitrașco
hălescu, Mihaiii Filipescu.
Cod. XCVI

până la venirea

la orinduială

țrei

Caimacamii

Dumncta frate

bi

Tel

rumânrsci,

Vornice

Constantine

Biti pese ule, am

Jua

" însciințare pentru sfinta mănastire Mărginenii, din sud Prahova, că egnmenut
monăstirei, Jipsind de la mânăstire din vremea apostaților și omul ce aii avutlăsat chivernisitor nepurtându-se cu orinduiala ce se cuvine, aii ajuns mănăsl
tirea la prostă stare şi lucrurile ci s'aii prăpătit şi se prăpădesc şi ca să nu
ajungă la desăvârșită prăpădenie, pohtim pe Dumnsta, nu numai ca unul co și
Dumnâta ești dintro ctitorii acoştii mănăstiri, ci și ca po unul din» boerii Caimacami, să bino-roesci a te însărcina și să orînduescă om vrednic din partea |
Dumitale,

ca

dimpreună

cu

omul

mănastirei

să

caute

tâte

trobile

mănastirei

şi cele risipite să le adune, cum și veniturile să se string cu bună chivernis6lă,. de rare făcend catastih curat să se arăte de Dumnita după bună voni-

rea Măriei sale lui Vodă la Măria sa și precum va piine Măria sa la orînduiali
pentru

alte

mănastiri,

va pune

și pentru

Barbu Văcărescu, Dumitrașco
Cod,

NXCVI

pag,

307.

actsta.—

1822

Iulie-96.

Racoviţă, Mlhalache Manu,Scariat Aihătescu..

_

.

1892, Tali 28. Carte de surgunlăc egumenului Catriniotul, ca prin scirea
Dumnâlui Caimacamului Craiovei sil ducă lu mănăstirea Bistrița, porancind
egumenului ai da canon de rugăciune, ca să Şi vie în minţi, de unde să nu ,
fie slobod făr'de altă poruncă.
Cod.

XCVI

pag. 303.

=

1822, Iulie 237 Pitae la Paharnicul Petrache, ca să fie Epitrop la mănăstirea SfinteY Ecaterinei şi: piirintele 'TProados cu Logofătul. Nicolae al Mitropoliei
si mergi a i le face teslim prin catagrafie și. să câră do la egumen sinoturile
i odărele mănăstiret: a le da sait a le arita unde le are puse în păstrare,
Cod. XCVI

pag. 305,

De la sfânta

”

„

,

,

Mitropolie și de la Logofeţia ţerii de

Mahalagii ot biscriea sârbilor din

i

-

sus.

'Tabaci cu jalbă către Otcârmuirea de

acum Suit plâns pentru Armaşul Ioan, ginerele unui III Logofăt
Gheorghe Tubacul
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Dâmnei
țiuni

lui

Alex. Suţu,

:

femee cu care inireţine acest

netolerabile .şi cu

care

era

gata

să -fugă
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Arhimandrit, rela

la. Braşov.

co aii murit, cum că cero
e
numitul Armaș să fie Epitrop la acâstăi biserică, cu
cuvânt că şi socră-stii ar fi fost ctitor şi pentru că ci şeiii că socră-săii
no cum

„ctitor n'aii fost, ci nică cea mai puţină rudenie cu ctitorii, de cât o Mariuţă
Protoceanca -ce se trage din nâmiul ctitorilor prin_diata sa liisase cpitrop pe socră-săii fiind fruntaș al mahalalei, iar după mârte'i aii fost un” popa 'Toma și
după scâterea lui s'aii orînduit doi dintre mahaiagii, anume Anastase Cotaru
și Nica 'Pabacul, care aii iconomisit biserica până acu, învălind biserica, cu
“ajutor

de

lu toţi

mahalagii,

iar acost armaș după ce naii. ajutat

cu cinci parale,

apoi și seră-su aii luat o candelă de la mormântul ctitorilor şi aii
şi. Armașul

no

după

adevărată

ce

ati dobândit

arătare

la mâni, întărirea

a sa, ca să fie și

Otcârmuiroi,

el Ispitrop aii începuta

prăpădit'o

numai

după

so întindo

o

de a

pecetlui cutiu bisoriccă și do a o despecetlui fiirde a fi și acei mahalagii epitropi
faţii, luând paralele din cutio ce s'uii găsit, cum şi la Pașcă luând făclii unul!
din Epitropi ca să le pue la sfeșnice şi la policandru, numitul Armaş i:aii trătmis
răspuns

să

nu

le aducă

la biserică că i le fărâmă în cap. Oscbit

viind

Anastase

Cotaru unul din cpitopi, care prin osârdia lui s'aii impodobit biserica și cu
ajutor de la mahalagii -și cu de la dânsul, ducându-se să in cheia pangarugului
precum și mai nainte aii avut'o, Armașul aii sărit cu zurba și cu un aprod ce']
avea lângă dânsul. "l-ai dat cu brâncă afară din biserică și pe ulți mahalagii

asemenea

îi goneşce

mahalagii

la mare

ca sil

chiame

ocări pe ci, pe
-netrobaicile lui
salo lucruri nu

și nw'i einsteşce, cu alo căruia urmări îi uii adus pe toţi

turburare,

pentru

caro jăluind

la cercetare, și el împotrivă

la-S-ta Mitropolio, s?uii

trămis

mai râii aii început a înjura şi ai

soțiile lor şi pe fetele lor, cerând“a i se da nizam pentru tâte
urmă, pontru că ei nul Dot primi de Epitrop, ca unul co ale
este vrednie să le -iconomiscscă, cu cât mai vertos ale bisericoi ;

împotriva acostor jăluite de mahalagii s'aii arătat şi Ion Armașul cu csebită- jalbă
a sa jăluindu-se pentru Anastasa Cotarul, Ioniţă Postelnicelul şi popa Gheorghe
de la acâstă biserică, dicând că el prin anatoraua Wfintei mitropolii, care s'aii
înțărit şi de cătro Otcârmuire, s'aii găsit cu cale şi sait orinduit de a fi Epitrop
şi purtiitor de grije dimpreună cu ccă-l-alți- Epitropi la biserica Potocencei ot

Tabaci şi mai

sus numiții fiind moni

îndărătnici şi porniţi cu mare

răutate

asupră'i hu numal că ait stătut și îl stă cu totul impotrivi, depărtându! do
Jipitropie, pentru un scop r&ii şi interes al lor, ci încă s'aii pus de-aii ridicat

din bisericii, atât lada cu luminările

cât şi banii din cutie, făr'do a paradosi maă

întâiii socotâla la cantoră d6” dat şi luat, apoi popa Gheor ghe al bisericei, într'aceste
dile, în una din nopţi intrând în biserică aii dezgropat argiatăria bisoricot și

aii luato, cu ce cuvânt şi cu a cui povăţuire nu scio și psto ca să "i facă şi
lui belea, fiind atâtea ligi în biserică. ale unora și, altora, 'rugându-s6. ca nu

" 849
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c) Actele. din-26 Iulie :1822 prin care Caimacamia, rinduesce câte

2 epitropi din mahalagii

la Mănastirea Sfintei Ecaterina,

să adminis-

numai cuviinciosul nizam să li se dea, ci încă să so îndatoreze a da şi socotâla
împreună cu lucrurile bisericei co aii luat, și de vor voi ca să fie și ei împreună
epitropi ol nu” gonesce, fiiind că cu Epitropia acestiă biserici n6mul lui
este
însăreinat. Aceste jălbi orinduito fiind în cercetarea sfiintei Mitropolii și a Logofeţiei, adunându-ne la un loc le-am ascultat din cuvant în cuvânt, dar trobuinţa urmând ca să facem o scunipă cercetare la faţa locului de 6meni cinstiţi

şi practicoși,

pontru

tâte acestea arătări alo lor. co fac

unii împolriva

altora,

—- sai orînduit din partea sfintei Mitropolii cucernicul potropop Yoicul, iar din
partea Logofeţiei Medeluiceru Răducanu- Tocilescu, cari mergend la faţa” locului
şi făcând cercetarea -ne-aii adus amândoi. într'o glăsuire pliroforia acâsta,că
adică nu că aii găsit vre-o învinorviiţire nici vre-un furtișag, nici de
către ma“halagii nică de către Armașul, precum se pârăse prin jălbi, fără numai
Armașul
- fiind din tagmă boerinaşilor şi mahalagii fiind din tagma. neguțitorilor
cu tâte
că unul din mahalagii este Postelnicel, dar motaherisesco tot treba
neguțiătorici
„şi armașul dupi'ce aii primit porunca Oteârmuirei do a fi și el Epitrop
dimpreună

cu coi-l-alţi mahalagii aii ut îndată ca să ia tr6ba bisericei asuprăși şi cei-l-alți

mahalagii „nevrând să urmeze voinţa lui, pentru că nu!l avea amestecat
și mai
nainte la îngrijirea bisericei, aii intrat între dânşii zizănii, din caro s'aii scornit
cu. piri neadevărate unii asupra altora și aii catandisit în judecăţi
şi cu tote
că din citirea hotăriroi Otcârmnireă, care aii arătat Armașul la
faţa locului,
pe care și noi am ascultat, din cuvânt în cuvânt, Armașului nui se dă
cu vre-un
alt driton Fiptropia aceştiă jbiserică; ci -după cererea co aii făcut Otcârmuirei
, ca

urmarea cpitropilor de la acestă biserică să fie şi prin scirea lui,
mărturisind-o
singur că cererea accăta nu o face cu vre-o protic, saii do
vre un interes, la

acestă
_cuzem

iui-la

-cerero a luă dă și Otcârmuirea întărire la Anaforaua n6stră
ce o fămai nainte la jalba Armașului, cu acestă coprindere, că ceroroa privirei
urmarea

epitropilor

.nefiind

cu

împotrivire

la rizamul

cantorei

sfintei

Mitropolii -care este asupra bisericilor, s 'aii giisit cu cale, ca
prin protopopul plăși
să se facă cunoscut Armașul mahal agiilor, ca
să'l cunâscă şi pe dânsul Epitrop

dimpreună

-

cu ej, iar către „acestea iarăși atât din plirotoria ce na-aii
dat orin-

duiţiă cercetători, cât și din întrebarea ce am făcut şi noi atât
Armașului cât
și mabalagiilor de: are vre-o altă zestre acestă
biserică şiș niscare-va acareturi
de ia caro să vie bisericei vre:un venit oscbit afan:
ă din acea co se stringe de
ia mahala, şi cu tote că mahalagii dicea împotriv
a socrului Armașului, că ar fi

„avut

biserica

o casă

de

la acea Protoceanca

şi socrul Armașului

aii prăpădit'o,

cum și Armașul striga asupra lui Năstase Cotarul, unul din epitropii
cei aleşi
“din mahalagii, cum că Anastase ar fi luat venitul biscricoi de
atâţia ant făr'de
ași

da: socotâla
.

nimănui ; la a căruia

pâră
.*

şi. vădând pe
-

o

mahalagii că nu
E

numai
D=

|
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“treze averile ei până

Monastirei

la sosirea

lui Vodă

Gr.

_

|

Ghica,

căci

egumenul

se portă cu rele urmără din prostia minţi.

că fac vre-o cerere asupru

lui de vre-o mâncătorie, dar nici că sunt adevărate

arătările Armașului, fiind că ori ze. sati strins la biserică
scirca

343

lor iar în

s'ait cheltuit prir

treaba biserieci ; «do care aceste pâri atât ale mahulagiilor pentru

socrul Armaşului de madeaua caselor, cât și a Arinașului către Anastase, pentru
iratul bisericoi, că "] ati mâncat pâna acum și n'aii dat socotâlă nicăeri, s'aii cunoscut de către noi că curge iarăşi din urăciunea și zavistia ce aii intrat între _
dânşii, şi mai de temeiii lucru fiind că acâstă biserică ce se numesce a sirbilor
din 'Tabaci, tot venitul ci fiind de la mahalâgiă, iar nu din vre-un alt osebit
acaret, stăpânirea cunâsce de o potrivă pe toţi mahalagiii şi ctitori și epitropi;
fiind-că din ajutorul lor, unul cu mult, altul cu puţin, se ajută şi se chiverniseșce starea bisericei. De aceea, li s'aii gis muhalagiilor, ca să cundscă pe Armașul
de mahalagii, şi după cum şi Otcârmuirea la a lui cerere i-aii dat în seris ca
urmarea epitropilor să fie şi prin şcirea lui, noi acum dicem şi găsim cu calo
ca nu numai prin a Armaşului scire să fio, ce se va agonosi la numita biserică,

la cel mai mic prost mahalagiii, fiind-că toţi sunt

ci pâna

Hristos fraţi

întru

şi ajutători lăcaşului Dumnodeese, şi epitropii co aii fost până acum să fio şi

de acum

înainte

nostrămutați,

ca unii

ce diseră

mabalagiii

că sunt

și ei aleși

şi când vor urma împotrivă însişi ei îi vor arăta cantoroi sfintei Mitropolii,
și urmările lor cum seim să fio și prin scirea Armașului și prin şcirea celui
mai mie mahalagiii, dându-se Armașului să -înţel6gă că,do nu va fi următor
voinței Epitropilor și ale cantorei sfintei Mitropolii, ce va âmbla să facă la mahala
ntregă zizănii, saii de a nu cunsce la biserică pe cel mare cu cel mic de o

îpotrivă,

precum

şi pre sineşi asemenea

enorici mahalale,

la adunarea

atunci

să şeio că pe Mitropolie şi po Logofeţie le va avea davagii asupraii.. Pentru
Miîndreptarea lui, cum și pe mahalagii asemenea cătro el şi cantora sfintei
tropolii are să dea nizamul ce esto îndatorat epitropii, ca şi la cele-l-alto biserici

din politia Bucuroşeilor, fiivde a fi siobod vro-unul din epitropi ce se ror alege
de mahalagii, ca ori în lipsa lor din. mahala la alto trebi, saii la vre-o depărtare
la alt loc, ca să'și

lase diiadoh

în loc cu cuvânt că el lipsesce, pentru, ca acâsta

nu merge ca la clinoromie; de care s'aii dat acâstă carte de judecată a n6stră
la mahalagii, şi epitropii aceștii biserică.
Epitropul Mitropoliei.

Jihalache
"Cod.

Manu vel Logofit.

— 1822, Iulie 1.
o

|

_

|

CI. fila 129.

Noi Caimacamii

țirei rumănesci.

i, fiind-că vădum la mâna
Cinstite dumneta vechilule al Hătmănic
4 _ prin
ot
2
7
.
cea
.
vu
e
so
1-17 n
rului două porunci ale Divanu:ui, una cu.16t 1821 Aug ist
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s
caro

care
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d) Diverse acte

Serbilor din Tabaci.

V.

A. URECIIIA

relative la certa de la epilropia Bisericei disă a

i

Şcedla. Din primele acte de sub domnia lui Grigore Ghica se constată, .
că îndată

după linistirea revoluţiunei, şe6la

nu stă cu totul inchisă, de şi marele

lui Lazăr

din Bucuresci

dascăl nu mai este acolo. Din

Anaforaoa boierilor Efori ai Sc6lelor, numiţi de Gr. Ghica la finele anului
1822

apare

că şcâla

de

la Sf.

Sava

tot vegeta,

că

cu totul nici dascălii,. nici ucenișii.
Este timpul când cu mat multă inflăcărare

nu

se

imprăştiase ”

|
"
seriea versuri patrio-

tice în: contra Grecilor şi memorii ori monografii

politice cunoscutul

Naum.

po
a
N
In «DBuciumul cugetărei» Naum ne va da lucrări relative la ultima
rebeliune grecâscă. Acolo ne va vorbide patimele Dachilor adică ale
>
,
,
.
,
.
.
Ai
.
a
Homânilorşi vom

Naum

ceti apelul călduros adresat Românilor să fie uniţi.
ne va da şi «Tânguirea ţărei Valahiei» -asupra jăluirei şi dără-

orinduesce mumbaşir Logofăt de Divan, a merge pe la toţi chiriașii.. co ţin odiă
„în hanul lui Şerban-Vodi, casă le facă sciut, că chiria ce sunt datori a.0 piăti
"după tocmâlă ce va fi având cu. egumenul miănastirei Cotroconii, aii a o răspunde la părinţii cesarhi ai aceștii măniistiri, asupra cărora sati dat îngrijirea
şi Otcârmuirea mănăstirei și alta de Ja trecutul Ianuar 2, prin care se îndatoreză Manole Gugiul, unul din chiriaşii ce aii odăi în han, ca să plătâscă la
părinţii cesarhi chiria ce esto dator a răspunde pentru odăile co ţine, iar do
nu”va fi următor so dă voie părinţilor ecesarhi, sii închirieze acele odăi la alții
și pentru lucrurilo Gugiului, co so va fi aflând: într'aceste. odăi, Dumnslui starostea de neguțiători dimpreună cu 2—3 din neguţătorii lipţeani cei. mai de
frunte i cu 2—3 cupeți, să facă catastih în seris şi să so, pue acele lucruri
la
un loc în păstrare sub pecete, ca răspun(end Gugiul chiria ce este dator,
să
și le rădice. De acoea dar, cât pentru madeaua. Gugiului are a so face urmare.
întocmai precum mai jos se coprinde, iar pa ccă-Lalţi ce'i arată jăluitorul
- printr'acestă jalbă că are să ia mănăstirea de la dinșii, poruncim dumitale,
că
„prin zapeiti hătmiănesc s%'i apuci cu strinsâre a face împlinire de
dreptul ce
va fi având a lua mănăstirea, iarpe caro va pricinui, dicând
că ara împotrivă |

i râspunde, sii înfăţişezi înaintea Dumndlui Epistatului Logofeţiei.
1822, August 27. -?.
pi
Ii
e
"+ Gherasim DBuztă, Barbu Văcărescu, Dumitrache Racoviţă,
Mihalache
Manu, Searlat Grărliștinu, Nestor, Scarlat Mihăilescu,
Iihaii Pilipescu,.
Cod.

XCIX, Ala 12,

—

—
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pânărei ce i-aii făcut străSinii tâlhari grec » cum şi diverse altele stihuri
contrare eteriştilor,
Administraţiunea. Stârpirea
Veqi

la Academie

hoţilor 1) este în primul

condica .No.. 258 la pag „252,

rind preocupa-

269, 829, 417 — 440.

Poruncile ce s'ai fiicut către Ispraoniciă de la 7 județe de margine
de dincoce de. Olt pentru paza lrecerei.
Aoi' Caimacamă

ţtrei rumânesci.

Duranâvâstră boerilor Ispravnici ot sud... facem dumnevâstră în sciro, că
de la unii din capuchehaelile după la serhaturi am luat însciinţare, cum că din
pricină că nu se străjuesce marginea bine, trec multe felurimi de 6men! far'de
răraş do drum şi făr'de chezăşia ce se cuvine, atât de dincolo dincâce cât şi
de dinece dincolo, și acâsta fiind. datorie a căpitanilor de marzine a păzi şi a
străjui, dar şi a dumnâvâstră datorie esto dea priveghea unele ca acestea, fiind
"că judeţul este sub a dumnârâstră îngrijire pentru ori ce, căcă cea dintiii datorie
"a nizamului este a se păzi marginea cu tâtă strășnicia, pentru că deosebit din
"cele oprite a nu eși afară nici a se cacirdisi lucuitori cu care pricinuecse spargere satelor și esto învinovăţire de morte, dar şi hoţi i ficători do rele găsesc
mijloc cu acea înlesnire a trecerei să facă și hoţii dincâce și să scape dincolo
şi hoţii_de dincolo 'să scapa dineâce, ci acâsta s'a făcut cunoscută și cinstiteă
Spătării, a da poruncile cele cuviincidso către căpitani, iar dumnâvâstră strașnic
vă por uncim, ca şi din parte- vă să vă chezășuiţi cu căpitanii marginilor dintr'acest
judeţ a întări paza msrginek, şi oni'de dincolo a trece dincâce făr'de răvaș de
drum de la capuchehaia să nu fie primit, ci să se întârcă înapoi a veni cu răvaș,
iar cet

de

isprăvnicat

dincâce

cari vor fi să

mârgă

acolo, cei. ce vor fi cu' apropiere

de

să'i dea

să aibă răvaşul ispravnicilor, iar cară. vor fi cu depărtare

răvaș căpitan l de margine şi căpitanul să'şi des-hidă ochii a nu da răvaș şi
/slobodonie la 6meni nesciuţi și ne cunoscuţi saii făr'do chezăşie, că de se va

ii
dar

în vie-o

urmareca actsta'să scie că cn mârto se va osândi unul ca acela,

și dumner 6stră

pentru

veţi da greii

ncîngrijire

răspuns

la

Măria sa prea

_Ină țatul nostru Domn; şi de primire că. aţi pus porunca în faptă să avem
o
-_ sciințare.— 1822 August 3.
Ă
Şpătărie.
cinstita
Ja
şi
„Asemenea pitac Sati făcut
” Coa. XcvI, pag 315

!
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1) Poruncim la plaiurile din 12 judeţe,
Noi Oaimacamii

țirei rumânesci

venit
Vătaşa de plaiii . . -. "sud. .. , „îţi facom în scire că ne-ati
de vele și et dintre
la aud, .cum că la unele din plaiuri sait ivit făcători
“apostaţi

ș i dintre arniiuți,
Fr

ci fiind-că

acâsta

este cea

dintâiii

treb

elicată a
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la acâstă
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lui Gr. Ghica.

Dăm

,
în note diverss

acte

relative

cestliune.
A

.

.

:

:

-

=
1

.

avea ticăloșii lăcuitori odihnă să'și caute de hrana lor, i de împlinirea celor
cu rinduială cerute de aici, cum şi drumașii i neguţători Să'și aibă âmbletul
lor cu liniştire să nu pătimâscă vre-un râii, de aceca s'aii făcut potecași şi
plăiaşi îndestui, fiind pentru acâstă strașnică poruncă a Mărici Sale prea Inălţatului nosiru Domn, ci dar să nu to înșeli că şi acum vor fi urmările de mai

- nainte,

adecă

poruncile ce

se

daii

să trecă cu

nebigare

de

s6mă” având

nădejde

de ajutur, că şi de se va întâmpla cova şi vei scăpa, că Măria sa cu strășnicie” ne 16gă pentru unele ca acestea, i pentru catahrisis de jaturi să le întîm-

pinăm cu tote mijlcele, fiind-că hotărire neschimbată are, pe cei cu vini mai

mică săi pedepsâscă cu târgul şi ocna, iar pe cei cu vin mai mari
cu spânzurătârea. De aceea straşnic îți poruncim să întăresci marginea cu pază
bună
şi unde e va ivi ori ce făcători de role să mergi insuți cu plăiași i potecași
îndestui “că, să'i prinqă, ori vii ori morţi să nu scape; săi dai poruncă satelor
ca unde se va ivi, despre o parte să'ți dea de seire îndată, iar pe de alta
să
sară și ei în ajutor pentru prindere, cum şi cei ce vor veni de dincolo
arvăuţi cu arme, armele să le propesci, și acel om de va fi cu bănuială
să/l trămiteţi cu însciinţare la dumnelor Ispravnicii județului ca săl trămiţi
la cin=
stita Spătiărie, iar de va fi'om sciut săl slobâqă făr'de arme, înșciinţân
d arăși -la dumnlor Ispravnicii judeţului, cine anume oste și ce armo'i
s'aii oprit, la
care acestă să fii cu ochii deschişi a privighea giua și n6ptea,
ca sa nu giisescă

mijloc făcătorii de rele a se face cete, ci nat "nainte săi întimpinaţă
sati cote

de vor fi să săriți îndată ai prinde urmând povăţuirile
ce'ţi sunt
"nainte pentru acâsta, căci de te vei lencvi şi vor
eşi dintracest
făcttori de rele sati vor. face lăcuitorilor niscaiva
jafuri,să scii că
mijloc nu voi putea scăpa de cea mai grea pedâpsă
cu morte” de
sa. Domhul nostru Ja care şi noi vom fi dovagii;
şi de urmarecă
runca ac6sta în faptăsă avem însciinţare.
1922 August 4. Davbu Văcărescu, Dumitraşcu Racoviţa, Constantin Bălăceanu
,

Manu, Scarlat Mihăilescu, Nestor. „Coa. XCVI pag, 319,

Porunci

|

date și mai
plaiii niseaă
cu nici un
către Măria
ai pus poă
Mihalache

Ă
”

asemenea

la [2județe, la Iprăvnicaturi
e
Dumnâvâstră, boerilor Ispraynicii ot sud. , , ...
. . . facem dumn6” vostră în scira că ne-ati venit la au, cum
că la unele din plaiuri Sai ivit făcători de rele, hoţi, dintre apostați și dintre
arnăuţi, ci fiind-că acesta este cea
dintâiii trâbă delicat a avea ticăloşii lăcuitori
odihnă să'şi caute de hrana i

alte datorii ale lor a le implini, cum și alți druma
și care pentru al lor fulosi

ISTORIA

Multe

341
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de hoţi erai alcătuite dintre foştii apostaţi şi arnăuţi,

cete

neguțitori îi va aduce trebuinţa să âmble printr'acele locuri să nu pătimâscă, de
aceea s'aii fiicut potecași i plăiași îudestui, precum și dumnâvâstra vă este sciut
după poruncile ce vi s'aii trămis, de care s'aii făcut şi osebite poruncile n6stre
“către vameşii de plaiii, că este porunca Mărieă sale lui Vodă pentru acâstii, dar
şi dumnâvâstră să vă chezășuiţi tare cu dânşii, să nu li se pară că doar vor
scăpa de grea pedâpsă şi urgie, ci să sară cu toți p;ăiaşii și potecașii unde
se va ivi niscai făcători de r&ii săi pringă, să nu scape, dând în scire și satelor
ca şi că să iasă

de ajutor

când

se va întâmpla

Jângă

satul

lor, şi la trebuinţă

mai mare să trămiteți şi potera judeţului, căcă care din vătași
lenevire, să scio că hotărire are Măria sa a] spânzura acolo în
li s'aii mai poruncit pentru arnăuţii ce vor veni de dincolo cu
prescă și luându-le armele cei ce vor fi cu bănuială săi trămiţă
ca şi

dumnâvâstră

săi

trămiteţi

la Spătărie,

iar cari

vor

să se slobâqă fără arme, dar să însciinţeze dumnâvâstră
arme ai poprit ; și de primire,
August 4.

că aţi pus în

Barbu Văcărescu, Dumitrache Racoviţă,
lache Manu, Scarlat Mihăilescu, Nestor. *
Cod. XCVI

faptă

so va arăta cu
plaiii ; deosebit
arme să se pola dumnâvâstră,

fi sciuți. şi

ctnoscuţi

cine anume este şi co

să avem însciinţare.

Constantin

Bălăceanu,

1822

Mihu

pag. 31.

Noi Caimacumiă

țirei rumâncesci

_Vătaşe de plaiul Cimpinci sud Prahova. S'aii vădut însciinţarea ce ai trămis
i-ait jăfuit la cârpentru 5 hoţi ce aii cşitdin lăuntru după risce neguțiători și

i poterașii, po cari strâmciuma, seriitorului, apoi luându-se dapă denşii plăieşii
de dincolo și i-aii dus
torându-i vrând să trâcă pesta hotar, i-ai prins catanele

ceri a ţi se da, căci
în vamă unde ai plecat însuţi cu'unul din păgubaşii ce-îi
cari aii „mai eşit
sunt
aceştia
tot
că
jafurile le-aii făcut aici în ţâră, arătând
de. care acesta
Teleajenului,
încă o dată întracest plaiii şi altă dată în plaiul
sati

poftit cinsrita

Aghenţie

ca să serie

înlăuatru a so întări paza

şi a zăticni

să nu li se dea nică de cum;
slobodenia eşirei acestor fel de 6meni şi arme
înmânăţi at trămite aici cu păiar pe acei făcători de răii sti dea cu ale lor
Sati oprit la vamă iarăși staii scris
gubaşii, cum şi pentru acei doi plăiaşi co
până să ducă scrisorile și amanetu- să se slobâqă, dar să vede că vor fi opriţi
merge” fir de lăzăretsă tr6că înnările a le aduce răspuns, nofiind slobodi a
aceștii luni ţi s'aii scris. poruncă
untru, pentru care îți răspundem, că la 4 ale
să urmeze, că -şi plăiaşii și potostrașnică pentru acești țăcători de rele cum
lui vel Vornica cn uşurinţă ca
raşii ţi sai înmulţit și avaetul îl dai la dumnâ

348

-

7

V..A.

URECIUIĂ

”

Șlujbaşi plăşilor şi mai ales vătafi de plaiuri

zurătorea de nu vor prinde hoţii.
ÎN

aaa

suat ameninţaţi. cu spin-

2

îi

să străjuesci plaiul și potecile cu. mare

.

.

strășnicie, a nu găsi” mijloc făcătorii de

role să iasă și să jăfuiască și unde vor eși și se vor arătasă 'nu scape
neprinși,
cum iar aii găsit mijloc acei 5 hoţi de aii scăpat noprinși, dintraces
tă se cunsce că eşti nevrednic saii pentru interes, ici plată de la plăicşă și
nu'i ţii po
toţi în slujbă, de aceca to îndatorăm să faci. tâte mijlcele a pune
pe acei hoți
în mână, că apoi cea mai ușsră osândă îți va fia plăti paguba
- păgubaşilor,
âr de care cumvași se vor mai ivi făcători de rele în plaiul
acesta şi nu se vor prinde, să scii că nu numai voi fi lipsit din vităşie ci
to. vei și pedepsi,

căci cea dintâiii treabă mai delicată accată îți este, de aceia și
acum îţi scriom

deschideţi ochii, priveghează ca să nu caţi sub peuâpsa
cea orinduită de Măria
sa prea Inălţatul Domn.
_
„1822 August 16,
„Barbu Văcărescu, Dumitrache Racoviţă, Constantin
Dălăce anu. Mihalche

Manu,

haii,

Iordache

Filipescu.

Cod XCVI pag, 328.

Go'cscu, Sca'rla
Grădistea
tnu, Nestor,. Scarlat Mihăilescu Mi-

În

.

.

,

A

Aoi Caimacamii țirei rumânesci
Vătaşe

de

la

plaiul

cc

sud...

eee

aStădi

am

primit notă. de Ja „cinstita chesaro crăiasciă Aghenţie
cu copie dupii. porunca ce
aii dat Ecselenţa sa gheneral Comandor al! Transilva
niei de la Sibiti pe lu tote
străjile de pe linia hotarului la vecinirea țărei
Valahiei, şi nizamul ce aii dat,
după care spre a ta sciinţă iată ţi se trămise copie,
iur cinstita Aghenţie a chesaro
crăeșcii Curți, arată că după însciinţările ce i s'aii dat
atit de la noi cât şi de lu
cinstita, Spătărie, cum vătașii de plaiii când însciințe
zăi pontru făcătorii da rele
ce so ivesc până a nu se pliroforisi bine de unde
sunt serie că sunt eșiți din
lăuntru și cinstitul Comandir incredinţâză,
cum că, locurile de acolo în staturile
Chesaro-criieșci sunt cu totul curăţito de
acest fel de tâlhari Și că se miză cum
aici pot de a se numi acei învederați tâlhari
cu nume de rămaşi făcători de
rele înâuntru făr de a fi mai intâiti acoi tâlhari
prinşi şi cercetaţi, dice că acum
numai din sirgruința şi encrghia stăpânirci
ce aici spânzură ca prin mijlscele
ce are în mâna :sa, adecă prin putere de poterași
să izgonâscă şi să prinqă pe
acest fel de tâlhari, cari nici odată primiţi nai
fost nici vor fi în staturile |
chesaro-crăesci şi când va fi să morgă vre-o poteră
„tainică spre gonire și prindere de tâlhari, de mult bine ar fi.ca să „se înseciinţe
ze în năuntru la comindile
„străjilor, cari aceia însciințează la col “mari
ai lor pentru iua aceca a porni:
rei după

acest fel de lucrare, spre a se face și din năuntiu
asemenea pornire
tot de odată. De aceea dar, atât dupii ac6sta notă a cinstitei
Aghenţi
:;
cât și după
copia eselonţei:

sale gheneral Comandir ce ți so trămisa copie vei
Ina întrâgă pli-
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e
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Al

doilea

nizamului

paza

este

obiect

de preocupaţiune administrativă a Căimăcămiel"
împedicător Tarcilor de a călători în țsră. In in-

roforie, că vecinătatea: cu dragotate şi silință voesce a păzi bunole orîndueli,
acum dar na'ți mai rămâne cuvint de îndreptare că dâr es.tâharii de dincolo şi ca unulco ești însăreinat cu paza p'aialui despre ori-ce 'rele arând. şi plăiași
şi potecași:cu prisos, de cât mai înainte, de nu vei striijui şi de nu vei pădi
bine ca să nu se irâscă făcători de rele, saii şi cari se vor ivi să nu scape însciinţând cu grabi și dincolo, să scii că în grea pedepsi aă să cadi și pe lângă
acelea ori ce pagubă se va întâmpla despre făcătorii_
de rele însuţi te vei îndatora

alo plăti

Barbu
lescu,

de la sineţi.

Văzărescu,

Scarlat

1822

Constantin

Septembre

7.

Crețulescu,

Grătișteanu.

”

Mihalache

|

-

Manu, Tordache
|

Go- ”

.

Cod, XCvI , pag. 313

Cirţi la 12 judeţe către zaliţii județelor de către Măvia Sa Pașa, pentru
"paza Nizamului,
|Pecetea

Pașei|
[agi Ahmed

Pașa

Zabitule al judeţului.
că

neferii

tăi, cari

Sersachier oștirilor împerătesci.

. , . . .-.

Vă

sănătate.

sunt orînduiţi, împreună cu tine

Am

luat însciințarea cum

cu fa

şi cu

ţain din ţâră

pentru paza nizannlui și a bunci orindueii, se întind de iaii bani cu nume de
vaaet al lor şi de la târguri de i carele ca vin ce. lucruză de vânqare şi după
drumuri

do

la mărfuri

i peşte,

cum.şi celor ce sunt

muncitori

cu

câsa

lo ia

câto un leii numai de cosă, i de la buţile cu vin i rachiu, i de la vitole ce
vând lăcuitorii, i de la câreiume de prin sate iati bani cu nume de avaet cât
pot; âmblă şi pe la crămile din. d6lurile viilor și de la buţile cu vin i rachiii
şi de la cazanele do rachiii şi de la altele iai asemenea avaeturi, încă la unele
co merg pe drum de trec 2—5 judeţe, daii 2 —3 avaeturi, și tot neferiă tăi
supăra -şi pe -lucuitorii de pe nioşiile mănăstiresci și boeresci, atât cele ce se
află aici

moşii
nace

cât

și “acelor

n'aii

venit până

mare zor pentru

făcându-le
de

ed

acum,

de

le cer bani

claca

pentru

împlinire, osobit și neguţătorii turci 'iaii co-

la locuitori făr'le plată, cum

şi căruțașii turci asemenea,

de care acâsta

ţi Sati mai dat porunci ca să nw'i îngăduesci a lua conace făr'de "plată şi să
vedo că nu ai nici o îngrijire. Ci dar tâte mai sus arătatele fiind împotriva obi-

ceiului, țări, care

cu ;prea

Inalte

porunci

nizamul

asupra

turcilor

Impărătesci

este a

se păzi,

îţi po-

runcim cu strășnicie ca şi însuși să te feresci şi neterilor tăi să le dai nizamu
de
a nu lua de lu nimeni nimic cu numire de avaet al lor, nici pe locuitorii
luat
fi
vor
co
ceea
şi
încă
altele,
pentru
po moșii să nu'i supere de clacă saii
să

dea

înapoi,

iar

să "1

păzeşti

cu

tâtă, străsnicia,

cum

“850

VA.

teresul acestui

nizam

încă în Bucuresci,

boierii

porunci

URECHLĂ . |

Caimacami

“

dobândesc

către zabilii din judeţe

_
de la Paşa aflător

ca să

păzescă

ni- |

zamul, cu deosebirese purtaii r&i neferii turcesci. Aceştia luai sub
nume. de havaet de la terguri şi de la sate diverse dări nelegale. |
Caimacamii reclamă la Paşa, Seraschierul oşlirilor turcesci care
“ordonă încetarea acestor abuzări.
„Justiţia. Nici o prefacere in justiţie

efemera

conducerea

Iulie 30.

?
să se aducă

De abia ai

vor fi sl6boqi pentru al lor alişveriş, să
mal câră conace făr'de plată, la care să
buna orînduială asupra turcilor a fi feriţi
sunteţi rînduiţi cu l6fa 1 tainuri, iar de
ca să sa orinduiască alții tot eu acâstă 10fă.
|

către Ispravnici

_

la 12 județe tot pentru pricina

care s'aii trămis cu cărțile Măriei sale -Pașei.
_

sub

.

Cod XCVI, pag. 312,

Câţi

putea

a trebilor ţărei de către. Caimacami.

și căruţașit lor i altor neguțători ce
le facă înfrânare a sc părăsi să nu
aibă totă silinţaa se păzi nizamul şi
lăenitorii, căci numaj pentru acesta
nuwsunt toţi mulțimiţi să însciințati

1822

nu

zabiţilor,

v
Noi Caimacamii y ţtrei
rumânesci.

Dumnâvâstră bosrilor Ispravnici ot sud ...
., Fiind-că zabiţii i neferii lor cară cu I6fa din țâră i cu tain sunt orînduiți la tâto judeţele a pizi
nizanul pentr turci, și fiind-că do la o vreme încâce, iar mai vârtos acum

în xezvrătire aii începuta se întinde să -ia bani de prin târguri i de prin sate

şi de pe drumuri de la care, de la vândări, de la cârciumii de la buţă cu vin
i rachiti, i de la. muncitorii cositori şi de la cazane, iar acum aii începuta se
amesteca și la clăci i altele venituzi ale moşiilor mănăstiresci şi booresci,
de
care arătând Luminaţiei sale Paşei aii făcut poruncă straşnico către zabiți, cum
“şi către' zabitul judeţului de acolo care prin Damnâta se trămite; ci dar dându-o zabitului, săi arătaţi că şi dumnâvâstră vaii arătat strașnică porunncă
pentru acâsta,do caro să aveţi îngrijire do a se urma și dea: se pazi, iar de voi
„vedea că neferii fac. iarăși ale lor urmări, să arătaţi în grabă zabitului
urmare
de împotrivire cu grabă să însciinţaţi, că neficându-vă datoria a
privighia şi a
însciința, înşivă dumnâvâstră veți cădea la grea răspundere și învinorăţire de
plată la ori-ce pagubă să va întâmpla veri cui, și să avem răspuns de primire

şi urmare.—1822
-

.

„Manu,
>

Barbu

August 1.

Ta

Văcărescu, Dumitrache Racoviţa,

Iordache.

Golescu, Srarlat Mihălescu. *

Cod, XOVI pag. 313,

-

,

Constantin Bâlăcinu,. Aihalache

a

|
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să facă o anchetă,

nalului judecătoresc
din judeţe. In
mânesci

(Uaimacamii

nalul judecătoreșe
nitorului

ai

Acesta

se va

"351

în August,

Oltenia

intenţiunea să

|

ca şi în

introducă

asupra perso-

restul

ţărei ru-

schimbări

in perso-

face insă numai i după

sosirea

Dom-

1)
7

1)

Noi

Caimacanii “ferei vumânesci,

Dumnâvâstră frați Boeri Caimacami ai -Oraiorei, cu

poruncă s'ait făcut cunoscut dumnvâstră

tâte că și prin

altă.

pentru rinduelile ţărei, că aii venit

iarăşi la obiceiul cel vechiii și pentru condicatii acelor judeţe sait scris dumnâvâstră să li ss porunesscă prin Ispravnici a cun6sce pe dumnâlui fratele: biv-vel

Vornicu Mihala:he Manu, epistatul

Loqofeţei ţivei de sus «le stăpân lor, ca să
vro

le dea nizamul ce li se cuvine şi acei nevrednici să'i schimbe,
dar fiind-că și
“ judecătorii aceior judeţe sunt a fi: rinduiţi iarăși prin scirea și alergarea dum:
„nălui,

scriem

dumnâvâstră

să cercotaţigine

anume

acum

se afli

judecători,

de sint ipochimeni vrednici de actstă trâbă şi să ne îasciițaţi, însciințândune și pentru alto ipochimeni scăpiitate vrednice a intra la acâstă trâbă.
1822

August 2.

Barbu
“Golescu,

|

Văcărescu,

Scarlat

Coa. XCVI

-

.

Dumitrașco Racoviţă, Constantin - Pălăcenu, Toridache

Grădiștenu.

—

po

pag. 316.

Ciitre dumnilor

boerii Caimacami.

Am vădut arătarea jăluitorului dintracâstă jalbă, cum şi buiurdizma ce
S'aii dat, pentru care fiicând chibzuiro cu cale îi este “vererea spre a i se da

4

“voie,să mârgă

să'și caute

de

viilor până după

moșiei și de culesul

trebă

ve-

nirea Măriei sale lui Vodă și până se va pune in orinduială Divanul în treba
judecătorilor, iar la sfârşitul Luk Oetombre după culesul viilor când sunt judesăii și se vor înfățișa
căţile. slobode, vu veni jăluitorul la Divan şi: ipotesiarul
supere, ci să aibă totă
se
înaintea Măriei sale lui Vodă, iar. până atunci să nu
voia a

merge

afară să'și

trâba

„Mihalache

;
Cow. XCIX

caute

moșiei

Manu

1822

lor şi a wici.

vel: Logofit.

August

28.

|

fila, 149 «.

oi Caimacami

țerei rumânescă.

Anaforauă acâsta ce lo face Dumndlui fratele: epistatui Logofoţici ţării de
sus, asupra cererci de soroc co face jăluitorul Lambru, primită fiind Divanului,
poruncim Dumitale vechilule al Hătminiei, să se facă urmare întocmai precum.
în dos”se coprindo.—1822, August 28.
Văcărescu, Dumitrașco Pacoviţii, Mihalache Manu, Scarlat DiBarbu
hălescu, Nestor.
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în anexe diverse

acte din sfera justiţiei.

Cod, 99, fila 120,

Anaforaua

2

Intre aceste citam:

.

lui Ene biv

III

Vistier cu Enache

Ceuși, pentru

nisce -

bani ce ave să îa sle la pâritul Ciușii.
y

po.

fe

.

! Către cinstita

Olcârmuire.

N

După buiurdizma ce mi se dă la acestă ja!bă a — lui Bano biv III Vistior,
Saii înfățișat la Logofeţie cu pâritul Jonache -CGușul, dicând locuitorul că in
"16t 1820 cumpărând de la numitul Câuş păcurilo de la Țintea i Doftănoţul ce
țin do vama Câmpinsi pe acel l6t în taleri 6000, cari bani taleri 2000 i-aii
numărat înainte, iar cok-l-alţi i-aii dat prin mâna lui chir Manole Gugiul chezașul jăluitorului, pentru care arată jăluitorului zapis iscălit de pâritul cu lt
1819 Docembre 22, că i-aii vândut păcurile Doftăneţuti "Pintea în talezi 6000
din care aii primit înainte taleri 2000, iar tateri 1000 să” dea la începutul
lui Ianuare, iar pentru taleri.3000 aii dat chezaș pe Manole Gugiul tot do atunci

lt 1819 Docembre 29 că aii primitde

dea lui Ccuș
gătura

Ionache-i

ce aii dat a plăti

în dosul. căruia

zapis la

2000 şi la Iunie

la jătaitor taleri 1000 din păcuri” săi

un zapis iscălit de
cusurul

April

acel Iât ai

banilor,

jăluitorul
pentru

29 lât 1820

primit taleri

la mâna

cari

serie

s'aii

Manole

1000şi stai

pus

Gugiului de leManolo chezaş ;

„că aii primit

taleri

destăcut plata, după .

care dice făluitorul, că peste acești bani având cheltuiţi la vica Gugiulul ca,
taleri 1200 i-ai, oprit Gugiul dintr'asei bani încă taleri 500 cu cuvânt că i-ati
dat lui Ccuş Ianache, tăgădu
C6uș Ianache
i
că mai luat nici un ban mat malt
decât cocă tocmiţi ; i „s'aii dis _jăluitorului să apuce pe chezașul săi, şi r&s:

punse.că

Gugiul

lipsesce

în Brașov.

să câră de la C6uș Ianache, găsesc
cu

Deci

jăluitorul

ne-având

cale că jăluitoral

nici

un

cuvânt

să aibă îngăduială până

va veni Gugiul, ea dând ja!bă pentru el săși caute şi la cino se vor giisi banii
Că "1 s'aii luat, să” plătâscăi cu dobânda lor și cu choltuială cotva pricinui.—
1822, Iulie 24.
Sa
|
:
Ă
Mihalache

Cod.

CI,

pag.

Manu vel
î18.

Logofăt.

,

Către cinstita chesaro-crăiască

Agenţie

din DBucuresci.
Cu cinste am primit nota cinstitei chesaro-crăesci Agenţii de la 30 ale
trecutului Iulie, coprinqătâre că prin raportul starostei de sudiţi din
Fooşani aii
„primit jalba a câţi va mocani Ardeleni sudiți austriacescice se află cu oile
lor la stână în sud Slam-Râmnie asupra slugarului Custache Paraschi
vescu de
acolo ce ţine cășării, că le face multe năpăstuiră ; întâiii, că cu cântarul
cu care

cântăresce cașul le mănâncă numai la o trisură ocă 20 făcându'l lipsă, al'
doilea,
că la plata telomelei fir'de a so învoi pâritul
cu tosmâlă mai întâiii cu ocrii
+
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O afacere relativă la. Puţuri de păcură.de la Țintea şi Doftăneţul
date în folosul Vamei Câmpina.
so aruncă un preţ nesuferit „după- a sa voinţă, şi al treilea, căc poste obiceiii
îi
lilesco de ai duce caş la Cășărie până la 20 ale acestei luni, cerând cinstita
Agenţie ca să se facă cuviincisa îndestulare jăluitorilor, la care și răspundem
că numai decât s'a. făcut porunca nâstră ctre Dumn6lor boerii Ispravnici ai

judeţului, orinduindu-se și întradins mumbașir Logofăt de .. .... ca faţă
cu
starostea de sudițiot Focşani, să facă cercetare cu scumpătate pentru tote prov-

limele jăluitorilor la dreptatea ce vor avea, să le facă şi cuviinci6sa îndestulare, iar neodihnindu-se vreo parte de .acolo sti trămiță la Divan, de care spre

mai

bună

plirotorie

se trămise

la cinstita Agenţie copie adeverită

după

aceeași

poruncă a Divanului.
Barbu Văcărescu, Dumitrașco Racoviţă, Cosistantin Biilăiccnu, Jfiialache
Manu, Iordache Golescu, Scarlat Gr ădiştenu, Scarlat AMihiulescu, Mih. Filipescu.—1822 August 2
IE
a

Cod. XCVIII, pag. 372.

-

|

a
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Către cinstita chesaro-crăiască Agenţie.

Cu dragosto g'aii primit nota cinstitoi Aghenţii ciitro Măria sa prea Iniilţatul
nostru Domn prin care se trămite și cererea Bxolenţei sale Gheneral-Consul. Pini,
a se îndatora dumndlui vol Cămărașul Filip Lenj ca să dea cerutele lămuriri

asupra venitului moşiei Ciorogârla, a căreia chiveraisiri sar fi încredinţat domniei sale de. către cinstitul Consulat al Rosiei, care vădându-se de către Măria Sa ati şi poruncit Dumallui vel Cămăraşul să facă îndestulare cereret,și dumnâlui
în scris face arătare împreunână și un pitac de răspuns cei face Paharnicul !
Dumitru, epistatul moșiei Ciorogârla, după cure scoțându-se copie se alătură lângă
acâsta a lua cinstita Agenţie pliroforie, cum că acâsta ai fost orînduit. do la
"Măria 'sa Domnul Caragea și de la Exelenţia sa ghoneralul Pini la acestă moşie,
şi el ali par adosit la Exelenţia
E
sa socotâla, el ati teslimatisit bunii, el aro și dovedi
“în scris de numărăt6rea banilor ale canţelariei rosescă și că de la el se cade să
ceară socot6la moșioi, iar Dumnalui Cămășarul Filip aii fost însăreinat de cinstitul Consulat TOseșe şi de numitul Domn numai Gu o îngrijire ca să înlesnâscă
col: împotrivitâre câ i se va provalisi şi se va putea, iar altă înclinare nu aro
cu_ moşia, şi aşa a da socotâlă

la lucru

con! ati fost însăreinat cu dosolipsia când

“so află epistatul acestii moşii de faţă nu se cunâsce dator, nici pote să fio răs- .
pungător, pentru care din luminată poruncă Măriei sale prea Inălţatului nostru
Domn, cu. dragoste se face cunoscut cinstitei Aghenţiă a da pliroforie pricinei
unde

se
Coa.

.

cuvine.—.1823, Ianuar.
XOVIII,

pag. 402,

- Zstoria Românilor de V, A. Urechiă
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Altă afacere

este

- Breza,

acea

francezului

Ronnet

|
devenit arendaş

moşiei

“

Către cinstitul Consulat al -Franţiei.
Cu cinste am primit notele cinstitului Consulat, una de la 7 alo trecutului
Julie" şi alta de la 3 ale acestii luni August la prigvnirea ce are monsier Bonet
cu Hristache Grigoriii pentru arenda moșiei Brâza, ce o are monsier Bonet ao
ținea după zapisul ce are de la Nicolae şi Hristodor fraţi Saegii, cari i-ai vân“duto în Braşov la trecutul Februar 15 și cu hotărirea ce aii dat Dumnâlor fraţi
boeri Otcârmuitorice s'aii. aflat aici în lipsa nâstră la trecutul Maiii 30, iar
Hristache cere acâstă arendă în datoria sa de bani ce are să ia de la Serdarul
Costache Saegiu vărul numiţilor vângători, după hotărirea domnâscă de la I6t
1820 Februare 16, fiind sciut numitul Serdar de stăpân acei moșii Brâza, şi după

ferpotul .ce aii făcut prin porunca Otcârmuirei de la trecutul Octombre

1, I&t

1821, după jălbile lui ce. ne curmat ati dat, caro ferpot ?l-aii și pus în faptă.
numitul Hristache.după porunca Otcârmuirei ce aii luat cu mumbașir turc și cu
orinduit isprăvnicese stringând venitul ce saii putut aduna până la Martie, în
sferşit pe l6t 1822 dândui-se într" acâstă” vreme şi alto porunci ale Otcârmuirei,
că ce venit se va strînge să so dea lui Hristacho pentru datoria sa,.iar monsier
Bonet s'aii arătat la Otcârmuire de cumpărător arengii acestii moșii la Martie
11, peste cinci luni i 11. qile după ferpotu lui Hristache, cerând de la Otcârmuire
ajutor. a căuta venitul și Otcârmuirea prin două note, însă una de la Martie 14
şi alt ade la April 12, aii făcut cunoscut cinstitului Consulat şi ferpotu luă Hristache şi dreptatea
lui de bani ce are să ia de la Sărdarul Costache Saegiii, care
“ferpot şi notele ce se arată mai sus în alte porunci ce vaii mai datlui Hristache pentru stringerea venitului pe sema lui până la Martie 17 a acestui ICt,
aii fost icălite atât de noi, cât şi de dumnâlor fraţii boerii ce aii râmas aici
în. lipsa nâstră, iar nota cea de la April 12 uniti cu paza ferpotului aii fost
iscălite numai de dumnblor fraţii boeri în lipsa n6stră, de aceea, cu dragoste
“arătiim cinstitului Consultat, că venitul moșiei Brezoi Bind făcut fozpot de Hristache prin porunca stăpânirei, nu puteai Saegii să'l vânqă fără a îndestula întâiil
pe Hristrache de dreptul săii, nici altă hotărire urma a se da împotriva ferpotului, şi -Hristache' aducându-ne în două rînduri porunci de la Măria sa prea
Inălţatul Vizir Silistra Valesâ ca săi facem îndostulare la dreptatea ce are, și ca să
numai supere pe Înălţimea sa, se pohtesce cinstitul. Consulat, ca să bine voiască
a îndatora pe monsier Bonet să odihnâscă pe Hristache cu ori ce mijloc va sci,
căci ne odihnindu'|, noi suntem siliți de la dreptate a da cuviinci6sa hotărire
„după pravilă,. spre îndestularea lui Hristacho, de care așteptăm făr'de zăbavă şi
răspunsul cinstitului Consulat.—1822 August 1i.
-

Gherasim Buztii, Barbu Văcărescu, Dumitrașco Racoviţă, Constantin Bălăcinu, Scarlat Grădiștenu, Scarlat Aihălescu, Mihaiii E “ilipescu,
.

Cod, XOVIII,

pag 372, -
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ca act. caracteristic al moşierilor

se vede cum

un lHatman

Noi Caimacami

„855

este acel de mai

Depalt ia o fată din casă cin-

ţirei rumânescă.

o.

Ă

Cinstite dumnsta frate vel Logotete de ţâra de sus, cu cale şi cu orînduială fiind anaforaua acâsta a Dumitale o întărim şi noi ca să so facă urmare
întocmai, pentru care şi scriem Dumitale, ca scoţându-se copie după acâstă anafora, făcându-se osebit și pitac din partea Divanului, să se trămiţă împreună cu
zapisele de -datorie ce are a lua răposatul Hatman Depalt de la unii alţii, ca
dumnâlui fratele biv vel Vistier Grogorie Romanet Epistatul al Vorniciei Obstirilor să pue în lucrare coprinderea anaforalei numai pentru mad6ua datoriilor.
— 1823, Iulie 19.
|
N

,

_-

'Proados

Venedict, Scarlat

Grădiștenu,

Jomanitis.

Coa. CI, fila 13;

Către dumnelor

boerii Caimacami.

Dumndei Smaranda Divama încă din vremea Otcârmuirei prin jalbă s plâns,
cum că răposatul Hatman Constantin Depalt luând-o fată din casa frate-săii cu
făgăduiala ca să o facă soție a sa cu cununie, s'a dus la casa numitului răposat
cu zestrea sa de la părinţi, adeciă în naht taleri 1800 și un șali haine de taleri
5000, iar nenorocirea slujindu'i ca după puţină vreme după mergerea ei în
casa mortului s'a întîmplat și răutatea apostasiei, din care pricină alta n'aii
corcat fără cât fugă și alte distihii, şi nu numai că acâstă vreme i-a fost embodion de a o lua în căsătorie după lege, ci încă şi câtă zestre aii adus ea în

casa mortului, din neavere le-aii vândut şi le-aii cheltuit răposatul Hatman și
în cea după

urmă

bolnăvindu-se a şi muritşi acuma a rămas păgubașă, atât de

cole co dusese în casa mortalui, cât şi fără nici un căpâtâiii lumese. Ci fiind-că
lucrurile

şi baniice a adus

numita

în casa mortului

este lucru

alsăii

părin-

tesc, carele cunoscându- le şi însuși mortul, i-a lăsat prin însemnare ca o diată
tâte hainele sale, multe puţine câte a avut aici şi unde aştepta ca dinti'acestea
să se dospăgubescă, împotrivă vede, că s'a pecetluit tâte hainele de către cinstita
Aghonţie, de aceea cere ca în puterea cei orinduite de mort data, să i se dea
lucrurile în stăpânire, ca nisce orînduite pe obrazul ci și să. - potă căuta suflotul precum a însărcinato ; la a căreia cerere vrând Logofeţia de a lua curată
pliroforie, mai întâiii s'a făcut întrebare prin scris cătră chesaro-crăiasca A ghenţie

ca să răspunqă pricina pentru care s'a pecetluit. lucrurile mortului și a venit
notă către Otcârmuire, cum că. mortul Hatman Depait din fire fiind_sudit Brotanicese dela Chefalonia, pământean de_acolo şi ca unii ce sudiții britanicescă
într'acâstă. vreme sunt sub protecția Aghenţiei, de aceea aii pecetluit lucrurile
mortului

şi ali

luat

numai

cheile, ijar "Iuerurile le-aii lăsat în mâna acestiă

Sma-
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stită, cu promisiune de a o lua în căsătorie şi apoio line ca concubină
şi i perde puţina zestre adusă. More acest: strein ajuns la demnitatea
zande , mai vârtos că sai arătat la Aghenţie şi unii din creditorii mortului,
- dar de vreme ce Smaranda cere lucrurile mortului în „puterea înscrisului co
are, Aghonţia dă cheile, iar prin graiii aii. făcut cerere ca să se răspundă taleri
500 ce s'au dat pentru îngroparea, mortului neavând cu ce sil scâță din casă;
cu caro acestă notă înfățișând înaintea mea pe Smaranda Divama, i-am cerut
de mi-aii arătat acea în scris diată,. a mortului pe care o văquiii de la trecutul
Ianuare 10 şi cu cuprindere că după ce s'aii ispovăduit ca un creştin pravoslavnic, orîuduesce şi epitrop pe dumn6lui Clucerul Iordache Deșliu, iar pe numita Smaranda, care "l-aii căutat atât în viaţă, cât şi 'la vâla sa, până la sfârşitul
vieţei, o lasă desăvârşit stăpână pe tâte ale sale'co so află în casă făr'de ao
supăra cinevași, asemenea o mai “lasă ca să'i caute și sufletul și nimeni altul
nu are

să

se amestece,

adeverind

înscrisele acestea cu chiar condeiul

iscăliturei

"sale și mărturisite de doi arhierei, adecă părintele Troados vechilul sfintei mi- tropolii. și arhiereul Constandie Sermiu duhovnicul săii şi de doi preoţi Antonie
şi Teofil, cară serii că aii fost faţă la! aceste scrise și orînduite de mort. Neaii mai arătat Smaranda și altă adeverinţă martirico a arhieroului Sermiu i
al lui Teofil Gherasim martor şi a unui Mibalopulos martor, prin caro seriii că
chiar

mortul

la mârte”

le-aii

arătat, că pe

Smaranda,

o lasă desăvârşită

Cliro-

n6mă la acele puţine lucruri ce are, pentru că ea i-ati fost și mumă şi soră
şi soţie și. slugă credinci6să, iar pe frați săi îi lasă clironomi pe periusia părintescă ce o aii la țâra sa și dintr'aceea să se împărtășască atât fraţii,cât şi
datornicii săi, atât cei de aici, cât și cei de acolo ; mai mi-ati arătat Smaranda
și o fuie de lucrurile ce ati adus ea în casa mortului adecă a le ei drepte, în
care văduiiă coprindându-se un condeiii de taleri 1800 şi alte 14 condeo de haine, adecă șal de 50 galbeni, scurteică cu profiluri de samur, rochii, capotură

şi. altele afară din două tacâmuri de aşternuturi- de postav și alte măruntae ale

casei, pentru care s'a întrebat Smaranda unde -sunt aceste lucruri şi banii şi
arătă față cu alte obraze Gmeni cinstiţi şi do. credinţă, că cele mai multe leaii spart în casa mortului slugătindu'i, altele şi de sunt în păr, se află prăpădita cu-totul, iar banii i-aii cheltuit mortul fiind-că nu 'avea para de cheltuială,
mai vârtos în trecuta vremea răzvrătirei.. Deci după aceste văgute engrafe
trebuinţă urmind ca să se deschigă şi “acele lucruri ale mortului, și fiind pretenţii
la mijloc ca să se răspundă. acei taleri 500.la dumnțlui munsiu Udrischi
seeretarul, care îi dedese de s'aii îngropat mortul, s'aii îndatorat
Smaranda, ca una
ce. s'ati vădut

dându-se

îndatorată

la monsiu

ca

Udrischi

să'1 caute

sufletul, de i-aii

luat cu: împrumoutare şi

așa sati slobogit deschiderea hainelor, şi prin orîn-

„duit calemgiu al Divanului făcându-se catagrafie de acele lucruri și paratirisind
ule Logofeţia, se văgură haino și de alo mortului nu „de vre-un preţ
mare saii -
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de Ilatman şi lasă tot avutul ei nonorocitei, care, dice elin diată, a fost.

ca mamă, soră, şi soţie. Clironomia în fav6rea fetei e un moment disputată

scumpe, între care se văqură și haine de alo Smarandei, care le-aii arătat la
judecată prin f6ia de mai sus numită și osebit se mai vădură 13 bucăţi de zapise io poliţă, datorii copringătâre în câtă-va sumă de bani stai mai ivit întracâstă judecătă şi două jălbi către Agenţie, una a lui I6n Bacaloglu și altaa
lui Teodor Bacaloglu, cerând Ion Bacaloglu că are să ia datorie cu zâăpis taleri
2750 afară din dobândă, iar Teodor Bacaloglu cere taleri 1187 parale 18,prin
„—socotâlă iar nu cu zapis, care datorie o și cer 'să li se plătescă, şi cu tâte.că
datoria cea cu zapis.pâte de a fi primită şi ascultată, iar cea prin socotâlă rămâne prin deosebită chibzaire a judecății, iar Ja cererea Smarandei spre ai se
da lucrurile mortului în puterea acelui engrafon şi osebitul martiricon după încredinţarea co fac arhiereii i duhovnicu și cei-l-alți martori, aii încredinţat
ju-:
„decata cu sufletele lor că într'acestași chip 'aii fost voința -mortului, cum şi
iarăși” prin încredințarea ce ni stati făcut de obraze cinstite, că ati mers Smaranda
în casa mortului Depalt cu banii și hainele cele arătate, chibzuind. a firei omenirei şi a dreptăţii datorie, fiind-că Clucerul Deșliu n'aii 'voit, nici nu primesce
a se amesteca la acâstă înscrisă diată a mortului, găsesc cu cale ca tâto hainele
mortului după catagrafie să le ia. Smaranda.- “și să le vGuqă, din care să caute:
sufletul mortu!ui după cum aii însăreinat?o, și cheltuiala pomenirilor să o facă
- și prin scirea duhovnicului mortului, adecă sființia sa arhiereul Costandirr Sermiu,
și ce va râmânea din pomeniri să 'rămâe pe s6mă Smarandei făr'de a avea cu„vânt să pretendorisâscă şi ea lucrurile și banii ce aii adus în casa mortului,
însă cheltuelile pomenirilor să se facă după analoghia proţului acelor haine.ale
mortului, pentru ca să rămâe mijloc și pentru despăgubirea hainelor e! şi a
banilor, i pentru slujbele i strădăniile ei, care le: mărturisesce mortul că i-ati
fost întocmai

ca o mumă

la căutarea

ce i-ati

făcut,

şi ca o soră şi soţie,

iar

zapisele ce sunt arătate în cătagrafio să se dea la Vornicia Obştirilor prin catastih
sub iscălitura Logofeţiei, ca Epitropia să îngrijască dimpreună cu croditorii, atât
acestia, cât şi alţii co vor mai eși spre a se seste să'și ia fieş-care dreptul prin
judecata și cercetarea Dumndlui vol Vornicu al Obştirilor, şi ce va rămânea din
zapise saii din bani scoşi din datorii vor sta în păstrare la Vornicia Obştirilor,
ca să ia fraţii mortului dimpreună cu averea părintâscă de la patria lor, precum mortul aii arătat în scris și aii mărturisit cu vial graiul săi în faţa duhovnicului şi celor-l -alţi martori, cari S'aii aflat la sfârșitul s&ii și așa cu acest
mijloc

să fie Smaranda

rituită

şi izbrănită, ca să pâtă morge

de va voi. — 1822, lulie 15.

Mihalache

Manu vel Logofăt.

Cod. CI, Ala 137,

spre altă căsătorie
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de Consulul Austriac, căci Depalt era supus britanic şi aceşti supuşi
erai în ţeară pe atunci sub protecţiunea Austriei.

Noi Caimacamii ţirei f'umânesci.

_

_ La acâstă alăturată anatora a: judecății Doepertamentului do opt, nerămâind
odihnită Caliţa, Pata, Dumn6lui vel Hătman al Divanului aii înfățişat'o înaintea

nâstră

cu mătușă-sa

Zinca de aici,

cerând prin

jalba ci de apelaţie,ca

să o

înzestreze și să o mărite cu îndestulată avere, aflându-se săracă de părinți şi
cu cuvînt că i-aii slujit șâse ani, atât mătuşe săi cât și afară când lucra prin _
târg,şi cât aii fost la stăpân ce simbrio agonisea aducea iarăși mătuşo-sei;
iar finca mătuşă-sa împotrivă dise, că din slugăritul cu diua co agonisea și
venea s6ra la „dânsa nici hrana gurei nu” ajungea, și pe la stăpân cât aii fost
„anal mult rușini ait cercat,t „după urma ei, căci urma furtișay la alo mâncăroi
co îi so da în piistrare, dia care nu numai o gonea stăpânii, ci încă și simbria
i-o oprea şi așa nu se alegea mai cu nimic din simbrie, iar ea aii hrănit-o,
-aii crescut-o cu atâta necaz cu socotâlă să aibă mulţămiti de la dânsa, ia: să
nu

o pârte prin

judecăţi şi după

sărăcia

şi staroa

că, îi dă, arătatelo

haino şi:

arămuri şi gonitârea casă le aibă zestre să se pâtă mărita, asupra cărora prov- limă făcând şi noi chibzuire dreptăţii, i sai gis" Caliţei fetei, că de vreme ce
vre-un deosebit aședămînt în scris nu are, ori pentrit simbria. ci, ori pentru
vremea cât se va afla pe lângă mătuşă-sa ce zestre sii dea,-după starea amândorora părţilor este îndestulată zestrea -acâsta ce i so dă, aflându-se și mătu„şă-sa săracă și cu copii; pentru care bine ai judecat dumnâlor boerii depertamentari, și noi asemenea găsim cu cale, ca dând Zinca mătușa-sa lucrurile ce .
sunt arătate în anaforaua dumnâlor boezilor depertamentari, să aibă pace de
Caliţa, și Dumndta vel Hătmane să facă împlinire de la o mână la alta.— 1822 August 10.
|
-

Iâhalache Manu,
"Coa.

101,

Scarlat Grădigtinu, Nestor.

fila 143%,

-
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Oaimacamii

țerei rumânesci.

Ştefan Piscupescu dohtorul de aici, prin albii” cătro Luminăţia sa Hagi
Ahmet Pașa, Seraschierul oștirilor Impărăteșci, s'aii jăluit cum că troi luni este
do când doi harvaţi cu doi turci împroună viind la moşia sa Licrita când

lipsea "de acolo, pentru scâterea familiei sale de la Braşov, i-aii

luat căleașca

din curte legând și îuchiând Omenii din curte ca să nu le pstă sta împotrivă,
care calească aii adus'o la Bucuresci și ai găsito la un “Dobner “Spiţerul, pe
care trăgându'l la Aghenţie săi dea caleasca, ai ârătat că ar fi cumpărat?o cu
taleri 200 de la mai. sus numiții harvați, şi cercetând pentru dânșii, aude că

unul ar fi plecat în. ţâra nemţescă,

o slugă po

lângă dânsul și nu

cel de al doilea ice că ar fi fost numai *

șcie ce sfaii

făcut,

cerând

ca prin porunca şi
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Piseupescu se jăluesce
că nisce
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turci i ai răpit caleasca

'

nizamu! Tmuminăţiei sale, să i se pue caleasca la loc de unde s'aii luat și precum
ati fost; în dosul căreia jalbă poruncindu se de către Luminăţia sa Pașa către
|
noi Caimacamii, că de vreme co jăluitorul și-aii cunoscut caleasca la acel numit
Spiţer să” despăgubim, iar po hoţ st”l cerem de la chesaro-crăiasca Aghenţie şi
să”l trămitem la Luminăţia sa. Următori fiind aceştii buiurdizme, prin dum- .
_n6luiavel Hătman al Divanului vaii făcut cunoscut la chesaro-crăiasca Aghenţie,
“de unde ati venit Dumndlui Lorenţu Spiţerul împreună cu Dumnţlui Dragomanul numitei Canţelarii, având spiţerul în mânele sale un engrafon sub, iscălitura unui Ioan Glaţu slugă de spiţer, adeverit fiind acest engrafon de Dumnâiui secretarul Udrischi, carele și tălmăcindu-se înaintea n6stră după nemţie :
în limba rumânâscă, so. răqu cu acâstă cuprindere, adică: «Pentru amanetul ce
"se afiă la mino al dohtorului Ştefan Piscupescu de taleri. 200 datorie şi mie,
«acâsta mai sus arătată sumă sait dat de Dumn6lui Lorenţ, Domnul spiţer
«pentru care eii i-o las Dumn$lui, și o-fac a Doimniei-salo desăvârşit, ca să«facă cu dânsa ori ce va vrea, care acâsta o ateveez cu iscălitura mea.>
„Aşa dar, după înţelegerea acestui engrafon întrebându-se dohtorul Ştefan
de este dator acek taleri 200 lui Ioan Glaţu slugă de spiţer şi de aii avut
acâstii caleasză amanet la dânsul, şi răspunse că nici dator nu se şeie un ban
măcar, nică amanet nu i-aii avut'o, cerându'l a veni de faţă ca sii arte .zacătre noi
pisul datoriei şi îi va plăti do îi va fi dator, carelo şi cerându-so de
şi
nemţâscă
ţera
în
no-aii răspuns Dumnâlui Dragomanul, că acesta este trecut

atâta

pliroforie aro Canţelaria,

Otcârmuirei,

cerând de

la

ci

dohtor

acest lon Glaţu aii
arătata datorie,

dar

dat jalbă

în oblăduirea

de s'aii judecat

la is-

sciută,
prăvnicat cu dohtorul şi isprăvnicatul i-aă dat caleasca, acâsta nu'i esto
vădut,
'l-aii
nu
ochii
cu
Glaţul
iar dohtorul Ştofan răspunse, că nici pe ton
luat s'aii
i
când
sa
moșia
la
nici nw'l şcie cine este, nici nu Sai aflat a casă
acestă
ţine
cuvînt
co
caleasca. Către acâsta s'aii întrebat Lorenţu spiţerul cu
cu alt chip, şi ne:
calească, adică ca un cumpărător do-la acel lon Glaţu sait
o ure drept
răspunse, că şi de-a cunâsce judecata cum că caleasca dohtorului
sumă de galbeni pe
puţin preţ luată, dar fiind că dohtorul Ştefan îi este dator o
odă din mâni având a lua
atâţea ani cu deosebite. amaneturi, caleasca iarăși nu
dicând că pentru acea daîmpotrivi,
destui buni "de la dohtorul, iar dohtorul i se
torie de

galbeni s'aii judecat

cu numitul Spiţer încă do mai "nainte vreme,

și ali:

Deci la cuvintul co aii
rămas a avea amaneturile spre încredințarea datorici.
ţine ca un amanet şi drept
provalisit Jorenţu Spiţerul, că acestă calească o
şi pentru cea-l-altă datorie veche
banii co aii dat lui Ion Glaţu slugă de spiţer
este neadovărată, pentru că
a galbenilor dimpreună cu cele-l-alta amaneturi
însuşi Lorenţu spiţerul aii argvedem chiar din adeverinţa lui Ion Glaţu, care

36U
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„din. curtea caselor de la moşia

„din Bucuresci. Cere să
tat-o, că caleasca

şa şi au. vedut:o

apoi la un

i se restitue.

aii dat-o

.

-

cu taleri 200-şi

farmacist.

să facă cu dânsa

ori-co va vrea,

ar de împrumutarea cea vecho care dice că are, nimic nu pomene
sce,.de
e un lucru hrăpit, şi nici amanet pusă caleasca, nici de datoria
cea
nimic nu se pomenesce, găsim cu cale că prin șcirea cinstitei
Aghenţii,
n6lui vel Hătman al Divanului să ia caleasca de la Lorenţu spițerul
şi
dea dohtorului Ștefan, apoi pentru banii co i-ai dat lui. Ion Glaţu
îşi va

„Lorenţu spiţerul cu dânsul.— 1822, August 12.
Mihalache Manu, Scarlat Grădiștinu, Nestor.
Cod.

101,

"Poruncă

fila 146.

aceea
veche
dumsă o
căuta

iei

co prin pitac s'aii făcut, după jalba ce'aii

dat cinstitei

chesaro-

crăeştă Aghenţii Iosif -egretașul, i Ioan carotașul, i Temeli Poliza
cheşi Dumi-

tache Brașovânu sudiți chesaro-crăeșcă, prin care cer că
banii ce so vor stringe
din vîndarea lânci ce cu porunca Luminater Dâmnii sai
dat Armaşului Mi-

hajache a o vinde..

.

Noi Caimacamiă

jerei rumdnesci, -

-

Cinstite Dumnâta vechilule al Hătmăniei,
vei vedea alăturata jalbaco aii
"-dat către cinstita chesaro-crăiască Aghenţie Iosif, i Ioan
Carotaşu, i Pemeli Po-lizach

e şi Dumitrache Brașovânu sudiți chesaro-crăeșci,
pentru banii ce dic că
âii să iea de la casa răposatului întru fericire Domn
Alexandru Vodă Suţul, ce
Saii

trămis de către cinstita Aghenţie către noi, ci

cât pentru

carâtași. i Dumitrache Braşovânu, fiind-că vădum porunca Divanului
de la 30 ale trecutuluy

Ianie, prin care primind de bună datoriade taleri 4932
parale -20, ce aii ară
tat ei atunci

că atia lua de la casa mai sus pomenitului Domn,
li s'aii și dat
două carfite, i două sinii ale Măriey sale în preţ
de taleri 1500 în socotola
aceştii datorii, de aeea dar primită este cererea
ce fac dea se ferportorisi pe
s6ma datoriei lor banii ce so va lua din vîndar
ea a nişce lână a casei numi-

„ tului Domn, ce se află în hanul sfîntului Gheor
gho noii și se vinde acum de
către Armașul Mihal
3

ache

din porunca

Luminăţiei sale Dâmnei

mahi,:și poruncim Dumitale ca luând de la Armaş
ul

Efrosinei

Mihalache. acei bant

Cali-

să”
ţii în păstrare, la Hătmănie, iar pe de altă
parte să ne faci arătare în scris câtă
sumă este, ca să ţi se dea apoi poruncă
de urmare ; iar Temeli fiind-că până
acum nu s'aii arătat cu vre-o jalbă. şi
nu este șciută datoria ce va fi având
să
iea de la casa numitului r&posat Domnu
, câtă este bună şi ădovărată îşi va
face
osibită jalbă și se va rindui în cerce
tare de judecată.— 1822 August
30.
Gherasim Buzci, Barbu Văcărescu,
Dumitrașco Dacoviță, Iihalache
Manu, Scarlat Grădiștenu,
Coa. 96 pag. 338,

Nestor.

E
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pretinde: că acea calească

la o slugă

de spiţer

,
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era pusă amanet

.

de către Pis-

pentriu 200 taleri,

Alt proces este acel al unor supuşi austriaceşci reclamând nisce
Noi

Oaimacamii

ferei rumânesci.

Dumnâv6stră boerilor Isprarnici “ai județului, cu tâto că după plixotoria
ce în trecutele dile ni s'aii dat asupra acestii pricini s'aii dat poruncă Divanului către Dumnâvâstră, ca să se certe prin bitaie în faţa locului, ca.unul ce
aii îndrăznit do aii bătut pe pâritul acolea în târg, Vameș Domnesc aflându-se;
trăgându'l şi în judecată la Dumntlui zabitul judeţului,
iar nu la dumnâvâstră
împotriva datoriei lui. Dar fiind că jăluitorul printmacâstă jalbă arată,că ol nu
numai m'aii facut acest fel de urmare netrebnică, ci împotrivă pâritul l-ait
pecinstit pe dânsul, dându-i palme în târg, din care pricină ațâţându-s6 gâlcâră și prigonire do cuyinte și Dumnslui zabitul judeţului aflându-se în târg
fărdo a i se jălui ol aii trămis doi neferi de aii chemat la sineși pe amândouă
părţile și le aii făcut întrebare Bântru ce so câtă şi nu merg la judecată. De
accea,

pentru

mai

ca să nu

rămâi

jăluitorului

nică. un.

cuvânt

de pricinuire,

că so pedepsesce adică fără a fi vinovat, poruncim “dumnâvâstră ca dimpreună
cu Cluceru! Iancu Glava ce este boor ai judeţului, bătrân, cinstit şi om-cu frica
lut Dumnedei, să faceți de isn6vă cercetare pricinei cu scumpătate față cu
amândouă părţile și dreptatea păzind făr'de hatâr sati voie veghiată, să ne faceţi
în scris

nsciințare

fiinţa

de

adevărului

acestii

pricini şi

vi so va trămite

al

doilea poruncă do urmare.— 1822 S&ptembre 3.
Barbu Văcărescu, Mihalache Manu: .
God, 99 fila 152,
4
Intirim ca să stăpânescă Ştefan sân Hagi Altânooglu acești cincă stânjină
d» loc ce sa arată împotrivă în anaforaua stărostici, în bună paco, ca un cumpă
rător do la Sultan mezat.—1822 August 21.
Manu,
A
Gherasim Buztii, Barbu Văcărescu, Dumitrașco Racoviţă, Mihalache
Scarlat Grărdiştenu, Nestor, Scarlat Mihălescu.
Cod.

99, fila 14+

o

Către dozmndlor

bocrii

Caimacani

repoDupă buiuriizma dumnâvâstră, co se dă la acâstă jalbă a Mariei, soţia
am vădut arătarea
satului biv Căpitan: za dorobanţi Petrache, făcând cercetare,
făcătoriido rele»
către
do
jăfuit
s'aii
vreme
ostă
co face, “că casa jăluitârei într'ac
cară

nu numai

că lo ai i luat

tot co-aii avut,

ci încă aii şi omorit po bărbatu

săii,

stare decât cu 7 pog6ne
“rămâind văduvă cu fete în vârstă și fără vze o altă
săii aii rămas
vie, card şi acelo îi sunt zestre, şi fiind-că după urma soțului
și acoia o
zapise
și fără
datorii pe la unii alţii din paitea locului cu zapise
până aşi
ani
do trei- -patru
supără pentru. plată, se râgă a i so puno un s zoc
lirana din tâte gilele. Deci,
“mai veni în stare, căci acum i so isterisesco și de
i

-
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bani ce dic ei, că aă imprumutat pre răposatul Domn Alexandru Suţu
Vodă. Semnalăm atenţiunei un moratoriii din 22 August 1822 in fav6rea
văduvei unui lost dorobanţ Căpitan Petrache jătuit şi ucis de hoţi.

fiind-că atât starea soţului ei cea mai din nainte este cunoscută tuturor, cât şi

jaturile ce s'aii făcut în trecuta'răzvrătită vreme și porderea vieţei soțului stii
sunt adevărate, de aceea este primită dreptăţii cererea co face, și pentru că acei
creditori so află afară, să se dea porunca dumnâvâstră cătro hoerii Ispravnici
ai judeţului, să stringă po toţi creditorii şi do faţă cu dânșiisă pue. cuvincio“sul soroc, în caro soroe mai împărlojinilu-so să încopă a plăti.—1822, August
22

Mihalache Manu vel Logoftt.

7

Cod.

99,

fila 1315.

-

Noi

-

Caimacamii

fereă

rumânescă,

„Dumnv6stră boerilor Ispravnici a judeţului, fiind că şi vrednica
de jale
întâmplare a omoriret soţului jăiluitârei și starea scăpătăciunei
ci în care aii
rămas ne este și inșine nouă sciuti și de vreme ce cererea jăluiturei
de a i se
da soroc de patru ani pentru plata datoriei soțului săii, să înţelege
că nu este
vre-o viclenie cugetând paguba. creditorilor, când însuşi ea primesco
şi se făgăduesce câ de atuncă înainte să încâpă a plăti încet încet
datoriile cu din ve- nitul ce va agonisi din chiar viea ei de zestre, ci numai
ca să se mai ajungă
din cele trebuinciâsa ale. vieţei. și să potă lucra și acoa
viișură; de aceea dar.
pentru iubirea de Gmeni primită este Divannlui acestă
corero a jăluitorei şi
poruncim „ca aducând înaintea dumnâvâstră pe toți creditorii
soțului numitei,
să le puneţi înainte întâmplarea nenorocire jăluitârei şi să'i
faceţi să înţelâgă
ca și însuși dintr'al lor proeresis să primâscă acest soroc
de patru ani ce i s'aii
dat, în care curgere de vreme nu are a fi supărată jăluitărea
de către creditori
pentru plata datoriilor, atât capete cât și dobândi.—1822
August 24.
|
Gherasim Buz“, Barbu “Văcărescu, Dumitrașco Racoviță,
2fihalache
Manu, Scarlat Grădiștinu, Nestor. .
Cod. 99, fila 146
i

Prea cinstiți dumnetvostră boeri.. Caimacami
Dumnâei

Maria soţia răposatului

Niţul

Chesăroiii, încă de la trecutul

1&t
1820 Septombre, prin jalbă către * Măria sa răposatul Domn
Alexandru Vodă
Suţul,

aii arătat că se află văduvă scăpătati cu două foto
ajunse în vârstă de
“măritat şi mijloc nu are cu co sălo întâmpine cele
trebuinci6se ale măritişului
decât din lozul casei părintescia răpnsatului soțul
săi, cara vine pe uliţa bisericei Armenilor, să vindă jumătate grădina casei; ai
cerut a i se-da vote a vinde
"acel-loc prin mezat, ca cu banii ce va prinde
pe vândarea, lui să pâtă întimpina
cele

trebuinci6se

ale măritişului

copilelor,

cu

care

jalbă

ati fost

orînduită

la
Depertamentul de opt spre cercetare, unde
i s'aii cerut jăluitârei ca. să arățe jude-căţii cu ce o are în
stăpânire ? și ai dis că-sineturi

nu

are fiind furate

dintr'o
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Asemenea se va observa o învoire dată de Caimacami ca o v&duvă Maria soţia lui Niţu Chesăroiii, să potă vinde un îmobil, ca să

aibă cu ce mărita două fete

ce are.

|

ladă ce i-ati spart'o hoţii, dar stăpânire aro neelintită, arătând judecății spre
dovadă, şi o adeverinţă scrisă do la trecutul I6t 1820 Septembre 19, iscălită de
Iordache Mavrodin i Vasile Carabulea şi Zamfirache Petrescu mahalagii, prin
care ic că o casă ce o are dumnâ0i Maricuţa Chesărdia în mahalaua popii Herii,
şciii că este drâptă a dumnâei rămasă „de la soțul săii, și are şi copile în vârstă
de măritat şi spre mai bnnă. deslușire a judecății ati adu şi chiar po fiii dum“nâci Ghiţă, Sameşul Cutiei şi întrebându'l de este și cu voia sa ă se vinde acâstă
jumătate de grădină spre măritarea a unei surori a sale, aii răspuns că cu voia
lui oste a so vinde și voescoa mai da şi de la sineși numai să scape de dnsele,
după caro ne mai rămâind nici un cuvânt de cercetare. asupra aceștii pricini,

ati găsit judecata cu cale ai se da voie a vinde locul cu mezat şi aii arătat Mărici

“sale răposatului Domn prin anafora, care întărindu-so cu luminată pecete mi
S'aii poruncit ca să vând prin -mezat după orinduială acest loc al jăluitârei,
Urmator fiind laminatei porunci am orînduit telal de aii strigat la mezat un
loc moștenesc de la biserica Armenilor al dumndei Mariuţa soţia răposatului Niţul

Chesăruiti, în faţa uliţei acestui loc despre biserica Armenilor stânjini 26 şi lungul

fiind că celă-l-alt loc al grălocului spre casă stânjini 12, udecă trei-spre-qece,
dinei rămâne al casei care nu se vinde, care strigându-se la mezat întru audul
tuturor de obşte în soro mai bine do trei luni şi jumătate, la preţul cel din
urmă, aii rămas dintr'acest loc-numai stânjini 5, adecă cinci din fața uliţei și
cu stânjini 15, adică trei-spre-gece lungul asupra unui neguţător anume chiar
Ştefan sin Hagi Altânooglu ce este vecin de aliiturea cu acest loc, stânjinul din
faţa

uliței

po

taleri 330, peste

care

preţ ne mai

eşind

alt muștereii

ca să mai

înalțe, nici din cei ce Ii se cuvine protimisis, nică din. alţii străini,şi fiind-că

dim preună și cu fiul că al da locul
s'aii mulțămit.și Dumnlei numita vângătâre
cu acest preţ, s'aii şi haraciladist mezatul pe s6ma mai sus numitului muştereii
adecă taleri una
stânjinul po taleri 330, care pe stânjini cincă face taleri 1650,
Ci fiind că
stărostie.
la
deplin
pe
numărat
mie ș6se sute cinci-decă. cari bani i-aii și
tşi aii nusultan-meza
la
de
loc
de
numitul muştereii aii cumpărat aceştă 5 stânjini
la
milostenie,
de
Cutiei
mărat și taleri 82 bani 60 la Voinicia Obştirilur havaetul

apucat ase întări
leii po bani 6, încă de la trecutul 16t 1$21 Februar şi n'aii

i se deaacum şi cinsatunci anaforaua mezatului de către stăpânire, do aceea să
August 16tită îatărirea dumnevâstră spre mai bună stăpânire cu liniște.-—1822
”
"Grigorie Romanitis.
AL dumnâvâstră, prea plecat slugă.
Diamandi Starostea,
Cod. 99. fila 143, Y.--
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In fine în notă mai dăm nişce acte de urmărire
a unor jătuitori
din timpul resmeriţei a casei lui Gherasim
Dascălul. » _

„=

No

Oaimacamiă

ferii vumânesci,

.
Dupe “arătareaco ne fac dumnâlor: boerii
judecători de la Depertamentul
Criminalion -printr'acâstă anatora, orînduim
pe sluga Divanului .... „Zapeiii
armășesc, să mârgă la sud Prahova și
prin marifetul și ajutorul dumnâlor [spravaicilor judeţ

ului Îuâna po pâriţii să'i aducă aici.—1822
, August

Barbu Văcărescu, Dumitrache: Racoviţă,
Grăddiștinu, Nestor!
. |
.
e:
Co,

99, fila 134%.

Constantin

|

f

Bălăcinu,
IN

15

Scarlat

7

Către dumntlor cinstiţi boeri. Caimacami, de
la Departamentul judecății
“

Criminalion.

Ac6stă pricină a jăluitorului Gherasini dască
lul, carele în vremea tarburărei,
la satul Zădăriciul sud “Vlașca aflându-se
ca un lăcuitor familiași” acolo i sati
prădat avutul de către tâlhari, bani gata
şi lucruri, ce prin oscbită f6io lo arată
și asupra celor ce aii avut bănuială, aducâ
ndu-se în cercetarea aceștii judecăţi,
nu s'aii putut descoperi paguba nici Până
acum, dur tot fiind trebuință a se mai
"aduce şi coi mai jos numiţi lăcnitori
români și ţigani boereșci de acolo, să fie
cinstită poruncă dumnâvâstră cu Zapciii
a! Armașiei, ca prin şcirea și ajutoral
«dumnâlor boerilor Ispravnici judeţului
rădicându'i, cu bună pază săi aducă ni
cercetarea judecăţei, și de urmare și alege
rea ce se va face” iarăși vom înşciinţa
dumnâvâstră. — 1822

August

10.

Trașcă, român din Venători.
Preda Arntutul, oltin, unchiul lui
dlitrașcu.

Stoica bivolar, țigan zădărnicen.

,
Pârvul țigan zădărnicin. Să vie împre
ună, și Negul Scutelnicu din ză.
dărniciă. |
.
a
Alihaii, Grecenu S*rdar, lonache Serda
r, Gheorghe Polcovnicu, Constantin
Cerchez, Iancu Fotiiadis.
.
CN
.

?

*v

+

vw

-

”

Cod,

99 fila

.

-

.

134 g.

Către cinstiții dumnelor

boerii

Caimacami ai feriă rumâneșci,

epilropia sfintei Mitropolii.

de la

|

|

Cu mai 'sus cinstită buiurdizmă aduc
ând. elirosul sfin
- Mitro
topolii
i
s'a
înfăţişat amândouă părţile înaintea
n6stră, și citindu-se jalba_numite
i Marii
întru augul pâritului Panaiot,cu
totul făcu tăgăduiro cl că nai
acut a face
cu jăluitârea nici de cum; S'aii între
bat că cu cine ati venit aici la Bucu
resci?
și răspunse, că tocmită fiind la
o cucsnă anumo' Catinca,cu
Dumnâei
aii venit, însă mai mult din para
chinisis al pâritului având a face
cu
dânsul
|
.
i
4
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Finanţe. Cunoscută

este starea “de -sleirg a

Sa

965

tesaurului

public în

urma ultimelor evenimente. Boierii Caimacami după ințelegerea avută la
Constantinopole cu noul Domnitor, aii imputernicirea să ajute Visteria
ţării prin împrumuturi forţate impuse, monastirilor”) din ţeră şi inchiDNN
şi fiind fost îngreunată do ol aii lepădat. Sai întrebat; do judecată de mai şcio
cine-va de

acâstă

înclinare a

lor?

şi r&spunse

cu, că șcio mai

sus

numită

co-

c6nă stăpâna lor și așa i s'aii dis că do va puteasă aducă în seris de la “acâsţă

cocână,

ca să încredinţeze

judecata

la -taga ce face

el?

și răspunse

că nu pâte

să aducă; do unde se cunâșce adorirat că tote cele jăluite sunt ncadevărate, şi
chiar așa de ar fi fost, după pravila pământului nu so învinovăţesce el întru
nimic,

fiind

fost cu

bună

voiea

că, și mai

vârtos

ea văduvă

cu trei copil

tră-

itori şi trecută în -vârstă ; pentru care şi găsim cu cale, ca nu numai să i se
dea et cuviincios nizam de a nu mai face supărare pâritului întru nimic cu .
acest fel de pretenţii deșarte, ci încă să i se facă și cuviinci6sa certare, după
cum

so

va

găsi

cu

cale

do către

dumnâv6stră ; pentru

dumnâvâstră. — 1822 August 2,
Ad Ungrovlahiei Bpitrop T'woaos
Noi

Prea
cetindu=se

care

nu

lipsim

a arăta

Venedict.

Caimacamii țivei rumăâmneaci.

osfinţia ta părinte Arhereule Troados, vechilule al sfintei Mitropolit,
înaintea

nstră

acestă anafora

a prâosfinţici

tale am. vădut arătarea

ca ne faci, pe care rămâind pâritul Panaiot întru ncînvinovăţire, porunrim să
fie apărat și nesupărat de către jăluitârea Maria, iar: numitei jăluitâre măcar
că se cuvnca a i se face mai strașnică podâpsă după măsura vincă ei, ca una
ceaii indrăznit împotriva nizamului ce esto dat pentru acest fel de pricini a so porni
cu pâră asupra lui Panaiot, trăgondu'l şi cheltuindu'l prin judecaţi, dar musaadea ficându'i Divanul, seriom' prâosfinţiei tale, să se trămiţă surgun la vre o
mănăstire

do

călugăriţe,

spre

a ei pocăință

şi înfrânare,

do unde să nu

făr'de al doilea poruncii a Divanului. —: 1822 August 3.
Gherasim. Buztă, Barbu Văcărescu, Duinitrache Racoviţă,
Dălăc nu, Scarlat Grăriștinu, Iihalache- ilupesctu.

- bodă

lie slo-

|
Co nstantin -

1) Pahlicaţii ce s'ai. făcut la 17 județe pentru moșiile mănăstir caci.
Dumnâvâstră boerilor Ispravnică ot sud Muscel, fiind-că pentru tâte mănăstirilo do obște atât ţărvă cât şi cote străine care sunt înch'nato la alto locură,
esto să se pue în osebită- orinduială pentru mai bună siguranţie'a celor ce
ai

a

cărți

le lua

să

veniturile, de:acoea seriem

rînduiți Gmeni să

facă

Dumitale,

catagrafia do

ca îndată | după primirea aceştii

tote

moșiile

a veri ce măniistiri

“va fi întracel judeţ, ori străin sait de alo ţăroi, adecă cum sunt date în arondă
şi la cine anume și cu co preţ, şi pe câți ani ? asemenea şi câte moșii li se.

566
nate

Lc
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şi ne-inchinate,
Cu

acest scop

imediat

-vina, la 92 Iulie, Caimacamia trămite cărţi
rinduâscă 6meni să facă catagrafie de t6te
"; scie care sunt arendate şi 'care nu şi cu
în scire tuturor arendaşilor să nu mai. dea

după sosirea

lor în Buco-

deschise la 17 judeţe, ca să
moşiile mănăstiresci, ca să
ce preţ? Se dă tot o dată banii de arendi în primirea

mănastirei pe viitorul,an sub pedâpsă a-şi perde banii
Imprumutul acesta forţat asigură mOnăstirei dobândă de câte
"taleri 5 la pungă pe lună. Tot imprumutul se urcă ubia la 23.550 taleri !)
caută veniturile pe s6mă mOnăstirei ? făcând .. catastih curat de desluşire, cât
mai „curând să proftuesiți aici. acele catastişe; osebit do acestă să faceţi cunoscut tuturor arendaşilor câți ţin moșii muniistiresci de obşte,ca câte arengi,
fac: pe- următorul an de la împlinirea anului fieş-cărui, să nu mai dea banii pe
-arengi de moșii ale minăstirilor pe viitorul an, căci cari va fi neînţelegători
şi cu nebăgare de s6mă acestor vestite ce se fac din poruncă; să șcio că'şi va
perdo banii şi nu va avea nici un cuvânt de dreptate ași-i cere înapoi; şi de
primire şi punere în lucrare să avem răspunsul dumnâvâstră în scris. — 1822

Iulie. 22,
Barbu

Văcărescu,

Filipescu, Scarlat

Dumitrașco

Grădiștenu,

„Cod. 86 pag, 306,

:

1)

E

Racoviţă,

Mihăiţă
,

Mihalache

Filipescu.

a
Manu, Constantin
”

a

Noi Caimacamii ţtrei rumânesci

Dumnâvâstră boerilor Ispravnici ot sud. . . „i
e fiind-că pentru a
a se mântui ţâra de greutatea ce “ace, trebuinţa este a se număra în grabă o
sumă do bani, care numărătâre de so va zibovi vine altă, reutate ţărei, care

nu să p6te întimpina întracâstă vreme, de aceea

s'aii găsit cu cuviință câ să

împrumute și mănăstirile ce mai jos se arată suma de bani co se vede pusă
fieş-care, și pentru a lor siguranţie să trămiţă -fieş-care mănăstire vechil cu bani
ca.să primâscă aici zapis iscălit. de Dumaotlor Spătarul Mihăleszu și de Dum.._

n6lui Vel Agă Mihăiţă „Filipescu, că ai luat împrumut aceşti bani cu dobândă

câte taleri 5 la pungă pe lună, cari bani în scurtă vreme ati să li se plătâscă,
ci dar trebuinţa fiind prea mare şi grabnică, orînduim Pe. . cs... .
Ca
— împreună cu Dumnvâstri să se facă tâte mijlscele de mumbașiriâc asupra egumsnilor, saii vechili, sai spitropă, saii îngrijitori ce vor fi la fioş-care mănănăstire, ca în soro do 24 de câsură să împlinâscă bânii negreșit, neprimind nici
un fel de cuvânt de îndreptare! şi aşteptăm venirea banilor în grabă.
1822, Septembre 1.
| Cod.

9

pag,

34
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Oeritul,

vinăriciul,

căminăritul,

367

vorniciile

incă se reguleză pe anul 1829. Asemenea

de la vitele de pripas

continuă întreprinderea Vă=

mMilor 1).
Taleri

4000: Episcopia Rimnicului.
2000
1000

mănăstirea
mănăstirea

500

>

1000
500
300
300

>»
»
>
>

1000

>

Tismana.
Hurezu

. Motru
Sadova,
Jătiia,
Brâncovenii,
Căluiu.

-

ă

Bistriţa. .

mumbașir,

10.600 pontru acâsta s'aii făcut carto la “Oaimacam Ride
2000 episcopia Argeşului.
s'aii făcut volnicie prin. 'marifotul Ispravnicilor.
1500 Znagovul
o

asemenea

volhicie

|

1500 Slobogia, este egumonul aici
1500

Câmpu-Lung.

,

Jrolnicii

700 Vieroşul -

Vroluicio la Dâmboviţa.
1300 Dol
1000 Sf. Ioan din Focşani ]
750

Mislea,

volnicie

la sud

Prahova.

1) Pontuvile vinăriciului pe anul acesta
—

-

”

-

Viind-că
al vinăriciului
să.aibă volnicie
nitul s'ujbei cu
să

„Noi

i

|

|

500 Banul.
-500

vo nicio

|

Băbenii

.

nici

1000 mănăstirea Rimnicu

Caimacmaii

țivei

cu lit 1822.

rumănesci.

pe anul acesta cu 16t 1822, Dumnâlui bocrul cuupărător
din tâtă ţâra aii orînduit pe -. . . taxildarlasud ,. .. careloa orîndui slujbeși în tâte popsrele acestui judeţ, să caute veurmare după ponturile ce se cuprinde mai jos, însă, locuitorii

plătescă - vinăriciului

câte

două

parale

de vadri,

măcar

că din

vechimea

aii

fost obiceiii şi hotărire a plăti câte 5. banY de vadră, dar din anul trecut, pentru
întâmplarea ce aii fost întru ajutor spre plata loflor. „oştirilor împărătescă s'aii
prisosit un

ban la vadră făcăndu-se două parale, luându-se

de gală vândut

împreună

şi milele mănăstiroscă

ca vinăriciul şi cu acestă închipuire Vaii vendut și

368
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.

„Nu, se introduce nici o prefacere esenţiale in «ponturile» sati cony

în anul acesta a plăti dajnicii vinăriciul câte 2 parale de vadră, dându-se și
milele minăstiresci cumpărătorilor de vinăriciăi, şi numai în anul acesta să se
urmeze .prostichiul acesta de-un ban şi luarea milolor, iar la viitorii ani să fie
tot după întocmirea cea de mai nainte câte 5 bani do vadră şi milele măniistiresci si se păzscă, care taxildar și slujbași forte să se ferescă spre a lipsi cu

totul acel din anii trecuţi catahrisis şi nu numai acea încăreiitură la qece două

cu nume
pagubă

de obiceiii să nu se măi facă, ci nici alte nedreptiăţi

lăcuitorilur

întru nimie

peste

dreptul Vistieriei

să nu se

i năpăstuiri şi
ma! facă, ci să .

se urmeze cum so cuprinde mai jos întocmai.
a
i
| 1) Mitropolia, câte trele episcopiile, mănăstirile cele mari cu mâtâșele lor,
“Dumnlor veliţii boeri al doilea şi al treilea până la boeria cea maide pe urmă
ce se face cu caftan și feciorii de boeri, i jupănesile văduve co vor fi stătut
bărbaţii Dumn6lor până la cea mai de pe urmă boerie cu caftan, vinăriciii
să
nu plătescă precum și postelnicsii i nâmurile îi boerinașii și mazilii
și alții
co vor avea hris6ve i cărţi domnesci de scutâ!ă, iarăși vinăriciii să nu
plătâscă.
2) Toţi cei-l-alţi licuitori
de obște să plătâscă lu orinduiţii slujbaşi vinăriciul drept câte 6 bani pe vadră şi obicinuitul pârpâr şi câte două
parale de
răvaș pentru fie-care nume, iar paralele de cramii şi cu
alt-fol de numire cu
totul să lipsâscă, spre a nu se face nici un fel de încărctitu
tă lăcuitorilor, ci
afară din cole mai sus numite nici o para să nu so
iea de'la nimeni.
.

3) Toţi cei ce sunt sub privileghiii. de a scuti vinăriciii forte să se
feresc a

nu amesteca saii a face mijloc să scutâscă vinăriciul vre unuia
din cei ce plătesc:
vinăricii, pentru că oră carele se va afla într'o faptă
ca acâsta i se va lua privileghiul do la mână, cum și cela ce cu meşteşug ca
acâsta va âmbla a'și scuti
vinul, dovedindu-se de boerii vinăriceri, să”! apuce să
plărscă vinăriciul îndoit.
>
4). Măsurătdrea să se- facă drâptă cu cotsl înfierat ce saii
dat slujbaşilor
de la Vistierie, caro măsurătâre să se facă ori mai
nainte până nu: începe a .
fierbe, .saii mai târgiii după ce va fierbe şi se va aședa
vinul, iar când fierbe
vinul să nu se măsâre, nică să strâmbeze cotul într'o
parto saii într'alta ci să'] pue
drept în vas, cum şi 'a lungul dOgii ce este afară
din fund. st”nu se pue în
m6surătârg, ci lungul să se pus din fund până
în fund, lipsind, precum aim qis .
mai sus,
acea

încărcătură

la dece

două'a

nu

se

face nici

o dată, .

5). Răvaşole de plată ce se dati la mâna celor
ce plătesc vinăriciii să so
facă eu desluşire, adecă se va serie întrânsul
aşa : atâţia bani ai dat cutare vinăriciii pe

atâtea vedre, întru atâtea: vase, caro fac taleri
atâţia,

şi iarăși asenieneă răvașe să se pue în.fundul fieş-căruia
vas cu suma vedrelor ca aii fost
într'ensul, cu suma banilor co aii plătit
şi cu “numele stăpânului vinului săi
-lipescă în fundul vasului spre a fi şciut,
pentru care aceste răvaşe să nu ia vi-
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diţiunile

|

a contractelor de arendare a acestor diverse

teriei ţărei Rumânesci.

-

|
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venituri

ale Vis-

o

năricii nici o para.Să dea şi la mâna scăunașului: de fieș-care popor f6ie iscălită de însuși taxildarul, în care fdie să arete pe toţi poporanii dintr'acel popor
fieş-caro câte vase aii avut și în tot vasul câte vedre aii fost și câţi banii
sati făcut pe suma vedrelor co ati plătit ? care fâie nimeni să nu fie volnica
o lua de la mâna scăunașului, ci să stea la dânsul, având datorie să o păstreze scăunașul,

până

când

din

porunca

stăpânirei

i se va cere să o arete la vreme

de trebuință
6) Văcându-so măsurătârea şi plătindu-se vinăriciul îndată să dea siobodenie slujbaşii aşi rădica vasele nepoprit, făr'de a cere vre-un avaet cu pricină căci l-aii slobodit mai nainte decât alţii, după cum se nărăvise de la o
vreme încâce, decât pentru răvaşul ce'i va da de slobodenie cătr6 scăunaşi să
ja vinăricerii numui două parale, dar nici lăcuitorii să nu se îndrăznâscă să
rădice vinuri mai nainte până nu va trece slujbașii cu măsurătârea cotului, cum
şi neguţătorii ce va cumpăra vinuri, până nu vor plăti lăcuitorii vinăriciul
„ domnesc

să nu

se rădice

vinurile.

7). La scaunele de carne mănăstiresci sati boeresci şi cele ce suntscutite cu cărţi domnesci, să nu aibă nică un fel de amestec taxildarul și slujbaşiă

_a le face

vre-o

cerere

cu numire

de

_

avaet.

8). Câţi sudiţi-ai străinelor curţi: vor avea vii aici în ţeră să plătâscă şi,

ei vinăriciii ca şi ldcuitorii ţărani, iar cari dintr'Ânşii vor avea sinetură de n6mură
saii de altă stare, cu care sub chipul raelei voiesc să scutâscă vinăriciul, slujba-

şii sunt datori să ia acele sineturi de li mânile lor şi să le trămiţă la Vistierio,
iar pe dânşii, adecă pe sudiți, să'i îndatoreze şi prin închisâre a plăti
|
ciul întocmai cum plătesc şi cei-l-alţă lăcuitori ai ţărei. -

vinări-

'9). Pricinile şi judecăţile. ce se va întâmpla între podgorenii pop6relor
— de' la acest judeţ să se caute de boerul taxildar, însă ferindu-so de-a globi sati
a jătui pe cinevaşi, făr'de numai să le caute. dreptăţile” întru adevăr, iar slujbaşii să nu se indrăzn6scă fără şeirea și porunea taxildarului de a face cevași,
cum nică Ispravnicii să nu se amestece la jndecăţile podgorenilor, iar când ta„xildarul şi slujbaşii vor face năpăstuiri şi jafuri, atunci datori să fieo Isprav nici

-

a da în şcire stăpânirei.
10).

Pentru

mâncarea

să cumpere cu
11)../După” aceste
başii la căutatul aceştii
jafurile și nedreptăţile,
ani tot așa poruncă li
luatul banilor, cum și
trebui

slujbașilor şi pentru

hrana

tailor lor, oră ce le va:

bani fără a supăra pe cinevaș măcar cu cât de puţin. .
mai sus numite ponturi aii să urmeze taxildarul și slujslujbe, însă fiind-că sunt strajnice porunci a lipsi cu totul
de aceea să nu se înşale în vreun, chip, că dor în alţi
s'aii scris și ei ati făcut încărciăituri şi la măsurători și la
răvaşele de plată nu le- -aă dat după cuprinderea capului

Istoria Românilor do V. A. Urcchiă.

" |

-

To
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Dăm

articole.

în note ponturile Vinăriciului pe
Asemenea

note

în

aducem

1892, constătătâre din 13

poruncile

ispravnicii

către

din

de la pontul al 10-lea şi sati trocut cu vederăa, dar acum să şcie că are să
se facă amărunte cercetări şi pe faţă şi pa sub cumpăt, şi de se va găsi căaii
urmat cinevașă cât de puţin împotrivă, nu va scăpa de ped6psa ce are hotărită

Măria sa prea Inălţatul nostru Domn

a face unora

ca acelora,

vor plăti celor năpăstuiţi luarea cea rea şi cheltuiala

adică, după co

îndoit, cea mai uş6ră pe-

dâpsă va fi a se lua averea lui pe sâma Cutioi milostenisă şi i se

va rădica

ori-ce privileghiii ya avea saii cin de boerie, rămâind în rînd cu ţăranii, iar
cea mai grea ped6psă este târgul și ocna, încă la cei cu vină mai mare scur-

tarea vieţei; de aceea dar şi din pariea nâstră vă sfătuim și straşnic vă poruncim, fârte să "vă Feriţi şi numai dreptul ce este după ponturi să împliniţi de la
lăcuitori.”
12). Pentru caro straşnio poruncim taxildarale de la numitul judeţ,
cauţi să fiii următor întocmai pouturilor de mai sus și-slujbașii co'i voi otindui prin plăși să te chezășuesci tare, făcându'i să înţel6gă ponturile a .nu cuteza

să încarce

la măsurătâre

cu

cât de puţin

pe cinevaşi, ori a âmbla cu alt-fol.

de cot! sait cu cot vechiii din anii trecuţi, ori a face vre-un fel de. luare de
la cel ce va avea păs şi trebuință a rădica din vinul săi, după ceva trece măsuratul ca să vânqă a putea întîmpina plata vinăriciului, ori a face prelungire...

cu cerere de plată vinăriciului după cum se nărăviseră d6 la o vreme

încâce,

ci după

lui Qe-

trecerea scrisului îndată să câră și plata

şi până

la sfirșitul

tombre cum aii fost obiceiii din vechime: să ia sfîrşit huzmetul, cum și cei-co nu
vor putea din vre-o întâmplare.să plătâscă, să nu se langâscă mai mult decât
până la 16 alo l1i Noembre, căci unii din slujbașt ca să nu li so cunscă încărcătura lăsa pe 6meni cu plata până își vindea vinurile, ca să nu so pâtă ai
lua s6ma, de aceea să conteneze tâte meșteșugirile de ori-ce nedreptate, nică să
făcii cheltăeli lăcuitorilor prin conace făr'de plată, ci cu totul să se ferescă și
taxildar şi slujbaș de acel catahrisis ce se. urma mai rainteîn tr6ba vinăriciului
că şi taxildarul va fi întru osânda ca și slujbaşii.
13). Poruncim şi Dumnevostră boerilor Ispravnici ai judeţului să daţi
mână de_ajutor taxildarului și slujbașilor cu slujitori îndestui, precum şi zabaţii de pe la judeţe iarăși să le dea ajutorul cel cuviincios, spre a nu se pricinui vre-o pagubă huzmetului din pricina acâsta a neguţătorului, căci înși-vă veţi
îi r&spundătoră, iar împotrivă când veţi vedea că taxildarul şi slujbașii nu urm6ză ponturilor, nu numai să nu' îngăduiţi a face vre-o trmare şi Inaro nedreptă, ci încă să ne și înșciințați, căci de se va găsi vzo-o urmare împotrivă
cât de puţin

şi Dumnâvâstră

m'ați priveghiat

lăsând

de

ati

trecut

să şciți că vaţi fi osândiţă precum în poruncile ce vi saii trămis
29 'alo trecutului Iulie vi sati fiicut cunoscut. — 1822 August 20.
Cod.

95, pag. 266

Ă

,

cu

vedere a,

la 51

și la

;

-
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STĂ

judeţele de munte în. privinţa huzmetului oeritului: cumpărat la lici|

y

o

Dece porunci la județele de munte și una la Caimacamul pentru
huzmetul oeritului ce s'aii cumptrat de Dumnilui Vornicul
“Manu, ca să dea ajutor.
sua

Nod Caimeamiă

Dumnâvâstră

țerei rumâmnesci,

?

beerilor Ispravnici ot sud,.......facom Dumnovâstră

în scire,

că huzmetul vinăriciului și al ocritului:pe acest următor an s'aii cumpărat de
"Dumnblui fratele biv vel Vornic Mihalache Manu, dând şi preţ bun cn caro se
ajută ţâra a întâmpina neapâratele cheltueli ale oștirilor Impărătesci, și datorie
având ca şi tacsildarii și slujbaşii să fio ajutăţi a se urma cuprinderea. ponturilor

întocmai,

fără a se faco

vro-o

viclenie

de

cătro

or% cine

spre

paguba

huzmotului saii catahiris împotriva ponturilor şi fiind-că ooritul nu se vinde
ci se caută de către Dumnţlui, de aceea scriem Dumnvâstră, ca după obiceiul

co s'aii urmat în alți ani pentru oile unguresci ce încep de acum înainte ase
pogori la vale, are să orinduiască Dumnţlui 6meni. slujbași şi la locurile unde
se cuvine de pazăca să ia tâto. acele oi în scris și caro dintr'acei Ungureni
„vor =voi'
să plătâscă. oeritul, să și” plătâscă,iar care nu vor voisă plătescă, silit
să nu fie făr'de numai să so dea pe chezișie, care acâsta no fiind vre-o scornire.
nouă, ci obiceiii vechiii, urmat mai dinainte, poruncim Dumnâvostră să dați
Â[

.

ae

.

mână

.“.

de ajutor

..

i

3

tacsildaruliui

o.

.

i

.

a

.

ep

Nae

şi celor orînduiți -pâznici

2

pentru

-

IVI

>

>

acâsta, ca să nu

i

“se întâmple huzmetului-zăticnire și pagubă, căci Dumnâvâstră veți fi r&spunqători ; osebit de acâsta în ponturi s'aii pus giua 20 August după condica Divanului,-ca do atunci să înc6pă serisul, căci atunci esto şi sorocul vândăreă,
dar fiind că grabnica întâmplare a trebuinţei oștirilor Impăratesci ne-aii siiit
al vinde mai 'nainte, de: acea unde va avea trebuinţă a începe mai "nainto-cu
scrisul, mat nainte, de 20 alo acestei luni să nu fie oprit, căci vândarea sai
mai ?nain'e și banii jumătate s'aii numărat și se numără, cari se istovese
ficut
fără zăbavă, ci dar aşa să urmaţi negreșit.— 1822 August 1,
Barbu Văcărescu, Dumitrache Racoviţi, Cons'antin DBălăcenu, Scarlat,
Mihălescu.
în
|
|
până
treco
a
îngăduiască
se
nu
să
adăogat
s'aii
Focşanilor
Iar la judeţul
vor

_nu

plăti

oerit, precum

şi cele ce vor veni

do acum inainte în vremea slujbei

până la săvărșitul cercăturei, iarăși să, so îndatorâscăla plată.
"“

Coa, 96. pag, 313.

i

Noi

i

Caimacanii ţărei rumânesci

_

|

Cinstiţilor. Dumn6vâstră. fraţilor boeri biv vel. Vornice Constantine Bălăcene, vel Vornico Scarlato: Grădiştene, şi biv vel Spătare Scarlato Mihălescule,
fiind-că este trebuinţii.

|

do 'â so întocmi catastihul Iofilor Cutiei de milostenie poh-

379

-
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taţiune de Vornicul Manu. Urmâză şi «ponturile oeritului pe 1822, constatator din.10 Articole...

-

|

|

“

tesce Divanul: pe Dumnâvâstră, ca adunându-vă la un loc, să porunciţi vame-

şului Vorniciei Obştirilor a aduce înaintea Dumnâvâstră catastihui lefilor Cutii,
pe carele teorisindu'l și privind la veniturile Cutiei,să întocmiţi cu-“iubire Şi
dreptate I6fa fieș căruia obraz după ipochimen
și să arătaţi Divanului în scris,
—1822 August 4,
j
i
|
Gherasim Buztii, Barbu Văcărescu, Dumitrache Racoviţă, Mihaiii Pilipescu
” "Cod,

96, pag. 320.

.

Ă

Noi

Caimacamii țerei rumânesci.

„
OCinstito Dâmnâta frato biv vel Vistiere Grigore Romanct,
epistatulo al Vor,
nicieci Obștirilor, fiind-că jupânesele co sc arată mai jos aii
să ia suma ce se

vede de I6fă ce aii orinnuită pe 10 luni de la Soptembre al
anului trecut, de
când.

te-ai însărcinat Dumntta cu acestă epistasie până
la sfirşitul trecutei
„luneă Iulie, ci fiind că acestea sunt fete de boer
şi cucâno care nu pot
- să eră prin biserici şi petrec în mare lipsă, de aceea
scriom Dumitale ca pe
acestea să le protimisesci şi să faci tâte mijlâcele a
li sc da l6fa ce aii să ia

negreşit.

— 1822. August 6.

Barbu

a

Vicărescu, Dumitrache Racoviţă, Mihalache

lescu, Nestor, Constantin Mihăilescu,

Mihai,

|

Manu,

Filipescu.

-

Iordache

Go-

480 Păhărnie6sa Catinca Grădişteanea, bez taleri 320 ce:
ai luat.

250 Stolnic6sa Zamfira Ştirbica, bez taleri 250 ce aii
luat...
100 Maridra fiica Medelnicerului Mater Grec6nu,
bez taleri 100 co aiă luat,
150

Elenca Drugâsca: :

.

.

120 Stolnicâsa Zamfira Apostolache,

„40

30

_

bez taleri: 80 ce

ai luat.

Stolnicâsa Etrosina Ţigara, bez taleri 160 ce
aii luat,
Biălaşa Drugiinesca,

bez taleri 150 ce aii luat.

100 Strătir6sa Blena Popâsea ot sf. Ştefan. .

1000 Clucerâsa

2270.

Cod.

96, pag.

|

Stanca Bălăeânca,.

320,

Ponturile oeritulului pe anul acesta cu lit.
18922.
"Noi Caimacami! ţirei runiânesei.
Fiind-că pe anul acesta cu I6t 1822 iii
orînduit cumpărătorii oeritului
din tâtă ţâra pe..... tacsildar la sud.....
spre a căuta și a strîngo venitul
slujbei aceștia, urmând întocmai ponturilor
” ce se coprin
"maide
'jos, adecă:
1) Mitropolia, episcopiile, mănăstirile,
metâcele, schiturile, Dumndlor boerii
de la vol Ban până ia vel Clucer de
arie, i junânesele văduve iarăşi. până la
acâstă trâptă, nu aii să plătâscă oerit pe
drepte -vitele lor co vor avea, după
,

ISTORIA ROMANILOR.
Cu

ă

totă lipsa de bani "Caimacamii ordona,

Grigore

Homanitis

Vorpicul

Obstirilor, să

---

la :G August

plătâscă

pensiile

373

1892, lui
datorite la

"cum s'ait urmat şi în anii trecuţi până acum, ferindu-se însă-şi priviloghiaţi a. nu amesteca şi a tăinui oi «e'ulo acelor ce plătesc oerit' în oilo lor, că va
cădea la învinovăţire.
* 2) Toţii cek-l-alți lăcuitori ai ţărei să plkitâscă oerit pentru fieş-care die
şi capră, de la una până la goco câte 11 bani făr'de plocon, iar de la 10 în
sus câte. 10 bani și poclonul câte 80 de bani de nume, asemenea să plătâscă
„Şi câte 4 parale de turmă pentru numărătârea şi câte parale două de răvaș ce
so dă pe fieş-care nume de plată, care oerit să se ia pe câte vite so va găă-

la vremea scrisului.

3) Câţi se numesc- sudiţi și sunt șodători prin politii şi sate ale ţărei
„şi ati- oi, să plătâscă oerit asemenea și tot oiată cu cei-l-alți lăcuitori pentru
0. le co se

vor afla

la scrisul

lor, pentru că şi aceştia

în ţ6ră.

asemenea se neguţătorese

4) Câţi sunt: sudiți străini, ;a cărora a lăcuinţă "esto înnituntru
numai cu oile dv le:pasc în ţerii și po urmă iarăși se întorc, aceia
tescă. oerit după vechiul obiceiii la Decembre,;adecii do die po bani
„elonul până la 10 po bani unul, iar de la 10 în sus po bani 80 de
acestia

aii să mai

plătâscă

și obicinuitul

văcărit al străinilor, adecă

bani de vita mare, iar pentru vita mică pe jumătate, care vită
tunșii şi mânzaţi, iar sugstorii nu aii să se supere, .asemenoa
vor fi străini să plătescă văcăritul străinilor câte. bani 33 de
obiceiii ; la.care f6rte să se păzâscă obiceiul vechii cu a nu se

şi aici
aii să
10 şi
nume,
câte

vin |
plăpo-.
care

33 de

mică se numase
și ori câţi alţi
vita mare după
face vre o ur-

mare împoiriva. acestor ponturi de către orînduiţii slujbași, şi fiind că ne-am
pliroforisit, cum că unii din sudiți amestecă oi de ale lăcuitorilor în oile lor
vrând să pigubscă Ciimara domnâscă, pentru acâsta forte să se ferâscă sudiţii

a nu o urma, şi ca să se dovedâscă că nu aii în oilo-lor şi altele umestecate
„să, fie datorii a'şi arăta reghiile şi pașiiporturilo ce aiă - pentru suma vitelor
lor la orinduiţii slujbași şi când so va dovedi că ati ascuns oi de ale lăcuitorilor

ţărani,

unul

ca acela

să plătâscă

oeritul

îndoit,

5) Ţoţi lăcuitorii de ori ce trâptă să aibă a arăta tâto oile lor la slujbași
făr'de a tăinui, căci ori carelo se va dovedi că aii âmblat ași tăinui oile şi ale
ascunde cu gând ca să păgubâscă Vistieria, pe: unul ca acela nu numai că
vom osândi a plată, ci îl şi vom pedepsi după trâpta ce ra fi, și fieş-care
„părcălab din fieş-care sat să fie dator a arăta la slujbași oile sătonilor, încă şi
ale străinilor ce se vor afla în pr6jma satului, că de se va găsi vre-un părcălab
că aii sciut-oile străinilor şi n'a îndreptat pe slujbași şi le-ati tăinuit, acel
părcălab se va pedepsi.
|
6) Cite 0 se cumpără din ţera de casapi-başi prin saegii
în trebuinţa
-

+

t
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cocânele

Catinca

Grădişteanu,

„cerului, Matei Greceanu,

Zamfira

Stanca

Stirbei,

Maridra

fiica Medelni-

Bălăceanu, Efrosina Țigara etc.

miriei Impărătesci, asemenea și cele ce se cumpării de g6lepi pentru mumbaiaua
'Țarigradului, să fio nesupăraţi de oorit până la sfirșitul lui Noemvrie, dar Slujbașii: să fie datori să ia în scris, făcând catastih pe anume câto sunt alo fieş-căruia gelop şi sub a cui vătat. îngrijire se află, carectastih să'se trămiţă la Visterie spre a ni so da, iar pentru câte oi se vor găsi după sfârșitul iui Noembre ale Saogiilor și G6lepilor, să so ia pentru dânsele oerit întocmai. ca şi la
ceă-l-alți lăcuitori, pentru că aceste oi răm ân a se socoti că sunt pentru neguţătoria Ion.
.
”
|
|
Ea
7) Pentru câte capre aii cumpărate zalhanagiii ca să le taie la zalhanale,
câte vor tăia până la. giua sfântului Dimitrie, adecă până la 26.alo lui Octombre,să nu se plătâscă oerit pentru dânsele, după vechiul obiceiii,
iar câte după

sfânta: Dimitrie se va găsi vii netăote la zalhanale, pentru acelea să plătâscă oorit
ca și ceă-l-alţi locuitori; asemenea

și vitele

ce ait măcelarii strinse pentru

a

le tăia la scaunele politici Bucurescilor, să ni 'se supere de 'oerit până la sfântul Dimitrie, Octombrie 26; iar de la sfântul Dimitrie înainte câte vite sa vor,
găsi la ei vii, netăete, să plătească oerit ca si. cei-l'alţi pământeni,

*

8) Slujbașii să aibă a'se fori de a nu face vre-o pagubă, nedreptate, saii

cheltueli licuitorilor cu a le lua covași pentru

hrana. lor și a cailor lor făr'de

lată, ) ci tâto ori câte le va trebui să cumpere cu bani sata, căci
le]
3
ne rom însciinţa
că ai urmat împotrivă, nu num ai îl vom punea
p

ci îl vom

şi pedepsi.

lori de

caro

plăti paguba

-.

„9. De va căuta acâstă slujbă însuşi cumpărătorul po sâma sa, să -fio-cu'
ingrijire a nu se urma cel mai mic catahrisis sati; nodreptate lăcuitorilor
cu
vre-o luare

cât de puţină mai

mult, asemenea

și de o._va vinde la alţii să. fio

_eu îngrijire de a nu face şi aceia catahrisis „iar când vre-unul va îndrăzni
a

- sosîntinde

sii facă vre-un jat cât de puţin, să scie că nu va scăpă de grea
pe-

depsă ce are hot

ărită Măria sa prea Inălţatul nostru Domn a face unora ca
a-

celora, adecă cea mai ușâră, averea lui i se va
și i se va'rălica

ori co privileghiu

va avea

lua pe s6ma Cutioi milosteniei,

sait cin

de boerie şi so va aședa
la Vistierio în rînd: cu ţăranii, iar cea mai maro ped6psă
este târgul şi ocna
încă

la cei cu vina mii mare și scurtarea vieţei ;
pontra care are să tacă Măria:
Sa adânci cercetări po sub cumpăta descoperi
adevărul, do aceea dar şi din
partea nostră vă sfătuim şi strașnic vă poruncim
tuturor celor comoţi fi amesţecaţi într'aces

t huzmet

ca să vă feriţă și numai dreptul

ce este “după

ponturi .
să împliniţi de la lăcuitori.
ae
”
|
10. Deci porunc
im,
și duinnâvâ
stră boerilor Ispravnică ai judeţului,
să daţ
mână de ajutor taesildarului şi slujbaşilor.
cu slujitori înde
stui, precum şi zabiții de pe la judeţe iarăşi să le dea ajutoru ]
cel cuviincios, spre a nu se pricinui

ISTORIA

„Cu asemenea

favorisări

ROMANILOR

375

a' jupăneselor,

nu se

ÎN

impulină

nevoile

vre-o pagubă huzmetului din pricina acesta a neajutorului, căci înși-vă veţi fi
răspunqători, cum și împotrivă când veţi vedea că slujbașii nu urmâză ponturilor şi fac Iuări nedrepte, pe: de o parte săi popriți neîngăduindu'i a lua cât
de puţin mai mult.pesto cuprinderea ponturilor, iar pe de altă parte să în'sciințați stăpânirei, „căci. do veţi trece cu vederea, să sciți că și dumnârâstră
nu „veţi scăpa ir de osânda aceea co vi s'aii făcut cunoscută prin publicaţiilo
ce vi s'aii trămis la 21 alo trecutului Iulie, și urmarea începerei scrisului oeritului să so facă de la 20 de qilo ale lunei acestia, înainte
— 1822,
. August 20.
Gherasim Buztu, Barbu Văcărescu, Dumitrașco Racoviţă, Constantin DăLăceanu,
Cod.

Mihalache
LXXXXVIII,

Manu,

Scarlat

Grădistenu,

Scarlat -Ahihălescu:

pag. 370,

Noi

Caimacamii

țirei rumânesci.

2

Dumnâvostrii boerilor Ispravnici ot sud ,.. . . , Dumndlui fratele biv
vel Vornic Mihalache Manu cumpărătorul oeritulut dintr'acelo cinci judeţe, după
cum prin ponturile slujbelor sunt îndatoraţi, ci şi tot felul .de împotriviri ai,
iar

mat

vârtos

că nici slujitori

nu le daii, din

care pricină s'aii batalisit

slujba,

şi ac6sta nu curge din altă decât numai că unit din dumnâvâstră fiind răi:
nărăviţi la jafnri şi nedreptăţi, îndrăznesc a cero rușteturi de la slujbași i
tacsildară câte taleri 500 și câte 1000, adecă este și acâata un mijloc de a îndemna. pe slujbaşi să facă încărcături și jaturi lucuitorilor, pentru că ceca ce
va da Dumnâvâstră urmâză să” sc6ță îndoit şi întreit de la ldcuitori, și când
dumnâvâstră veţi fi interesați le treceţi cu “vederea și aşa jafurile so înmul.
ţesc ; se' vede: dar

dată

că nici până

acum n'aţi înţeles acea strașnică hotărîre'ce arc

Măria sa Inălţatul nostru Domn

pentru unii ca aceia, cum are s'j pedep-

„Siască fără milostivire și până la viaţă şi cu nici un fel de mijloc nu vor putea
pătimi ertiriano, și dumnâvâstră aveţi să vă mulțămiţi cu aceca ce vă “este

canonisit, iar ac6stă pricină că catatrecsiți huzmetu

și nu daţi slujitori, să sciți

că este o invinovăţire din cele mari- și sunteţi vrednici osindiroi, pentru: că,
huzmotul acesta nu csto havalea, ci slujbă, şi interes chiar al Vistierioi domne-

scă, din caro huzmetul Dumnlui fratele Vornic Manu aii întâmpinat cu dare
„de bani și mai înainte de sorocui co aii avutla mare păs pentru binele obștese
şi preţ mare aii dat, care altul nimeni nu ”l ati dat, şi acestă urmare a dumne-,
vâstră

de

osândă,
să

-

diceţi

o vom

face cunnscută

Mirioi

sale lui

Vodă, să, sciți că po lângă altă

nu veți mai putea lua chivernis6lă în tâtă viaţa duninâvâstră ; dar vreți
că

n'aţi cerut

raștet,

pentru

că nu

psto

eşi

martorul

acesta

ce aii

provalisit; înțelegerea însă esto redarea slujitori!or, că pentru rusfet naţi vrut
„să daţi slujitori, de aceea strașnic vă poruncim ca să vă lipsâscă fumurile do
rusfet și slujitori să daţi îndestui nu cu osebire decât alte dăţi, ci cum sati

-

Ve

.
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țărei şi nici se afla mijlocul de a se mai scade din birurile şi havaeturile care apăsau numai asupra grumazilor 'bieţilor ţărani.
>
urmat în alți ani trecuţi, şi huzmetului să'i faceţi ajutor cu tâtă, silinţa ca la
o slujbă, ce -este a Vistieriok domnesci, căci ori ce pagubă va arsta slujbașii că s'aii făcut din pricina ncajutorului dumnâvâstră, -să sciți că este cel dintâi
pont a vă îndatora să plătiți din casele dumnâvâstră, iar catahrisis necum că
nu îngăduim a se face, ci încă şi Dumu6lui Vornicu aii dat straşnice porunci
a nu se faco de tacsildari și de slujbași cât de puţină luare mai mult pesto
ponturi, şi că veţi îndrepta “greșala să avem fără de zăbară răspunsul dumnvâstră.— 1822 Septembre 8.
|
Gherasim Buzatu, Barbu Văcărescu, Scarlat Grădișteanu, Nestor, Seorla

Ifihălescu
Cod.

LXXXĂVI,

pag.

344,

Gătre

dumudlor

boeriă

“După buiurdizma de la ac6stă jalbă

Caimacami..

a lui

Dumitrache

Buescu

din sud,

Buzăi, făcând cer:etare am văqut că plângerea lui esto pentru Tancul Colceag
vătaful plaiuiui Slănicul din sud Buzăii, pricină fiind că el aii fost rinduit de
vameşii judeţului a strînge vama în plaiii şi numitul saii ardtat cu tot felul

de împotrivire la căutatul vămii, ale căruia urmăriri le arată în faptă, iar în
cele după urmă la un târg ?l-aii şi bătut straşnic de se află bolnav, rupându”
și hainele, cum și bânii ce avea stiînşi ai vămii s'aii risipit,i alţi bani ceera
să so strîngă de la acel târg s'aii perdut cu totul, cerând ca cu mumbașir să
se cerceteze.și pagubiloi cheltudlile ce i s'ai pricinuit şi îi pricinuesce să le
împlin6scă, cum și pentru necinstea bătăei să i se facă răsplătire, satisă se aducă
aici să se judece ; deci pentru a se descoperi adevărul să se dea porunca dumn6v6stră către dumnâlor, boerii Ispravnici ai judeţului, să cerceteze cu scumpătate
pricina acâsta, atât înaintea dumnlor, cât și la faţa locului şi oră să despăgubâscă şi să odihnâscă pe:jăluitor a nu mai veni să jăluiască, saii si însciinţeze
* pricina cu întrâga pliroforie, mai vârtos pentru pricina bătăei cum s'a întemplat. — 1822, August 22.

Vel Logofit.

a

-

Coâ. LXXXAIX, fla 147,
Noi

|
Caimacamii

7
ţerei rumânesci

"După arătarea co ne face Dumnâlui fratele Epistatul Logofeţioi țării "do
sus printr'acâstă anafora, poruncim dumnâvâstră boerilor Ispravniv ai judeţului
să faceţi urmare întocmai .precum în dos se coprinde. — 1922, Angust 22.

Gherasim Buztu, Barbu Văcărescuzu Dumitrașso Racoviţă, Jihalache Manu,

“Scarlat
Cod,

Grădișteanu,
LXXXXIX,

fla

Nestor.
:47 7.
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Slujbele

„l-alte

Căminăritului,

asemenea

“ In

note

continuă

a vitelor de

371

pripas,
|

(Vornioile)

şi cele- :

a esiste:-

aducem acte

relative

la ele.

1822 Iulie 9. Prin pitacul Căimăcămici
Dumnisale biv veel Vornieu Fotache Știrbei.

sati dat
a

slujba căminăritului

Cod. LXXXXVI pag. 238.

a

0; Caimacamii fcrei “rumânescă.

Cinstite Dumndta îrato biv vel Vistiere Grigorie Romanet, Epistatule al:
Vornicioă . Obştirilor, fiind trebuinţă de a sci Divanul pe cumpărătorii slujbei Vor- :
niciei de pripașuri dintr'acest urmitor an, adecă din tâtă ţâra, să bino-voeşcă
Dumnâta a ni 'se trămite o f6ie de numele cumpărătorilor de judeţe uri vândute
de vor fi fost, saii pe sâma Vistieriei, care fir'de zăbavă să aşteptă de la Dumnâta acestă plirotorio : — 1822 Iulie 30.
Ă
„Venedict Proados, Gherasim Duztii, Barbu Văcărescu, Dumitr acu Racoviţă, Constantin Bălăceanu, Iordache Golescu,” Scarlat Grădișteanu, Nestor
Scarlat dihălescu, Mihăiţă Pilipescu.
Cod.

96, pag. 314,

|

|

Noi Caimacamii țPrei rumâneaci.

| Damn6vâstră boerilGr Ispravnici ot sud..... Fiind. că are trebuinţii Divanul de a sei pontru Vorniciile” de pripasuri, care este venit al Cutiei .de
milostenie, în ce chip s'aii vândut po următorul an și câtă sumă aii prins, și”
-. fiind că Daumnâluă biv vel Vistierul Grigorie Romanet, epistatul Vorniciei Obștirilor;-.
la întrebarea ce i s'aii făcut pentru acâsta, ne-ati arătat prin Anafora, că Vornide Olt s'aii dat asupra boerilor
ciile de pripasuri din 12 judeţe de dincâce
Ispravnică al judeţelor cu porunca stăpânirei, ca să se vîngă. cu riza-pazar. la
_muştereii ce se vor găsi, de aceea scriem : dumnâvâstră, să ne înșciinţaţi cui
Saii rândut Vornicia de pripasuri dintr'acel judeţ, și în ce preţ s'aii dat, de
ati răspuns cumpărătorii toţi banii preţului şi unde se află acei bani, însemnând şi numele cumpărătorului,. însă acestă pliroforie cerem să fie curată şi
adevărată, ciici are să facă Divanul în urmă scumpă cercetare prin într "adins
orînduit, şi ceea ce-se va vedea tăinuit de dumnevâstră voţă fi osâudiţi a plăti
îndoit și vă veţi și dojoni, iar care din dumnâvâstră nu veţă fi fost Ispravnici
la. vremea vângărei Vornicici să dea sameșul f6ie anume sub iscălitura sa,
care făr'de
_ Cod..6.

zăbavă să o trămiteți.

i

Noi

Cu
Jache

Caimacamii

cale fiind Anaforaua

Manu

-

pag. 314 *

epistatul

logofeţiei

ţerei vumânesci.

actsta a, dumnâlui

fratelui biv vel Vornic Miha-

țării de sus, după pliroforia ce ni so dă asupra
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Tot în note şi câte-va acte referitore
cu anevoe

să reorganiseză

in urma

la Vămi.

cteriei

Aceste,

şi a resmeţiei

de sigur
lui Tudor.

pricinoi, poruncim Dumitale tacsildarule al vinăriciului din sud. . a. să faci
urmare întocmai precum în dos se coprinde.
a
Gherasim “Buzti, Barbu . Văcărescu, Constantin
Văcărescu, Jhhalache
Manu, Scarlat Grăilișteanu, Scarlat Mihălescu, Mihaiii Tilipescu. — 1822
August "10.
|
Co0. 99, Ala 134.
|
|

Se

Noi Caimacamiă ţirei rumâneșei.
Către dumnălor

boerii

Ispravnici

ot sud

Vlașca.

Spirea și Storie vameşii dintr'acel judeţ prin jalba co aii dat, fac arătaro
că neguţătorii ce aii strins vite mari și mici do prin sate, ne urmând ponturile
ămei de Ja capul 25 a sigurifsi vama de la lăcuitori unde nai fost -vameşii
faţă, îi daii foi de nume pe care nui pâte găsi şi ca să nu se păgubâscă dreptul
vămei cere a se îndatora numiții neguţători să”! plătescă dreptul; pentru care vă
poruncim să cercetaţi față cu acei neguţători şi după cuprinderea ponturilor vămei
urmâad, săi faceţi împlinire do dreptul ce va avea a lua saii fiind pricină
întralt chip și nu se va odihni vre-o “parte, cu Anaforaua dumnbvâstră să'i soroociţi la Divan și cine va r&mânea de judecată va plăti cheltuiala părţei ce va
=
„avea „dreptate. — 1822 August 30.
Ra
|
-

"Barbu Văcărescu, Dumitrașco Racoviţă, Mihalache JManu, Nestor, Scarlat
: Mihălescu.
ă
:
Cod. 91, pag. 310.

:

Ă

Noi Caimacamii ţirei rumânieș î.

Fiind că ne-aii venit însciințare de la Dumnâlui Mustafa Aga zabitul Secuenilor, cum că un unchiaș Lupul de la Păltineni dintr'acel judeţ cu doi feciori
ai lui ajungându so cu ceauşul vătafului de plaiii aii cacirdisit 110 vito mari.
peste hotar și vameșul cu zabitul aflându-o ati mers cu neferi de aii cercetat
“și ali dat pe numitul trecător al vitelor în paza vătatului!de plaiii
și vătaful

luându'i taleri 700 i-ati dat drumul făcândal scăpat, care acesta fiind împotriva

rinduelei şi a nizamului, orînduim pe Costache. Negrescu Logofăt za
Divan, să
mârgă de aici la sud Saac dimpreună cu nefer de la Dumnâlui başbeştega,
cu
care poruncim ca prin marifetul dumnâvâstră boerilor Ispravnici .aă județului
să facă orînduitul. Logofăt cu dumnâvâsiră scumpă cercotare, mai
întâiii să nu
fie vitele acestea Ungureneșci cu reghe aduso dinnăuntru caro
sunt slobodea:
trece, și de se va găsi că vitele sunt ale țărei de aică să cerceteze
apoi ce vătat
era, adecă col ce aii eşit sati cel.ce este-acum,catele aii
luat acei taleri 700 şi
ait slobodit pe vinovat? şi care vătaf se va găsi că
aii fost amestecat la acâstă
pricină dimpreună și cu acel ceauș i cu. îns ciinţa
rea Dnmnâvâstră boerilor Is4

-

.

'
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Comerţ, Industrie. Circulările Cuimacamilor de la 92 Iulie

anunțând

era nouă a îndopărtărel străinilor din slujbele statuluia bucurat pe
neguţătorii pământeni, cari at interpretat'o în tav6rea; lor.
Am v&dut cum pin convenţiunea cu Austria neinţelâjla Otcâr-

- maire a ultimului Domn a dat acces în bresle şi comerţ supuşilor străin
sub pretext că şi aceştia se vor supune lă t6le dările impuse 'comercianţilor şi industriaşilor pământeni. N'ai întârdiat aceştia să simţă
efectele desastrâse ale învoirei amintite, de aceea când Gaimacamii anunțară

tărei

inlăturarea străinilor

din

slujbe, - neguțătorii

şi

industri: şii

pravnici şi cua mumbașirului, cercotaro o și descoperiro Inându”i, să'i aduci aici.
— 1822 Iulie 8.
AMutropolit, Ilihalache Manu, Scarlat Grăslişteanu, Domanitis, ile : nelru
Nenciulescu.
Cod.

96,

pag. 297,

Porunca
Cât

ce s'aii făcul la jalba mahalagiilor

pentru

astuparea

mahalalci «imprejur.

șanţurilor i aruncarea

gunoiului

şi

strimtorarea

Dâmboviţei, cinstita Spătărie după hotărirea Oicârmuirei, să facă urmare întocmai,
iar pentru întindorea cu binale i garduri în. uliţe, cinstite Dumnţta frate vel
Vornice

Scarlate- Griidiştene,

să cercatezi

și după anaforaua

obștescă

co se află

la Vornicia Obştirilor întocmai urmând,să n arăţi în scris prin zapciii hatmănesc.

— 1822 Iulie 10.
Vel Logofet Cod.

96,
”

|
0

pag. 2.
-

7

Adi Caimâcamii

v

țirei runinesci.

-

E

ai

Cinstite dumnsta frate, Epistatule al Spătărici, fiind că în porunca co s'aii
„dat prin pitac a lipsi catahrisitul și a so păzi hotărîrea obștâscă cea de la I6t
1809,

nu

se coprinde

pentru poscele

ce vine din ţâra

turcâscă i pentru icre din

țera turedscă și din bălțile țărei, că acolea de şi sunt apărate într'acea hotărire,
dar în urmă s'aii pus la dare cum în catalog se coprinde, și cu tâte că prin
cuvânt s'aii făcut cunoscut Dumitale că la acelea să aibă voie vamoșii ași luu
vama, iar ca să nu găs6scă vameşii pricină seriom Dumntale, că la acestea să
nu fie vameșii zăticniţi, iar luarea do un leii. și patru parale de carul cu
" cărbuni cu pricină de cântar, fiind scornire nouă și cutahrisis, să lipsâscă — 1822

August 28.
Bărbu
lescu.
”

-

.

Văcărescu, Dumătr ache eacoviţă, afihalazlie unu,

Nestor, Scar lat Mihălescu.
Cod.

£

96, pag. 339,

.

-

Jorduche

Go-

380
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pământeni

cerură
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îndepărtarea ega'mente

din comerţ

şi industrie a

străinilor, Mulţi Ispravnici interpretară afacerea ca şi neguţătorii. De aci
violente reclamaţiuni,. care obligară pe Caimacami

circulare:

să dea

următârea

o

Publicaţi la 12 județe
Noi

pentru streini

aşi metahirisi negoțul lor în pace.

Caimacamiă țtrei rumâmnesci.

Dumnâvâstră boerilor Ispravnici ot sud „eee
+ văfacem în scire,
că no-aii venit la auq, cum că dumnâvostră opriţi pe arendaşi i pe neguţători
” din neguţătoriile lor cu cuvGnt că sunt străină, în puterea cărței ce ri s'aii trămis
la Iulie 24, care acele cărţi căutându-se nu se vădu porancă către dumnâvâstră
a opri sati a zăticni po cinevași cu nume de străin, ci ritoricos vi se facâ sciut» că la slujbelei la maslahaturilo țărei aii să se pue pământeni iar nu. străini,
adocă după ce va veni Măria sa prea Inălţatul nostra Domn în scaun, precum
Măria sa va porunci are să se facă şi dumnâvâstră neinţelegând noima cuprinderei cărței, că dice că are să facă, iar nu că să faceţi ceva, cum dar aţi îndrăznit
să opriți neguţătoriile şi pe arendaşi mai vârtos vameși și alți cumpărători de

- huzmetură, cu nume

de străini ; ci dar strașnie vă porunci, că ceea ce aţi făcut

„să o îndreptaţi, casă nu se facă pagubă vre-unnia în vre-un fel de chip, că
„veţi cădea la învinovăţire a plăti paguba lor; de care să avem și răspuns.—
August 10.
“
Serafim DBuzii, Darbu Văcărescu, Dumitrașco Racoviţă, Constantin

Cînu, Scarlat Grărdiștenii, Scarlat Mihălescu,
Coa,

ă

96,pag.

înşivă
1822
a
Bălă-

Mihai, Pilipescu.

326.

Cât privesce breslele nu găsim sub scurta guvernare a Caimacamilor decăt un proces dintre isnaful.cojocarilor groşi cu vamat. Acâsta
UI
“

1) Către dumnilor

boerii

Caimacami.

După buiurdizma de la acâstă ja'bă a isnatului cojocarilor groşi do aici
„din Bucuresci, prin Zapeiu hătmănese Sati înfățișatla Logofeţie cu vameşul obo"ului Bucureseilor, pricină având - pentru. vama peilor de miel'ce Je lucrâză în
prăvăliile lor, s'aii căntat ponturile i catalogul vămii și se găsi în catalog scris:
«hârşiile ce obicinuesc de ia de la turme islicarii i: cojocarii gIOșI asupra fătă«ciunei oilor, unde lo duc. de je lucrâză să plătâscă de una 9 bani, iar. peile
«de miel albe i negre co cumpără și se neguţătorese cojocarii groşi de le fac
«căciuli, blane și cojsce să aibă a se face urmare hotărirei ce s'aii făcut, ca pentru
«câte dintr'acele pei campărate ori de pe afară sait de pe la măcelari; nu vor
«avea cărțulie că aii plătit vângătorul rama, să plătescă cojocarul de una trei
<bani>, după care coprindere a cataiogului li sait dis cojocarilor că
sunt datori

ISTORIA ROMĂNILOR
„pretinde

să

plătâscă

cojocarii

vamă

pentru

-

38i

peile ce string

pentru

ale

pentru peile ce aii adusla prăvăliile lor de le lucr6ză, pentru. câte nu va fi
vama plătită de ei sati de vândători, să plătescă vama și răspunseră că acesto
picile string do la Pâșci pânii la lăsatul secului, în care vreme sunt muşteroă..
străini de cumpără şi lo.scot de aici cari plătesc vama căci nu taie numai
măcelarii miei, ci tate obştea la casele lor, i simigiii de vând friptură și din
„pricină că oi nu pot apucă de străini, şi într'acest an fiind slobodenie de a tăia
- miei aii' cumpărat şi ei miei de afară ca l-o mie două, şi aducânduii. aici de
i-a tăiat, vândând carnea, iar peile le-ati oprit pentru meșteșugul lor, pentru
câre pei le-aii” luat vameșii câte 4 parale de unul; aii cumpărat puţine pei
și de pa la măcelari, cari miăcelari plătesc vamă la scaune, pâte dintr'ânșii vor
fi cumpărat şi de la alţii dar prea puţine, şi că ponturile acestea nu sunt nouă
ci vechi

și nică de

un

vameș

n'aii fost supăraţi

într'acest chip, nici că ait fost

“vre-o dată îndatoraţi să aducă tescherea de la cei ce le vând lor și nică pâte
să se cunâscă în prăvălie marfa ce este nouă, pentru că ei aii marfă în prăvălii şi din trei patru ani plătită: la. alţi vameşi vechi. şi nici odată nu se decsebeşce, ci o. amestecă cu nouă ca să so irţeă, rugându-se a nu li se face obi=
ceiii noii, după cererea acestor vameși, ca să lo numere marfa în prăvălii ș sati
dis vameșilor

cu ce cuvânt cer câte patru parale

de miel, în vreme

ce catalogul

scrie pentru mieii ce se vână în politie să dea vamă câte 2 parale de unul? şi
- răspunseră, că cele- l-alte câte două parale le-aii luat pentr pei, fiind-că „peile
de

miol

co se vând

“sunt pentru

de negguțătorie aŞa

meșteşugul

sunt puse

la catalog,

lor de aceeă sunt puși câte

vor fi dat mai mult să so socotâscii şi le ra ţinea
ce miei aii adus şi aii plătit, asemenea şi pentru
iarăși nu ă supără, cum şi peile ce vor fi cumpărate
şi le va ţinra în s6mă, iar numai peile ce le-aii

iar cojocarii căci

o para la pele și ceea ce

în s6mă, fiind scris la vamă |
peilo vechi din anii trecuţi
de la miicelari să arăte fâie
cumpărat. de pa la alţi din;

politie și do pe la simigii, căci simigiii, prin judecata Logofeţiei s'aii apărat de
la acelea fac cerera să plătescă, pentru care s'aii îndatorat cojocarii să se învoiască cu vameșii şi fiind că nu staii mai putut învoi ci aii mai supărat cu jalbă,
„arăt dumnâvâstră pricina că cojocarii cer apărare cu obiceiul ce li s'aii urmat.
ca sii nu intre prin prăvălit-a ie face zmăcinări mărfei, iar vameșii cer, după,
cuprinderea catalogului 'ce mai sus se arată ca să plătoscă vamă peile ca n'aiidovedit

că aii plătit gicând că de aii fost cei din nainte vameși făr'de îngrijire
ei îşi cer dreptul, şi după cuprinderea catalogului având curcânt vameșii la cererea
| lor, găsese cu cale să se dea poruncă la Dumnlui vel Hatman să îndatorâscă

pe cojocară,

ca ori prin învoire, saii cu alt mijloc care vor găsi între ci - mai

- înlesnitor, să plătâscă droptul vămii,
- Aihalache Manu, vel Logofit.
* Cod. 1.4, fila 160.

. 1822, August

28.
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prefaceîn căciuli, blăni, cojâce. Denşii refusă. Urmâză înfăţizări de
judecată.

Marele Logofăt Mihalache

Manu,

dă drevtale vameşilor.

De la Logofeţia cea mare aţtrei de sus. Ciaştite Dumnta Epistatule al hătmăniei, după jalba vameșiului Oburului
de aici din Bucuresci prin zapeinl Dumitale s'aii înfățișat la Logofeţie cu cojocarii groși de aici, pentru vama peilor ce-le string de meșteșugul lor că nu
se supun a o plăti, s'aii cintat la catalogul vămei şi se găsi scriind pentru peile
de miel âlbe”i negre ce cumpără şi sa neguţătorese cojocarii groși de le fac
căciuli, blanc şi cojâce, ca pentru câte dintr'acele
pei cumpărate ori după afară,
sai do pe la.măcelari nu vor,avea cărţulio că aii plătit neguţătorul vama, să
plătesc, cojocarul de una troi bani, după care cuprindere a catalogului cerură
vameșşii ori să arăte cărţulii că aii plătit vama, sati să arăto pe vângătorişi pe
oi nu'i va supăra; răspunseră cojocarii că. în prăvăliile lor ai marfă şi de doitrei ani plătită la vameșii de mai nainte, şi do la Pașcă pânăla lăsatu secului
de dulcele Pascelui fiind-că so taie mică în politie de mulţi, sunt și mușterei

mulți de prin alte părţi de le cumpără, iar tr buinţa

lor și-aii făcuvo că aii

cumpărat miei de i-aii tăiat ci şi carnea aii văndut?o jar peile, le-aii oprit, pontru
cară miei aii plătit câte4 parale la vameși, aii cumpărat şi de pe la măcelarg
puţină sumă,âcari măcelari aii vama plătită la vameși, iar din peilo mieilor ci
taie simigiii şi alţi casnici din mieii co cumpără în politie şi lo vând câto una
n'aii, putut să cumpere.
din pricina străinilor, că le înălța la preț, dar pâte că
vor fi şi cumpărat dintr'alo lor prea puţin lucru și acoi străini şi-aii plătit vama”
“lor; Vaii dis vameșilor cum ati luat câte patru paraledo miel? şi răspunseră că
"mieii co vin în politie sunt rinduiţi: la vamă precum văurim, din catalog a
da câto 2 parale de unul, iar cele-l-alte două parale sunt pentru pele, căci Ia

alţi 6meni unde se vând de neguţătorie sunt orinduite câte 6 bani, iar numai
"la cojocari căci sunt pontru meșteșugul lor sunt rinduite. câto trei bani şi să

„viosă se socotâscă că le ra pune la socotâlă pentru miel și polo câte troi parale.
Asemenea şi pentru peile vechi div anii trecuți i pentru peile co lo vor fi cumpărat de la măcelari nui supără, ci numai pentru poilece le-aii cumpărat de pe
Ja simigii (căci simigii prin judecata Logofoţioi S'aii apărat, i de la alţii din politio
„şi colo co vor fi aduse de afară care n'aii trecut prin vamă, de la acelea cere
„să plătâscă, pontru care; sati îndatorat cojocarii să se învoiască cu vrameşii și
ceea co va fi cu dreptul să plătâscă,. Se jăluiră vameșii și de asta că zapciul |

hătmănesc ne făcândule zor, nici până acum

r/'aii venit cojocarii ași arăta soco-

tela fieș-care şi să pliitâscă dreptul vămoi ce va fi cu calu. Ci dar să purunceşci
zapciului a îndatora po cojocari. făr'de.. pro-lungire să mârgă la vameşi,
stând
mumbașir asupră-le, ca cu mijlocul dreptăţei plătind vama ce. so va ciulea,
să se
i]
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este schimbarea

agită comerțul

sului monedei. O asemenea schimbare
_vădut, sub Otcârmuirea Valahiei.

:

.

frequentă

întemplat,

s'a

”

.

a cur-

s'a

după cum
1

Ac6sta

dă ocasiune zarafilor evrei, armeni, şi. creştini să facă un
ilicit cu monedă în paguba negoțului. Pentru a se curma asecomrerj, Caimacamii daii următorea poruncă:

comerţ
menea

0

Caimăcamii

ţirei rumânesci

dinstite dumndta frato vel Agi, fiind-că ne-am pliroforisit cum că zarafiy
“evrei, i armeni, i crescină, și mulţi din slujbaşii ce obicinuosc de fac zaraflâc
nu îndestul' că este chesatlâe de alișverișuri din pricina scăderei banilor (eare
scădere fiind cu poruncă Impărătâscă urmeză-a so păzi), dar ei încă aii început

_a strînge paralele cele mărunte dând baș la leii 4 parale, şi așa cu acâsta se
pricinuesco un mare cheder la toţi de obşte negăsindu-se parale mărunte, de
aceea scriem, ca adunând înăintea Duwmitalo po toți aceia co motaherisese zaraflâc, să le dai strașnică poruncă a se părăsi do acum înainte a nu mai stringe
paralelo cele mărunte, căci do se vor mai dovedi cu acest fel de urmăriri strașnic
so vor pedepsi spre pilda și altora, şi tâte acele parale co se.vor găsi la că strînse
într'acest chip li so va lua controbont şi Dumncta frate vel Agă să îngrijescă
pentru acdsta, dând stranie poruncă zapciilor târgului, ca po cel care so va prindo
cu o urmâre ca acâsta, să'l aducă la Dumntta, şi Dumnta să ni-l arăţi nouă
— 1822 August 4,
Serafim Duziii, Darbu Văcărescu, Dumitrache Racoviţă, Constanltu Bălăcinu, Mihalache Manu, Sar lat Grăliștinu, Scar lat Mihăescu.
i

Cod,

?

-

96 pag. 380,

N

Țărani.

mentenă

Un

moment sperase

va aduce

şi bietul

imbunătăţirea

(ran

sârtei lui.

că

noua

domnie

pă-

În acestă sperunţă

mai

multe sate şi unele chiar ale -boerilor Caimacami reclamă - in contra
arendaşilor ori a. proprietarilor. Sa răspuns țăr anilor de Caimacami,
că «Luiwminaţia Sa Paşa nu numai că nu sirică pravila (ponturile), ci incă
“mai

vârtos

pătimit

le

intăresce»

în: resvrătirea

desfacă a numai
„duesci. altul,

căci

şi

anului

Caimacamii- recunosc

totuşi

recul.

Apoi

N

pentr u asemenea

pătimire

jălui, iar de curge acâsta din nevrodnicia zapeiului, să-orîn“ ..

”

|

dilo și. zapeiul

multe

do când, s'aii înfăţişat aii trocut

|
|
a

mat "făcut urmare.— 1922. August 12.
pr
.
“Vel Logoftt.
Cod. 96 pag. 327,

că şi (Sranii atit

|

,

”
ă

-

nu

ai.

84.

|

A.

-Caimacamii dâr atita concesiune
de pravilă «cu repaos»!.

URECHIĂ
fac, că ţăranii să dea cea poruncită
3
|
a

1 Porunca ce s'aîi făcut către Jsprăvnicatul
lăcuitorilor satului Câineni
Noi

Boerii Caimacami

Argeșului în pricina -

dintr'acel județ.

ai ţerei rumânesci.

Dumnâvâstră boerilor Ispravnici ot sud Argeș, fiind că după al doilea jalbă
ce aii dat Măriei sale Paşei lăcuitorii satului Câineni dintr'acel județ, cerând
de a'şi întârce înapoi moşia lor ce li s'aii luat în chip de vândare de răposatul

Domn

Suţul și în urmă s'aii vândut lui Vrana,

care

pricină cu

tote că s'aii

orînduit în cercetarea n6stră, dar fiind-că sinoturile lui Vrana nu fură de față
de a se putea” faco cercetare și jăluitorii ne mai putând şedea ca să piară aică
în cheltuială până când se va-aduce acele sineturi după sorocul vechilului ce
şi-ati pus, şi despre altă parte fiind-că aşteptăm și bună venirea Măriei Sale
lui Vodă, de aceea jăluitorilor li sati dat drumul a merge la casele lor, iar
dumnâvostră când veţi primi însciiuţare de la noi că ati sosit stăpănirea, atunci
să faceţi cunoscut. jăluitorilor a se scula să vie aici să se judece, căci până

atunci pâte să vie şi însuşi Vrana cu
Mihalache
Cod.

96 pag-

297.

|

Hanu,

Scarlat

| o

”

Noi

sineturile do faţi. —

Grădiștenu,
.

Caimacami

-

jirei

1822 Iulie 8.

Romanitis.
|

rumânesci.

N

La actsti Anafora ă. judecății Departamentului de opt nerămâind odihniți
lăcuitorii din satul Palanga. sud Dâmboviţa, Dumnâlui vei Hatman al Divanului
i-ati înfățișat și înaintea nâstră cu Tudorache arendașul prin vechil Gheorghe.
Grămăticul, cerând ca să nu fie siliți a face maj multă clacă decât 6 ile pe an, pentru
care dice că plătesc cei cu trăgători taleri 7 și fără trăgători taleri G și câto o
găină după vechiul obiceiii celi s'ar fi urmat, iarde carul cu lemn şi de diua
de plug să fie cu totul ertaţi, aflându-se Gmeni scăpătaţi, de și. fac hrană pe
alte moşii, căci pe numita moșie. Palanga. ar fi numai cu casele șegători, iar. vechilul împotrivă răspunse, că de a Je face uşurare şi musaadea de cele ce siint
oriaduite și canonisite în pravilă a da un lă-uitor stăpânului moșiei nu. se
împotrivesce, dar încă să mârgă'către sineși cu ru găciune, iar să nu'l' tragă
prin Divanuri şi judecaţi. Asupra cărora provlimi li-s'ait dat lăcuitorilor să înţelâgă, că Otcârmuirea şi Luminaţia sa Pașa nu numaf câ nu strică pravila și
obiceiul pămentului, ci încă mai vârtos le întăresce, pe carei hotarîm și'i osîndim
ca tocmai. diipă acâstă Anafora a judecății să fie următori, atât pentru obiceiul

pravilei, cât şi pentru

răspunderea, celor

în natură

să

le dea

cu.repaos

pentru căci ai pătimit și_ci în resurătivea anului trecut, care acesta să o.zun6scă ca un har şi musaadea de. la judecată, și numai acum pentru destoinicelo
cuvinte co. die dumnâlor boorii judecători, iar nu pentru tot-MVauna, fiind-că

.
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Cu referinţa la ţigani un singur act găsim din

„888
timpul Caimaca=

pravila are aşi avea întru tâte şi către toți fără osebire puterea și urmarea
sa,
iar la provlima ce mai făcură lucuituriă aceștia, că n'aii locuri şi altele cele
de
"" brana.vitelor lor pe actstă moşie Palanga, vor da osebită jalbă de li se vor face
îudestulare la dreptatea ce vor avea. — 1822 Iulie 15.
“Mihalache Manu, Scarlat Grădiştinu, Grigorie Romanitis.

“Cod, 101, fila 123,
Către Dumnilor Boerii Caimacani.
„sate

După buiurdizma co se dă la acâsta jalbă a ldcuitorilor clăcași
din opt
după moșia Bucovul din sud Saac, a dumnblor boerilor Filipești
i 'Raco-

viteștă, s'aii înfățișat înaintea mea patru dintânşii anum
: "Dan
e și. Vasile din

satul 'Tufele,i Ion:ot Pesci şi Gheorghe din satul Bucovelul, vechilicu adeverinţă
în scris și de la cele-l-alte sate după acesti moșie “Bucov
eu Medelnic
ul,
erul Ia-

mandi ce aii fost arendaș, aducând şi însciinţarea dumnâlor boerilor Ispravnici

„

de la trecutul Iunie. 16, care citindu-se so plânseră locuitorii, că nici -o cercetare, nici alegere şi îndestulare la năpăstuirile ce aii cereat de la numitul arondaş
și de la'un Lascăr Epistatil moșiei, ce nu fu aici față, nu Îi sati făcut, nici:
mai fost faţii, nici vre-o hotirire domndscăde judecăţile ce aii avut cu dumnâlor stăpânii: moșiilor, corânda li se păzi obiceiul vechiii ce aii avut. I'am
întrebat dar la ce sunt năpăstuiți ? şi arctă că pentru dijma porumbului le-ai
luat opt baniţo de: pogon, cu banița de oca 42 şi porumbul na l'aii. primit
tâmna, ci primăvara, uscat; şi la f6n că ei aii curăturile lor din pădure, şi aii
obiceiii de da câte 20 parale de car, iar acum lo ia câte 2 lei de car, și nu
îndestul cu aceea, ci lo pune cu încărcătură urid este un car, două, trei, deosebit

şi la pogânelo de vie ce aii S'aii făcut

o măsurătâre de lât 1820, începând de

Vară şi pânăpe iarnă când s'aii: început răsvriitirea, cu care - măsurătâre se
-v&d prea mulţi încărcaţi; puind şi prunii, pentru care pruni dai din 10 unul,
încă arendaşul cu năpăstuire le-ai luat rachiii; aii pus şi ripele i crângul ce
“este la loc nerodaic, cerându-le.po taleri 2 de pogon, şi.cu tâto că ti mai
- plătit, dar se află în prigonire, cum și la clacă, dacă face slujbă cu carul le
ține în's6mă numai Qiua omului, i carul de lemneca este să dea la Crăciun.
n'aii vrut să primâscă lemnele, căci sunt eftine, câte un leii și câte 50 de pa-

Tale, ci le aii-luat câte taleri3, şi pentru diua de plug, că îi apucă să plătâscă

în bani câte. taleri 5 diua. Impotrivii răspunse! arendaşul, că la nimic
nu le-aii
făcat năpăistuire, întâiii pentru dijma porumbului că le-ai luat cu baniţa:
mo=
şiei ce din vechime s'aii urmat, care pote să fio ca 28 oca, şi pentru Greși-care |
mărime a baniţei sunt. slobodi şi-ei de tate lomne din pădure pentru vândare
iar că 'n'aii primiPo tâmna dijma porumbului, pricina ait fost că n'a vrut l5cuitorii să o, aducă, la care tigăduiră locuitorii; pentru lemne de neguţătorie
Dloria Românilor de V, 4, Urechiă.

.
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Y7 A. Untcută

miei, , din 10 August 1822,
rinduiţi asupră-le.

Este tângairea lor contra jafurilor zapeiilor

dicând

că sunt

popriţi, iar pentru fân,

gâncle

de vii iarăși năpăstuire

gice

arendașul

că după

cum

i-ai dat

“prin zapis stăpânii moşiei așa aii luat şi încărcătură nu le-aii făcut, şi la ponu

le

face,

căci cu poruncă

domnâscă

boerănaș orinduit măsurându-se viile, după catastihul co s'aii făcut

r_i

și cu

cere acei

câte taleri 2, iarăşi după cum stăpânul moșiei Pati volnicit, precum și pentru
clacă nici o năpăstuire nu le-aii făcut, ci după pravila aii luat, iar pentra lemnelo de foc lo core bani, pentru câici n'aii fost, următori să le aducă
; asemenea
. şi pentru dilele de plug lo: cere bani, căci nu vor să are cu plugul. Și fiind-că
atât prin însciinţarea dumndlor boerilor Ispravnici, cât și jăluitorii, arată prin
jalba lor, că aii avut judecăţi cu stăpânii moșiilor, pentru caro judecăţi nu avară
nici jăluitorii,. nici arendaşii. vra-o dovadă să arăt și mai vârtos că pâritu
aii .şi eşit acum din arendă, și mai "nainte nică lăcuitorii nu so văd să so fi
_pornit cu vre-o pâră; de acâsta bine die dumntlor
boerii ispravnici, ca să fie
îngăduială până vor veni dumnâlor stăpânii moșiilor din Brașov şi atiiici săși
cauto-pontru .mâsuratul pogonelor do vii, i pentru 'câte taleri 2 de pogonul
de vio și câte alţi taleri 2 do carul de fân, iar “pentru dijma porumbului ce
s'a năpăstuit mai mult decât rânduesco pravila, luându-le cu banița mare,
pentru dijma fOnulului că i-ai încărcat la: un car două şi,trei, i pentru-lemi-

nele de foc că le-aii luat preţ mat mare decât

s'aii politifsit vângarea

în târg,

i pentru clacă că nu le-ait: ţinut preţ în s6mă când aii făcut slujbă şi cu carul,
i pontra Qiua de: plug. că le-aii luat plată meat multă decât so politiisesce, i
pentru ceeu ce și arondaşul dice, că aii voie de taie lemne pontru neguţitorie
„şi pentru areea este baniţa porumbului mat mare, care acesta văd că şi dumn6lor

boerii

Ispravnici

o pomenesc,

dar

nu

că

uiti

făcut

şi

vre-o

cercolare

„ descoperire, fiind-că lăcuitorii tăgăduese, găsesc cu cale să:se dea porunca
pânirei către dumnâlor boerii Ispravnică ai judeţului, ca după vindujata
vilei urmând, să le cerceteze cu iubire de dreptate, şi la ceea ce so vor
„_mnăpăstuiți ldcnitorii, să le facă îndestulare cu împlinirea” ce so va” cădea,
neodihnindu-se

vre-o „parte,

cu

alegerea

dumnâlor

în scris, după

sfântul.

â

stăpragăsi
saii

Dimi-

trie să'i sorocâscă la Divan, când până atunci vor veni şi dumnlor boerii stăpânii moșiilor,-a li so face îndestulate

a

pentru tste. —

Mihalache Alanu vel Logofit
Către

Dumndlor

1822

August 20,

ps
boevi i Caimacani

După buiurdizma do Ja acesti jalbă a Dumnâlui biv vel Stoluicu loan Socolescu do la Pitosci sul Argeș, coo dă pontru coi co lăcuosce” po moșia Corbu a,
sfintei episcopii Argeș din sud Muscel, că ci “fiind fost străini ungureni din ţ6ra

nomţâscă, ali fost avut și hris6ve Domnosei, atât pentru birul lor, cât și pontru

"- ÎSTORIA ROMÂNILOR -

|

-
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Dar nu este posibil asemănarea suferințelor asupririlor şi ne“dreptăţilor ce ai de indurat ţiganii cu. acele ale nefericiţilor țărani
clacă a face pe an.
:
numai câte ş6se dile. la Episcopie, precum şi sfinta, Episco- pie mai nainte vreme când ss numea mănăstire le-aii fost dat carte pentru alte
aşedământuri şi după ce ai rămas ei la bir în rind cu țăranii, li s'a stricat
tâte acelea. prin judecăţi şi. hutăriri domnesci, supuindu-se a plăti adeturile moşiei după pravilă, încă pentru relele urmări, pagube. şi împotriviră cu caro s'aii
arătat la Episcopie, sait şi pedepsit cu porunci ale stăpânirei și că de sunt 16
ani .aii urmat cu răspunderea

dreptului

moşiei

făr de

împotrivire,

-

iar în anul

trecut când s'aii început răsvrătirea, dând ei jalbă stăpânire şi nearătând je
“decăţile co s'aii urmat între sfinta” Episcopie cu dânşii, nici anerosis al aşegământului lor și nefiind faţă nici Dumnelui Stolnicu, arondaş fiind, sait om al Bpiscopiei, li s'ar fi făcut anafora de la Lgofoţie, să nu le ia mai mult de cât 6 dile
clacă po an, și ceea co le--aă nat mai. mult să. stea depositon până se va da
“ hotărirea stăpânirei, de care i-aii soris. Logofeţia carte -și Domnioi sale pentru
acâsta, „dicondu-i să nu dea pricină de scandelă; care o văquiii cu acestă cuprin- *
dere ce arată: prin jalba scrisă din anul trecut ict 1821; -Marte 2, căreia dice că
aii și fost

urmiitor,. iar numiții

cu

zurba

s'aii sculat

asuprei când a fost acolo

la moșie în iarna trecută, spro desfacere cu iisprăvnicci, vrând să'i calce casa,
prin ajutorul vătatutui do plaiii ati: scăpat și deosebit pâriți în silnicie în vara
trecuti aii păscut cu vitele trei munţi de pe moșie, cară munță în I6t 1820
i-ati ținut 0ă, cu tocmâlă a da pe fieş-eare munte câte 3090 oca caș şi că într "acel
an preţul munţilor ali fost îndoit, fiind dovadă că ati plătit însuşi eă la munţii
ot N ucșăra ocaua do caș parale 20 şi aşa cere să i se plătescă, aii urmat şi
în anul

acesta

tot asemenea păscânăd acei munţi cu vitele făra toemâlă; mai arată

că pâriţii prin zapis ai cumpărat. fâa şi bucate de ale moșiei și după tocmâlă
nu se supun a lo plăti, cerând poruncă către Dumnâlor Ispravnici şi mumbașir
că să'i supue la plată; Dontru care fiicând cercetare mă pliroforisiiii, că “atât prin
zapis isciilit de 16 locuitori ai acelui sat și adeverit de isprăvnicat în Iât 1803
lunie î1, i prin anafora Înttrită de răposatul întra fericire Domn Constantin
Vodă Ipsilant, cu I6t 1806 Iunie 22, cât şi prin judecata Divanului ţării cu I6t
1808 Ianuiar 4, când s'aii judecat acești ssăteni cu Modelnicorul Ioniţă, vechilu |
prea sfinţici sale r&posatului. Episcop Argeşiii. pontru clacă și alte adeturi ale
moșiei

i împotriviri

şi zilnice

urmări,

cu care

s'aii

lost arătat

pâriţii că sati

aneresit așeqimintul lor do.mai nainte cu destoinicie cuvinte şi s'aii îndatorat
după pravilă a, face clacă şi.a răspnnde adeturile moșiei ca şi eci-l-alți Iăcuitori
de. obște poprindu- se ei şi din vândarea vinului și a rachiului după moșie, precum şi „pentru păişunea munţilor, i copacilor roditori co s'aii fost urmat atunci
de către aceşti. lăcuitori și alte, pagube. ce aii, pricinuit sfintoi Episcopii, se îndatordză la plată, rînduindu-li-se şi peăâpsă; doci fiind-căcă pâriţii se înţelege, că.
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că încă mai cutezaiei a reclama, din când

în

în anul trecut când ati dat jalbă la Dumnelor boerii Caimacami pentru că n'aii
fost de faţă. nici. jăluitorul, nică alt om din partea sfintei episcopii ca să arăte
aceste

sineturi

și

ci vor fi arătat ale lor. “aşedământuri

ce se vede

anerosite,

Logofeţia aii dat 'anafora ca să li se păzescă acele așeqăminturi şi mai vîrtos cu
cuvântul ce vede în cartea Logofeţiei către Dumnâlui Stolnicul, ca să nu dea
adecă pricină de scandelă, arată curat că atunci dreptatea era în putere a acei
şeiute epohi, dar fiind-că acum s'aii vtgut acest fel de temeinice. sineturi la
sfinta episcopie, doveditâre că pârîţii sunt îndatoraţi și la plata clăcei a face
câte 12 ile pe an și la tâte cele-l-alte adeturi ale moșiei a le r&spundo fără
deosebire ca toţi cei-l-alți lucuitori de obște, rămâne netemeinică anaforaua din
anul trecut, celi s'aii dât și după pravilă să r&spungă și claca și tâte cele-l-alte
ce sunt îndatoraţi la sfinta Episcopie, iar pentru pășunea munţilor din anul trecut
şi de estimp,

pentru

fân

şi bucatele

ce cu

zapis

aii cumpărat

pâriţii

şi nu

se

supun ăi le plăti; găsesc cu cale,să se dea porunca stăipânirei cu mumbaşir, aprod
" hatmănesc către 'Dumnslor boorii Ispravnici ai judeţului, să cerceteze şi dreptatea păzind, să facă jăluitorului cuviinci6sa îndestulare cu împlinire, iar neodihnindu-se .vre-o parte de acolo, cu „alegerea în scris ce vor face, săi ia mumbașirul împrotnă vechil plireesusios din partea Dun:nâlui Stolnicului, saii însuşi |

de

va voi și să'i aducă la Divan a se judeca.
Mihalache. Manu vel vogofit.
Cod. xcrx,

fila 152

-

1822
|

August 28.

=

Noi Caimacamii ţerei rumânesci,
După pliroforia ce ne dă Dumnglui fratele biv vel Vornic Mihalache Manu,
epistatul Logofeţiei ţărei de sus printr'acâsta anatora, de vreme co stânta Bpis-.
copia Argeșului arc acest fel de temeinice sinoturi, prin care se face dovadă
că pâriții lăcuitori Corbeni sunt datori ca şi claca să o facă câte 12 dilo po
an şi tote cele-l-alte adeturi să le răspungă după obiceiul „pământului fără
deosebire, ca toţi cei-l-alţi lăcuitori de obşte, nu aii pâriţii nici-un cuvânt de a
se împotrivi

şi a nu

da

supunere

de ași răspunde

după

pravilă

adoturile mo-

șici la sfinta Episcopie, nici se pot ajutora cu acea anafora ce li s'aii dat
de la
Logofeţie în anul trecut, nefiind fost faţă la judecată nici jăluitorul, nică
alt.om
din partea sfintei piscopii, ca să artte sineturile Episcopiei şi mai ales
că chiar
Logofeţia prin cartea ce a scris către jăluitor gicându-i adică, ca să nu dea
pricină
de

scandelă,

aneresce

aceeași

anafora,

dând

a înţelege

că este făcută îîn vreme

când nu se putea păzi orînduiala droptăiței și a pravileă ; de aceea
și hotăărim
ca pâriţii locuitori să'i răspundă și claca şi tâte' celeel-alte
adeturi ale moșiei
după

pravila

pământului,

iar „Pentru

păşunea

munţilor

din

anuij „trecut

şi de
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când,
speră

la autorităţile superidre contra asupririlor „moşierilor sşi că mai
să capete ascultare şi dreptate.

estimp,
'pun'a
la faţa
țului,

i pentru fânul și bucatele ce cu zapis aii cumpărat pâriţii şi nu se sule plăti, orînduim pe sluga Divanului ...... aprod hatmănese:să mârgă
locului, prin carele „poruncim dumnâvâstră boerilor Ispravnici ai. judesă se faci urmare întocmai după cum în anafora se „cuprinde. 1822

Septombre 2.
— Gherasim
„Manu,

Scarlat

Buzii, Barbu

Văcărescu,

Grădiş ștenu, Mihaiă,
N

Dumitrache

Racoviţă,

Mihalache

F vălipescu,, Nestor,
|

Noi Caimacamii țerel.

LA

:

a.

.-:

Pe ac6stă anatora a judeciţei Departamentului de_opt, nerâmâind mulțimit
Gheorghe sîn Stan ot satul” Dărăştii, Dumnâlui vechilul Hătmănică 'l-aii înfățișat
înaintea n6stră cu Dumnţlui Stolnicu Grigorie Asan, dicând Gheorghe în. apelaţia
sa, că nu ar fi cu dreptate săi plătâscă el chiria vadului cârciumei în două părți, căcă
în urma hotărniciei ce s'ali făcut. moșiilor Exelenţei sale Ghenera! Laptev şi a
Dumnţlui Stolnicului Asan, "l-ai apucat: omul Exelenţei sale Gheneralului de aii
plătit atât chiria vadului cârciumei pe trei ani de arândul cu încărcătură câto taleri
150 .pe an, cât şi claca 'şi acum să mai plătească şi Dumn6lui Stolnicului, pentru
că din început este de când l-ati apucat omul Bxelenţei sale aii spus Dumnâlui
Stolnicului Asan şi nică o îndreptare nu aili făcut şi ceru să fie apărat, iar Dumndlui
Stolnicusă'şi caute cu Exelenţia sa Gheneralul Laptev. Deci făcând şi noi. drâptă
chibzuire asupra aceștei pricini, icem că din scrisârea Dumnlui Pabarnicului Hafta

hotarniculce aiă trămis către Dumn6lui Stolnicul Asan (a.căruia cuprindere sv vede

aşternută în dos în Anatora); făcându-se curată dovadă, că hotărnicia moșiei Măgurelele și cercetarea codrului de loc, unde se află vadul cârciumii de prigonire n'aii
luat săvârşire, nu se. cuvine a fi strămutat Dumnslui Stolnicul Asan din stăpânirea
ce aii avut până la l6t 1820, când aîi mers hotarnic Dumnâlui Paharnicu Hafta, şi
casa lui Gheorghe i acest vad de cârciumă fiind dovedit că este în cuprinsul acei
stăpâniri a Dumnslui Stolnicului „dupăi însăși notăgăduirea jăluitorului Gheorghe,
__ dicând că mai nainte de hotărpicie. p'ătea chiria vadului la Dumnâlui Stolnicu, răi .
dar și fără -“cuviinţă ati urmat numitul Gheorghe de-aii plătit chiria acestui vad,
i claca de la I&t 1820 înainte la omul E.xelonţei sale Ghsneral Laptev. Drept
aceea bine țaii judecat, Departamentul și asemenea-găsim şi noi cu cale și hotărim,
Ca după cum aii curs stăpânirea din vechime până la mai sus numitul 16t 1820,
așa să so urmeze şi de atunci înainte și Ghoorghe să plăteas.:ă la Dumnâlui Stolnicul
Asan, atât acei taleri 128 cusurul din avaetul cârciumei pe l6t 1820, cât şi avaetul
i claca de atunci. înainte până când va lua sărârșire hotărnicia prin hutărire

domnească, iar banii „ce va fi dat la Gheneralul Iaptev şi omul Eixelenţei sale,
N
e
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Edilitate. Abia se repară podul de la pârta
timpul administraţiunei Caimacamilor!) - Cele-l-alte

Curţei Domnesci
a
|

în

măsuri de edilitate privesc indestularea publică 2) a Ca-

“să șşii ceară înapoi; şi după săvârşirea hotărniciei do va că lea casa jăluitorului,
și vadul acesta de cârciumă pe moșia Exelonţei sale Ghoneralului, îşi va căuta

-Exelenţa sa cu Dumnâlui Stolnicul Asan și pentru venit dreptatea ce-va area,
1829 Septembrie 12.
|
Ai
|
=
Barbu Văcărescu, Istrate Creţulescu, Scarlat Grădișteanu, Nestor, Scarlat
AMihăleacu.
Ia

Către Dumnălor cinstiţii loeri Caimacami

de la departamentu

Criminalion

După jălbile ce aii dat Dumnovâstră mulţi din ţiganii domnesci și lingurari
pentru doi fraţi Costache și Alecu Piersiceni, ce aii fost do către armiişie orînduiți zapeii asupra ţiganilor în anul trecut și întracest următor an, plângându-se
țiganii pentru jafurile: ce li s'aii fiicut deo către numiții zapcii işi cer împlini- rea. Şi după buiurdizma jălbilor orinduită fiind în cercetarea aceștii judecăți,

„“aii luat judecata pliroforie iarăşi de la jăluitori,

că pâriţii so află la Plocşci

sud Prahova, pentru cari să fie cinstită porunca Dumnvâstră cu zapeiii al arșici ori unde” va găsi, prin scireaşi ajutorul. Dumnţlor: boerilor Ispravnici
ai
| judeţului rădicându. sii aducă la judecată; şi de alegerea, co' se va
face vom

înşciinţa Dumnâvâstră,—1822 August.10
E
Grigorie. Polcovnic, Constantin “Cerchez, Iancu Fotiiarlis.
Cod. XCIX, Ala 134.
A
E
Noi

Caimacamii

|

ţtrei rumânesci

-

1) Cinstite Dunindta trate vel. Vistiere Grigorie Romanitis, epistatulo al Vor-

„nicică Obstirilor,
- stricat,
=

scriem

fiind-că podul

Dumnctale

ce urmeză

că numai

decât

pe la pârta Curţei domnesci este forte
să

orinducș
ase,
ci.
faco

do

izn6vă

cu podini nouă acea bucată 'de pod, incepându-se adecă din colţul
caselor re=

posatului Banului Costache

Ghica: și până la prta Dumnlui

tin Creţulescu.—1822 August 22.
Dumitrache

lipescu.

Racoviţă,

Cod, XCVI, pag. 333.

2)

Patru pitace

a

Mihalache

Manu,

Scarlat

a
-

ce sai făcut

Banulni Constan-

|
Ilihălescu,

Mihai Fi-

Da
e

|

:

pe la străjile cele mari pentru

fa-e mortasipii catahrisis.

Da

:

a nu mai

Aoi Caimacamii țerei vumânesci:
|
Fiindcă din strigarea obştescului norod ne-am
pliroforisit, că orinduiţii.
slujbași ai cumpărătorilor venitului podurilor uninduse cu căpitanii i alți paznici .
de la capetele podurilor şi do pe la străji,
urmează un mare 'catahrisis luând
avaeturi grenule,
numai de la lucturile ce se aduc aici în politia
Bucurescilor,

„ISTORIA
E

pitalei.

A apăra
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-

de vamă

,

articolele

:

La
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de indestulare publică, a obliga pe

măcelari să vindă ocaoa de carne de vacă cu 10 parale şi cea de miel
cu 11, sunt apr6pe unicele preocupaţiuni de edilitate ale Căimăcămiei.
caro sunt supuse la plata podăritului, ci şi do la cele ce sunt apărate şi chiar
de vamă, adecă de Ja cu carele zaherele, cu cherostele, cu săuri, cu lemne de foc,
cu cărbuni, cu. legumi şi de la ori ce alte asemenea care sa aduc aici -spro
îndestularea politie), iur mai vârtos de la rachiuri și vinuri co se aduc şi se
scot din Bucuresci iaii mai mult câte parale 4, peste taleri unul, co se orînduesco
prin ponturile ce ai la mâni do butea cu vin, i de la vadra de zachiă de ţâră ce
„ai a lua numai câte bani 9, popresc pe lăenitort şi îi jătuese cu cât pot rumpe,
din care pricină curge o simţitâro patimă la tâtă obştea, şi fiind că aceste jafuri
prin obșteşvi anaforale şi hotăriri Domneșci sunt poprite cu totul a nu se urma;
„do aceea pintracest pitac se face sciut la toţi de obşte, că nici la căpitani de
la capul podurilor, nici la străjară sai la alți asomenea, precum nică la vameşă
pentru lemne de foc i cărbuni, cherestele i bucate do grâii și de legumi, i
pSme i lăpturi i. păsări şi ori ce vor aduce de vândare aici pentru “hrană şi
trebuința

obştiei

nu aii să

dea

nimic,

precum

și

la orînduiţii cumpărătorilor”

venitului podurilor. nu. ait să dea mai mult decât taleri unul de butea cu vin
ce. se aduce aici în politie şi de vadra de rachiii de ţâră bani 9, iar care din
lăcuitori se va supăra cu vre-o luare mai mult împotrivă, să vio la Divan să se.
jăluiască, arătând pe acel jăfuitor ca să'l pedepsim strașnic; pentru care poruncim .
î Dumnâvâstră Vameşilor aă carvasaraloi, că aceste pitaco ce so pun în r&spântii i-:
la capetele podurilor, să îngrijiţi a nu'se rădica de către nimonica să stea în
vedere a lo citi fieş-care spre a le fi sciut, căci carese va îndră ni a lo rădica
Dumnâvâstră

săi

dovediţi

ori

cuce

mijloc veţi

sei, şi să ni'l arbtați, ca

să

se

pedepsescă strașnic, că în urmă Dumnâvâstră veţi fi răspungători.—1822 Iulio 19.
Serafim: Buzeii, Barbu Văciirescu, Constantin Bălticeanu, Mihalache Manu,
Tor.lache- Golescu, Scarlat Grădigteanu, Scar lat Mihăilescu.
Dout pituce ce s'aii făcut unul către Duviunălui vel Agă şi altul
către Dunntlui vel Spătarul, pentru a nu se mai lua de la
carele cu lequmi și alts. asemenea ce vin în politie spre
vendare."

a
Cinstite

„Noi Cuimacamii ţirei rumânesci.
Dumndta vel Agă,. prin hotărirea . obștescă 'cea cu

groznic jurământ
ponturile vămoi
piei i:din rachiii
-j la cărămidă şi

întărită de la it 1809, care şi de toţi Luminaţii
de estimp co sunt ur mătâro celor domnesc, afară
şi vin şi afară din podăritul co este orinduit la
nisip și la alte cară cu mărfuri, cele-l-alte tâte
PE

|
înfricoşat şi
Domni prin
de vite i din
vin i rachiii
şunt apărate

|

-
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|

In

ordinea

unei afaceri

|

higienei

înteresâna pe

de vamă i de căpitanii de p6
giesci, ca să nu se ia nimiccu
ce vor îndrăzni să facă cât de
destule porunci domnesci date
„ca nică vătăşie de pescari sati

V. A, URECHIĂ

nu

aflăm

nici o măsură

spițerul Mihail,

care

decât regularea

reclamă în contra

ms.

la poduriși de zapciii cei mari spătitrosci şi anici un fel de numire, rinduind şi pedâpsă celor
puţină luare, asupra căreia pricini sunt și înşi anaforale obștesci întărite de Domni, rinduind
de precupeţi să. nu mat fie, nici să mai pome-

n€s-:ă şi încercare nu s'aii făcut din pricină ca sai diafendipsit_de apei 'cei

mari, luându-se pe la capul podurilor parale și lucruri de cele ce
are în car
lăcuitorul, pe poduri”ţine drumul de ia parale până şi de la carăle
cu cărbuni
cu nume al ciaușului Agiesc, la târgul de afară iai zapciii cei
orinduiţi la pază
nizamului la_unele mai mult decât ar î fost orînduită vamă, la altele
mai puţin
adecă cât pot rumpe, încă se întind a lua şi de la păsări și cei cu venitul
pudurilor
arăşi se întind cu nume de podărit.şi de la cele ce nu sunt
orinduite, aducând la tălmăcire_rea cuvintul ce scrie în ponturi, că
şi de la alte cară ase-

menea cu mărfuri să ia, cu care cuvânt

la cheresteloi cărbuni

âmbla a se întinde și la zaherele și

şi. var, de care cu porunci s'aii arătat că de la alo pă

mântului să ia numai de la cele scrise anume

în catalogul lui, că acelea sunt

oriuduite la dare, cum și vameșii supără pentru cântar,pe cei
ce aduc vari malaiii

“şi alte lucruri co urmâză a trece prin cântar, lucru ce este
împotriva ponturilor .
acestei
slujbe și a obiceiului vechiii, fiind că este orînduit la
cei co vor avea trebuinţă de cântărit şi pe cât va cântări să'şi ia plata
cea orînduităşi aici în politie
se întâmplăla var de cântăresce un hârdăii pentru
prubă şi la carăle cu, cărbuni
cântiresce un coș pentru prubă și vângătozii
i cumpărătorii de” nu se învoese
aduc cantaragiii domnesc de “i cântăresce numai
pruba, pentru acsta s'aii apărat
de a cere plată.de cântar pentru ttă porara
ce are în car, nu numai la acâsta ci |
și la altele asemenea, prădându-so spre pildă
că t6t6 băciăniile și. alte prăvălii
cu mărturi streine ce îrec tot prin cantar
de se- vând şi cu mărunţișul şi cu
rădicata, și numai când nu se învoese
vâng ătorii i cumpărătorii aduc cântar
“Domnesc. și” le cântăresce, plătesce,, îiar
nu pe tâtă marfa ce are în prăvălie,
cum și cei cu podurile care ai rînduit de
la butia cu tin un lei, cei de faţă
iaii şi patru parale, și de la rachiă nu
iaii numai câte 9 bani de vară, ci iai
mai mult; deosebit, şi pentru precupeţi
sunt date îndestule porunci, ca să nu
iasă înaintea 'carelor să le ia lucruril
e să le precupâscă, ci să iase pe lăcui
.și
itori a -veni în! politie să'și vândă lucrurile
lor cum le va da mâna, şi celce
va rămânea după

prânq de nu le va putea vinde, acelea

numai să aibă precu-.
„peţii voio să le cump
1 ere, acum vedem că precupaţii le cupri
nd de afară pe tâte,
încă când pricep a fi vro un lucru
înpuţinat, atunci numai lasă pe
l5cuitori
să

.
vie cu caru, precumse vede câpa şi altele
asemenea, ci la acâsta esto. datoria —
Dumitale în semptul. ,.. „a priveghia
și adecă a înlesni mijlcele care aduc
N
7

A

„e
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surei

de

numai

a nu mai da el doctorii

el r&măsese în

oftinătate

şi a zăticni

ciilor Dumitale
ori-ce

urmare

la Spital, după

Bucuresci cu

pe acelea

mari si

Ma

spiţerie
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ce în timpurile grele

deschisă. Acum

:

acest

care pricinuese scumpătato, dând nizam. şi

zap-

mici i căpitanilor, să se ferâscă de astă-qi înainte de

ca acâsta, că asomeneă

se vor pedepsi,

pentra acâsta s'aii făcut

pitace do s'aii lipit pe la răspântii unde nu sunt arătate tâte anume, fiind-că
cu un cuvânt câte lucrari sunt ale pământului ce se aduc de lăcuitori pentru
hrana politiei. Bucurescilor şi cele nearătate mai sus și cele ce nu sunt cuprinse
în pitacele cele ce s'aii pus pe la r&spîntii aii -să fie apărate de ramă, și do”
oră-ce. dare, ci fiind-că este sciut Dumitale cugetul. şi scoposul Măriei sale prea
“Inălţatului nostru -Domn şi poruncile ce are date pentru acest fel de jafuri, ca
să. lips6scă cu 'totul, şi pentru mai înființat, de nu se află aciia vre-o copiede
hotărirea ot I6t 1809, unde sunt arătate anume tâte, se va cere de la Divanu
a

se da,

pentru

care să. dai Dumnţta

nizam

cu

t6tă

străsnicia

a se păzi, —

1822 August 21
Gherasim Buzeii, Barbu Văcărescu, Dumitrașcu Racoviţă, Constantin Bă-

lăcenu, Mihalache Manu, Scarlat
Cea, XCvI,

Grădiptenu Neeator, Scarlat Mihălescu.

pag. 33.

|
_
Noi Caimacamii pre rumâmnesci.
Cinstita Dumnţta rate vel Agă, fiind-că din mila lui Dumnegoii vitele se
âflă eftine îndestul şi grase, iar "măcelarii fiind . nărăviţi răi la. câştiguri
mari, -apururea fac foluri de mijlâco să vîndă scump și să nu. ţie. carne |
bună, și la trebuinţa tainatului din pricină că n'aii primit ci să se încarce,
S'aii găsit alţii de s'aii încărcat cu tainul a dâ carnea de die po parale 11 şi
cea de vacă po parale 10; de acea. dar carnea fiind din cele delir. ate a hranei
obstiei şi datoria n6stră find a îngriji şi a nesili pentru eftinătate, și de vreme
„ce- cu tainul s'aii găsit 'de s'a „încărcat cu prețul ce se arată mai sus,.
Ja. care tain este mai multă greutate decât la ei care țînd în slobodenie pcu bani peşin, de aceea pentru: binele obștiei am găsit cu dreptate, ca şi ei să
„v6ngă ocaua de carne de 6ie po parale îf, şi de vacă ocaua po. parale 10; ci
dar să chemi Dumntta pe vătaful. de mă-elari, i cu măcelarii împreună să lo.
ar€ți pitacul . acesta. ca de mâne Vineri înainte să vîndă carnea dupăacest nart,
- îndatorindu-i a fi carnea cu îndestulare de: vite grase, bune și la vindare să
|

so ferâscă

a nu,se

îndrăzni

să eră

preţ mai

mult, nici

să dea, lipsă, că se vor

pedepsi cu ocna, iar cara vor vrea a vinde mai eftin oprit să nu fie, la care
să aibi dumnâta îngrijire ă se păzi -nizamul acesta, şi pe care îl vei găsi cu
urmara împotrivă să ni'l arăţi a pedepsi. — 1823 August 17.
|
--

- Barbu

Văcărescu,

Dumitrache

“Aanu,. Jorilache Golescu,

Mihaiă
Cod.

Filipescu...
pag. 33,

XOVI,
-

Scarlat

Racoviţă,

Constantin Bălăcinu, Mihalache!

Grădigteanu,

Nestor,

-

Scarlat

Mihălescu,

„
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V. A. URECHTĂ

câştig după doctorii pentru spital vor să-l dea'unuii Raih spiţerul, care
fagi se înn Braşov. Ginstiţi

Dumndvostră

Caimacani.

“După cinstit pitacul Dumnâvâstră ce mi s'aii dat ca să adue pe vătatul
de măcelar împreună cu câţi-va din fruntașii măcelarilor și să le arăt că voința' Dumnâvâstră este-să vândă ocaua de carne po parale 10 şi ocaua de carne
do miel po parale 11, precum asenenea Sati legat unii din măcelari ca să dea
carne în tainaturile oştiritor. Impăriăitesci, următor aflându-mă; am adus pe măcelari și le-am arătat porunca Dumnâvâstrii, la caro răspunseră că fiind slobod
a vinde carne veri cine vu voi cu prețul acosta, urmeză ca-şi ei să fio următor aceştii porunci, dar răspundători pentru tâtă vremea diseră că nu pot fi cu

vândarea cărnii după hotărîrea acâsta, pentru că fireşco iarna vitele slăbesc şi
vândarea lor este cu mai mare preţ decât acum, $3 încarcă și cu mâncarea
nutrețului: i dobânda banilor şi simbria slugilor păzitori a vitelor celor cum„ părate din vreme, și “la vreme de nevoie când din întmplarea vremii va cădea
vre-o iarnă grea şi nu vor tăia carne toţi acei lăturași rămâne greutatea în spinarea lor şi pâte ferâscă, Dumnedeii să se. întâmple şi vre- -o lipsă şi „atunci
pste cădea într'o vinovăţire de pedâpsă ; căci. acum ori carele voiesce şi îi .vino
bine taie carne şi este s'obod,'iar în vreme de iarnă netăind dintr'acei sloboţi
nu se împil6ză a fi datori să taie şi aceia carne, precum și acum taie, ci precum
: „qie

numai

ei.-se îndatorăză.

De

aceea

de voiesco

stăpânirea

ca să fio oi răspun-

qători pentru totă vremea cu a tăia carne bună, grasă, și a ţinea cu îmbelşu“gare politia, cer să li so dea voie să vângă carne cu preţul co până acum aii
vândut, adecă ocaua de, carne de vacă po para!o 12, și ocaua de. carne de miel
pe. parale. 13, şi aşa pot da zapis cu a-lor iscălitură ca să fio datori să ţie politia Gu carne grasă şi cu îmbelşugare, având voie să taie şi alţii câţi vor vrea
şi vor putea. Ci dar acum de urmarea şi răspunsul co aii dat măcelarii nu
lipsesc

a face

August

19.
Vel Agă

cunoscut,

iar

Dumndrostră

cum veţi, mai

bino

chibzui:

1822

.
aa N

Cod. 99, fla sii v.

-

„i

a

o

„Aoi Dainiacamii

ferei

|

Da

rumânesci,

Cinstite Dumnâta frate vel Agă, citindu- -se inaintea nostră 'acâsta A naforă.
a: Dumitale, am vădut arătarea ce -ne. faci, la care. şi r&spundem Dumitale,
că cererea

măcelări'or

de a

li so da voie să ângă

carne

cu

preţul

co

aii

fost

până acum, făgăduiudu-se că şi în vromo de iarnă tot cu acest preţ să v vângă
făr'de a cere vre-un prostichiă, fiind numai pricinuire pentru al
lor folos în |

parte

nu

esto primită

Divanuiui, neputându- se ajutora

“4

-

-

.

cu ceea
,

ce

die
.

că
.

nu

9
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Câştigul la doctorii era mare, căci. taxarea lor r&măsese ace otărită
cu mult mâi nainte şi de scăderea tarifului nu se ocupară Caimacamii))
ă pâtă ţinea scaunele şi în vremea ernei de va fi vânarea cărnei tot cu preţul
ce sati hotărît acum de către noi, căci atunci are să se facă cișni și do xa fi
trebuință se. va mai face prostichiii la preţ. De aceea scriem Dumnâtale să dai
nizam cu străşnicie a se urma vândarea cărnii precum s'aii găsitde noi cu cale;
adecă cea de 6ie po parale 11, iar cea de vacă oca po parale 10, însă carnea
să fie bună și cu imbelşugaro.—1922, August 21.
Conste:ntin BăRacoviţă,
Dumitrache
Văcărescu,
Barbu
Buze,
- GherasimNestor.
diștenu,
Gră
lat
Scari
Manu,
“lăcinu, DMihalache
,
„Cod, 99, Ala iz.

1) Porunca ce sai făcul la jalba lui Mihail .
Dohtor spiţer de aici prin care arată că ol în vremea anomalici când ati vonit oștirile împărătoscă al Devletului numai el s'aii aflat cu spiţeria deschisă
de s'aii căutat 6stea co s'aii fost rănit și bolnavă ai spitalul Colţei, cum și coi
"din politie, dându-i-se și porunca. cinstitoi Otcârmuiri a fi tot el cu darea doftoriilor la acol spital, iar acum vede că viind un Roth spiţer, cel ce aii fost fugit
l
„în Braşov, și după arătarea gearahului Colmaer ce aii făcut către Căminaru
de
reţetele
Trăsnea i către dohtorul Constantin -Darrari, vede că i s'aii ridicat
la spiţeria lui;, cere a nu se strica porunca |Oteârmuirei, ci 'să se păzâscă acea
-.
: orinduială, care după dreptate este dată prin atestat la mână.
„Cod.

99,

i

fila 134.

Noi
Cinstite Dumndtalo

y

lui

ot sfânta

Caimacamii

“

.

N

biv vel. Căminare Nicolas. Triisnea, epistatale al spitalu-

mănăstire “Colțea,

fiind că

jăluitorul

Mihail

spițerul,

în

trecuta

răzvrătire, cu primejdia neguţătoriei sale stând aici în Bucuresci cu spiţoria
deschisă, după ce s'aii arătat cu destulă râvnă și. protimie către bolnavii ostaşi
Impărătesci - i către lăcuitorii politiei Bucurescilor, după a meseriei sale rinduială, apoi s'aii. aflat slujind şi acestui spital, dând adecă tot-d6una din spiţeria
sa trebuinci6selo dohtorii pentru bolnavii” spitalului, în: cât şi spitalul s'aii ţinut

în fiinţă, după, ctitoricesca rînduială și bolnavii nai pătimit lipsă de dohtorii,

după însăși a Duimitale mărturie ce ne-ai dat de faţă în Divan. Nu este dar
|
"cu cuviinţă, nici cu “dreptate să fio depărtat din slujba spitalului acum în vreme
t
însărcina
matsales
fiind
folos,
de liniste când nădăjduesce a cunâsce el vre-un
cât
și. cu dohtorii peste trebuinţa lui cumpărate numai pe s6ma spitalului, cu
supărare.
mai vârtos că nici pentru. dohtoriile ce aii. dat până acum la spital
, să
m'aii făcut de a i so plăti, arătând învederat şi cu ac6sta râvna -Dumisale
"Duporuncă
dea
să
ca
Darvaris,
n
Constanti
ui
faci arâtate Dumnllui dohtorul

trămimnţlui Colmaer, gearahul Spitalului, ca și, de acum inainto să urmezea
ÎI
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Ș

DE

Oştirea.

Nu

a.

mai

există

sunt bătrâni şi infirimi,
din lefegii. 1) Da

URECHIĂ

decit

dâră

îndatorând

însă

pe

numele şi ciţi mai

există

aşa în cât Caimacamii licenţiază pe mai mulți
E
|
ÎN

te roţetele iarăşi la spiţeria jălaitorului,
spital,

cu

jăluitor
ca

ca să se ia de acolo dohtoriilo pontru

să se

sil6scă

a face

dohtoriile

întocmaş

după rețete şi din ierburi noue, iar nu din vechituri, care oră nici de cum, saii

prea puţin folvs aduc bolnavilor.—:1822, August: 11.|
Da
Gherasim Buze, Barbu Văcărescu, Dumitrache Racoviţă, Constantin Ră-

lăcinu, Scarlat Cristea, Scarlat Mihălescu,
Cod, XCIX,

fila își.

:

-

Mihaii

5

Pilipescu.

.

:

+1) Noi Caimacamii ţtrei rumânesci,:
|
După plirotoria ce ni so dă printr'acâsta Anafora de către cinstita
Spătă-

rio, cum că Marin sîn David lefegiul, nu numai că soaflă
sărac desărârșit, ci.
încă este şi betâgde surpătură, “milostivire făcând asupra
luj, îl ertăm atât do
slujbă, cât și de alte angarii i podvegi ca să'și ptă petrece
rămăşiţa vieţoi sale ;
în pace și nesupărat 1822 Iulie 9
_
= Mihalache Manu, Scarlat Grădiștenu.

Către dumnilor Boierii Caimacami ai țeriă rumânesci de
la Spătăric

După luminată porunca Dumnâvâstră ce s'aii dat la jalbă
lui Ion sîn Cons-

—

tantin lefegiul de la căpitănia de lefegii de aici
din. Bucureszi, intrând în 'cer„cotare pentru starea lui prin Dumnâlui căpitanul
za lefegii, mă plirofurisii că cu
“adevărat” este întocmai precum se jăluesce, vredni
c a dobândi acosti milă de
ortăciune de la duninăvâstră,
nu lipsesce Spătăria a arăta, arătând pentru ertăciunea numelui în ce chip se va găsi, cu cale
do către dumnâvâstră. 1822,
August

|

27.

|

Grigorie

Romane.

a

-

Da

DI

a

Noi Caimacami: ferei rumânesci
-,
După plirotoria ce no dă Dumnelui fratele biv
vel Vistier Grigore Romanet,
vechilul Spătăriei printracâsta Anafora, milostivire
tăcând Di anul asupra jăluitorului

Ion sîn Constantin lefegiă pentru bătrâneţele
lui și prosta staro în care.
se află, poruncim să fie certat şi. slobod : din
slujbă.1822 — August 30.
SI
- Gherasim Buztă, Barbu
Văcărescu, Dumitrache _Bacoviţă, Mihal
ache
.
Manu, Scarlat Grădigteanu.
N
Aa
a

Către Dumniler

„După

irânul,

Boerii Cuimacani ai ftrei rumânescă: de
la Spătărie

cinstita porunca

neputinciosul

dumnâvâstri

ce S'aii dat la jalba lui Anghel

lef-giii de aici, intrând în
-

,

i

Bă.

cercetare prin dum: 6lui ve]

4

'

e

eee
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incă în ființă
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parte.

Ei işi

reclamă. I6fa de 7 lei 60 bani pe 1ună, câte o pâne pe di şi la dile
Impărătesci iarna câte o păreche de cisme. Caimacamii incuviințâză
plata

fustaşilor de la 1. Septembrie

viitor,

iar tainul.pânei

. chiar

de

la 8 August. 1)
Ceuşul spătăresc, mă plirotorisiiii că cu adovărat este întocmai precum se jiluesce, vrednic a dobândi acâstă milă de ertăciune de la dumnâvrâsiră, nu lipsesce
Spătiiria a arăta, rămâind pentru ertăciunea numitului în ce a chip se va găsi cu
cale de ciitre dumnâvâstră. — 1822 August 27.
Gri igor ie „Romane.
A
„To
Aoi Căimacamii jevei rumâmesci

După

pliroforia ce ne dă Dumnâlui fratele biv vel Vistier Grigore Romanet,

epistatul Spătăriei întracâsta Anatora, milostivire făcând „Divanul asupra jăluitorului 'şi ticălosa stare în care se afMă poruncim ca să fie, iertat și apărat de

slujbă.— 1822 Septembre 2.
Gherusie Buzti, Barbu Văcărescu, Dumitrache Racoviţa; Iitalache Manu,
Scarlat Gr ădişteanu, Nestor. A

ET De la Visterie.
La acâstă jalbă ce aii dăt Tuzbaşa împreună cu toţi fustașii Divanului, la
a cărora jalbă după buiurdizma ce mi so dă ca să le cercetez plângerea ce o
fac, m'am pliroforisit că cererea numiţilor este do a fi împărtășiți cu obiceiurile.
co 1o- -aii avut din vechime, ca nişce slujitori «ce se află slujind napristan Divanului, |
făr'de a se mai. împărtăşi din vre-o altă parte cu câtuși de puţin lucru pro.
al lor folos, adică o puţină lefușiră ce li se da. pe lună po taleri 7 bani
60, al doilea câte o pâne pe tâtă giua de fieş-carele, şi al treilea pe la dile Impărăteşoi mari iarna căte o păreche do cizme, din care tâte acestea acum li se
dă numai 10 -pâni, de nu le vine de om nică câte o pâne. Ci fiind «ăi acâstii
plângere a jăluitorilor esto după tot cuvântul drâptă, cărora şi li se: cuvine do
a li so urma aceste -obiceiuri care dintru'nceput le-aii avut, ca 'nișce slujitori co
se află slujind diua și nâptea napristan
şi Divanului și Visteriei, iar mai.vârtos .

“acum și la venirea prea Inălţatului nostru Domn (ai căruia ani să fie mulţi întru
fericire) când atunci urmează a fi nelipsiți de sub ascultarea şi slujbele cinstiuiui
Mărie sale Divan după trebuinţa” ce este, de. aneea dar de so-va găsi cu cale
de către Dumnâvâstră,.se va pune în lucrare acâstă' plângere î jăluitorilor, procura
" dintru'nceput aiă fost înapăirtăşiţi, cu acâstă milă domnâscii. —1822, August 5
Vel Viatier.
„Cod. 99

fila 132.

39%

V. A. UREGHIA

Marea preocupaţiune a dilei continuă a fi şi pentru Caimacami ceea
ce era şi pentru Otcirmuirea ţărei: sărbarea fie-cărui eveniment din
familia Imperătescă a Nusiei.- Ori ce nascere din acestă numersă faDoina

-:

oi Caimacamii

priit rumânesci.

“După arătarea ce no face Dumnţlui fratele biv vel Ban, opistatul “Vistorie
-printracâstă anafora, primită fiind Divanului cererea jăluitorilor, poruncim ca de la
dintâiii a viitorului Soptembre să so urmeze cu a li-so da tâto câte avea obiceiii
din vechime a lua, bez tainul pânei caro să: încpă a li. so da do acum. 1822,
August 8... .
Gherasim Duzci, Bar 19 Văcărescu, Constantin Pălăceanu, Mihalache Manu,
Jor'lache- Golescu, Searat Grindipteana
-

Da

TABLĂ

Insemnare în co- lună şi în co di se priznuesc pe tot anul Inaltele Impărătosci praznice a nascoreă. şi a numelui Împăratului a tâtă. Rusia, suirea
“Mărici sale în: Impăriitescul' tron, încoronăţia, praznicile nascerei și a numelor
împărătescilor sale Măriri împăritese, i nasceroa și numele împărătescilor salo
Inalţimi, i dilele de biruinţă ce se 'gice Victorie...
.
Tanuario 1 Anul! noii şi nascerea Împărătesei murei Oneghine Blondy Pavlornel.
>»
7. Nascerea Dâmnei marei Cneghine Anoi Pavloveni şi sfintul Loan.
<
28 Nascerea împărătescei sale măriri a marelui Cneaz Mihail Pa,
vlorică şi sfintțul Efrem Sirul.
a
,
Hovruar 3 Numele Dâmnei Cneghine Anei: Pavlovna, sfinta Ana proorociţa.
>
“4 Nascerea împărătescei sale înălțimi Dâmnoi marei Cneghine. Mariei
Pavlovnei, sfintu Isidor Pilusiotu,
|
>
25 Nascerea Dâmnei Cneajui. Marie Mihailovnei.
Aprilio 21 Numele împări ăteşeii sale măriri Dâmnei împărătosei Aclxandrei.
Teodorovnei.
: .
Sa
»
97 Nascerea împărătescii. sale Tnătţimat Domnul Cosaroviei.
|
Maiii
21 Numele împărătes ilor sale Inălţimi Domnul Cesarvvici și mare
N
Onze Constantin Pavlovici, şi Dâmnoi marei Cneghino Elonei Po„povică, şi. nascerea marei Cneazno Elisavetoi Mihalovnei și nu-

mele Domnului marelui Cneaz

a
Iunie

=:
Iulie
N

Constantin: Nicolaevici și sfinţii

și Elena..

împărați

Constantin

| 25 Nascorea

împărătescii

sale

Măriri

Impăratul Nicolae

Pavlovici

șia Domnei marei Cneajne Alexandra Nicolaevnei şi sf. muceniţa
Fovronia,
.
- 1 Nașcerea Dâmnci împăritoso Alexandra Tcodorovnei.
.

T
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-

milie, ori-ce onomastică

şi ori-ce sărbătore naţională rusâscă, cum şi

amintirea ori cărei victorii care se serba în Rusia era obligatorie şi
pentru guvernele rumânesci. Bieţii guvernanţi ai ţărilor n6stre aveai
un adevărat

de

calendar

IL dăm

a „Rusiei.

curtenire

aci în nota.

11 Nume'e Dâmnei marci Cnâjne Olgăi “Nicolaovnei. 22 Numele Dâmnei şi Imp6rătesei Mariei Toodorovnei și Dâmnelor
marilor Onze Maria Nicolaovnci, Maria, Mihailovnei şi: Cnăzina
o
Maria Pavlovici. |,
a.
Nicolacvn
Marie
Cadjne
Dâmnei
Naşcerea.
August 6
16 Nașcerea Dâmnei Cnâjne Ecaterina Mihailovnei.
«.
29 Incoronarea Impăratului Nicolae.
<
3
>:

a

.
Septombre
>

80 Numelo: Domnului

colaevici,
Jaevnoi,
5 Numele
9 Nașcerea

Clironomului și marelui Cn6z Alexandru Ni-

și nascerea împărătossi sale Dâmna Cnâjne Olga Nicoşi marele Cn6z Alexandru Novschii.
Dâmnei Cnejnci “Blisaveteă Miha'ovnei.
Inălţimei salo Domnului marelui Cnâz Constantin NiMaria Toodorovna.

" Octombre: “14 Naşcerea Dâmnci” împriătosoi
Noembre

NR

E

i

-

colaevici,.

Suirea la: împărătescul tron a împăratului Nicolao Pavlovici.
Numele Dămnei Marei Cntjnei Ecaterinoi Mihalovnei.
.
Numele marelui împărat Nicolao Pavlovici. Aa
și
Galilor
năvălirea
de,
Rusioi
Izbăvirea bisericei a stipânirei
cu dânșii 20 de n6muri.
27 Pomeniro. de biruinţe sub. Poltara.
10 Incheerea, păeci în. Cainargi cu. Porti Otomanicâscă. -

"20
24
>
i
* Docembro 6
25
>
“o

Iunio
[ulio
>

fregetelor. lângă

"97 Luarea
19 Biruinţa

şi, Groigram.

Angut

0

a

August ..9 Luarea Narvei.
e

|

8 Numele. marelui Cn6z Mihail Pavlovici și-a tuturor: cavalerilor
Ai
„ ruseşelior ordine.

:

pruseşti.

Armiei

-

)

j-

Septembre 28 Biruinţa Gheneralului Lovengoups.
„ Octombre 18 Luarea cetăței Sliusolburgului, ”

-

a

îi

i

”

ia

"A
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Constituirea guvernulii. Otcârmuirea la mârtea lui Al. N. Saţu
Mârtea lui A. N. Suţu. Speranţele Dâmnei. Complotui ei cu
ii şi cu Consulul.
rusesc. . .
ec
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